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JAK ODSZUKIWA
´
C WERSETY BIBLIJNE?

Biblia to zbiór 66 mniejszych ksi�g. Dzieli si� na dwie cz�ści: Pisma Heb-
rajsko-Aramejskie („Stary Testament”) i Chrześcijańskie Pisma Greckie
(„Nowy Testament”). Jej ksi�gi s� podzielone na rozdziały i wersety.
W odsyłaczach do fragmentów Biblii pierwsza liczba po nazwie ksi�gi
to numer rozdziału, a nast�pna liczba/liczby to werset/wersety. Na przy-
kład „Rodzaju 1:1” oznacza Ksi�g� Rodzaju, rozdział 1, werset 1.

Wprowadzenie
do Słowa Bożego
Biblia zawiera or�dzie od Boga, czyli Jego słowa, skierowane
do nas, żyj�cych obecnie. Ksi�ga ta pokazuje, jak możemy
prowadzić udane życie i zyskać Boże uznanie. Odpowiada
na nast�puj�ce pytania:
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1. Kim jest Bóg?
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. Jak można poznawać Boga?
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3. Kto jest autorem Biblii?
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4. Czy Biblia jest dokładna
pod wzgl�dem naukowym?

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

5. Jakie or�dzie zawiera Biblia?
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

6. Co Biblia przepowiedziała
na temat Mesjasza?

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7. Co Biblia przepowiada
na nasze czasy?

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

8. Czy Bóg ponosi win�
za ludzkie cierpienia?

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

9. Dlaczego ludzie cierpi�?
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

10. Jak� przyszłość obiecuje
Biblia?

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

11. Co si� dzieje,
gdy ktoś umiera?

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

12. Jaka jest nadzieja
dla umarłych?

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

13. Co Biblia mówi o pracy?
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

14. Jak gospodarować
pieni�dzmi?

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

15. Jak znaleźć szcz�ście?
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

16. Jak sobie radzić
ze zmartwieniami?

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

17. Jak Biblia może pomóc
twojej rodzinie?

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

18. Jak przybliżać si� do Boga?
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

19. Co zawieraj� poszczególne
ksi�gi biblijne?

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

20. Jak odnieść najwi�cej pożytku
z czytania Biblii?

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Niech ludzie wiedz�, że Ty, który masz na imi� Jehowa,
sam jesteś Najwyższy nad cał� ziemi�”
Psalm 83:18 [strona 843]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Wiedzcie, że Jehowa jest Bogiem. To On nas uczynił
i należymy do Niego”
Psalm 100:3 [strona 856]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Ja jestem Jehowa. To jest moje imi�. Swojej chwały
nie oddam nikomu ani należnej mi czci wizerunkom”
Izajasza 42:8 [strona 1028]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Każdy, kto wzywa imienia Jehowy, b�dzie wybawiony”
Rzymian 10:13 [strona 1571]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Oczywiście każdy dom jest przez kogoś zbudowany,
a Tym, który zbudował wszystko, jest Bóg”
Hebrajczyków 3:4 [strona 1664]

Pytanie 1

Kim jest Bóg?
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Podnieście oczy i popatrzcie na niebo. Kto stworzył
to wszystko? Ten, który policzył gwiazdy i prowadzi je
jak wojsko, każd� z nich woła po imieniu. Dzi�ki Jego
niewyczerpanej energii i mocy budz�cej l�k i podziw
ani jednej z nich nie brak”
Izajasza 40:26 [strona 1025]
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Niech ta ksi�ga Prawa zawsze b�dzie na twoich ustach
i uważnie j� czytaj dniem i noc�, żeby ściśle trzymać si�
wszystkiego, co jest w niej napisane. Wtedy odniesiesz
sukces i b�dziesz działać m�drze”
Jozuego 1:8 [strona 329]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Czytali na głos z tej ksi�gi, z Prawa prawdziwego Boga.
Objaśniali je i wykładali jego sens. Tak wi�c pomagali
ludziom rozumieć to, co czytano”
Nehemiasza 8:8 [strona 689]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Szcz�śliwy jest człowiek, który nie idzie za rad�
niegodziwych (...), ale rozkoszuje si� prawem Jehowy
i uważnie je czyta dniem i noc�. (...) Powiedzie mu si�
we wszystkim, czego si� podejmie”
Psalm 1:1-3 [strona 772]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Filip (...) usłyszał, jak Etiopczyk czyta na głos
ksi�g� proroka Izajasza. Zapytał: ‚Czy rozumiesz,
co czytasz?’. On odpowiedział: ‚Jak mam rozumieć,
skoro nikt mi tego nie wyjaśnił?’ ”
Dzieje 8:30, 31 [strona 1524]

Pytanie 2

Jak można
poznawać Boga?



�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Choć jest niewidzialny, to Jego przymioty—
Jego wieczna moc i boskość—s� wyraźnie widoczne
już od stworzenia świata. Można je dostrzec dzi�ki
temu, co zostało stworzone. Dlatego tacy ludzie
s� bez wymówki”
Rzymian 1:20 [strona 1560]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Zastanawiaj si� nad tymi rzeczami, b�dź nimi
pochłoni�ty, żeby wszyscy wyraźnie widzieli twój post�p”
1 Tymoteusza 4:15 [strona 1650]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Troszczmy si� o siebie nawzajem, żeby si� zach�cać
do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczaj�c
naszych wspólnych zebrań”
Hebrajczyków 10:24, 25 [strona 1671]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Jeśli wi�c komuś z was brakuje m�drości, niech prosi
o ni� Boga, a j� otrzyma, bo On daje wszystkim
szczodrze i bez wypominania”
Jakuba 1:5 [strona 1678]
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Mojżesz spisał wi�c wszystkie słowa Jehowy”
Wyjścia 24:4 [strona 146]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Daniel miał we śnie wizje. Opisał ten sen,
utrwalaj�c wszystkie szczegóły”
Daniela 7:1 [strona 1258]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Gdy usłyszeliście od nas słowo Boże, przyj�liście je
właśnie takim, jakie jest naprawd�—nie jako
słowo ludzkie, ale jako słowo Boże”
1 Tesaloniczan 2:13 [strona 1641]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne
do nauczania”
2 Tymoteusza 3:16 [strona 1656]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Proroctwo nigdy nie zostało wypowiedziane z woli
człowieka, ale ludzie mówili to, co pochodziło od Boga,
pobudzani duchem świ�tym”
2 Piotra 1:21 [strona 1690]

Pytanie 3

Kto jest autorem Biblii?



�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Bóg rozci�ga północne niebo nad pust� przestrzeni�,
a ziemi� zawiesza na niczym”
Hioba 26:7 [strona 742]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Wszystkie strumienie wpływaj� do morza, a jednak
morze si� nie przepełnia. Sk�d wypływaj�,
tam powracaj�, żeby znowu wypłyn�ć”
Kaznodziei 1:7 [strona 948]

��������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Jest Ktoś, kto mieszka
nad okr�giem ziemi”
Izajasza 40:22 [strona 1025]

Pytanie 4

Czy Biblia jest dokładna
pod wzgl�dem naukowym?



12

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Wprowadz� nieprzyjaźń mi�dzy ciebie a kobiet�
i mi�dzy twoje potomstwo a jej potomstwo.
Ono zmiażdży ci głow�, a ty zranisz je w pi�t�”
Rodzaju 3:15 [strona 46]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Dzi�ki twojemu potomstwu wszystkie narody ziemi
otrzymaj� błogosławieństwo—dlatego że posłuchałeś
mojego głosu”
Rodzaju 22:18 [strona 68]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Niech przyjdzie Twoje Królestwo. Niech si� dzieje
Twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi”
Mateusza 6:10 [strona 1357]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Bóg, który daje pokój, wkrótce rzuci Szatana
pod wasze stopy i go zmiażdży”
Rzymian 16:20 [strona 1578]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Kiedy już wszystko b�dzie mu podporz�dkowane,
wtedy też sam Syn podporz�dkuje si� Temu, który
mu wszystko podporz�dkował, tak żeby Bóg był
wszystkim dla każdego”
1 Koryntian 15:28 [strona 1597]

Pytanie 5

Jakie or�dzie
zawiera Biblia?



�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Obietnice złożono Abrahamowi i jego potomstwu
(...), którym jest Chrystus. Co wi�cej, jeśli należycie
do Chrystusa, to naprawd� jesteście potomstwem
Abrahama”
Galatów 3:16, 29 [strony 1617 i 1618]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Królestwo świata stało si� Królestwem naszego Pana
i Jego Chrystusa i b�dzie On królował po wieczne
czasy, już na zawsze”
Objawienie 11:15 [strona 1713]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Dlatego wielki smok, pradawny w�ż, zwany Diabłem
i Szatanem, który zwodzi cały świat, został zrzucony
na ziemi� razem ze swoimi aniołami”
Objawienie 12:9 [strona 1714]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Anioł schwytał smoka, pradawnego w�ża, którym jest
Diabeł i Szatan, i zwi�zał go na 1000 lat”
Objawienie 20:2 [strona 1722]

13
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Pytanie 6

Co Biblia przepowiedziała
na temat Mesjasza?
PROROCTWO SPEŁNIENIE
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Betlejem Efrata, (...)
z ciebie wyjdzie władca,
który w moim imieniu
b�dzie panował
w Izraelu”
Micheasza 5:2 [strona 1309]

„Jezus urodził si�
w Betlejem Judejskim
za dni króla Heroda.
Po jego narodzinach
do Jerozolimy przybyli
astrolodzy ze Wschodu”
Mateusza 2:1 [strona 1351]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Dziel� mi�dzy siebie
moje szaty, o moje
ubranie rzucaj� losy”
Psalm 22:18 [strona 787]

„Kiedy żołnierze przybili
Jezusa do pala, zabrali
jego wierzchnie szaty
i podzielili je na cztery
cz�ści (...). Wzi�li też
jego szat� spodni�.
A była ona bez szwów,
utkana w całości od góry
do dołu. Powiedzieli wi�c
jeden do drugiego:
‚Nie rozdzierajmy jej,
ale rzućmy o ni� losy
i w ten sposób ustalmy,
komu przypadnie’”
Jana 19:23, 24 [strona 1505]
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PROROCTWO SPEŁNIENIE
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Bóg strzeże wszystkich
jego kości, żadna z nich
nie została złamana”
Psalm 34:20 [strona 798]

„Gdy jednak podeszli
do Jezusa i zobaczyli,
że już nie żyje,
nie połamali mu nóg”
Jana 19:33 [strona 1506]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Został przebity
za nasze przewinienia”
Izajasza 53:5 [strona 1047]

„Jeden z żołnierzy dźgn�ł
go włóczni� w bok
i natychmiast wypłyn�ła
krew i woda”
Jana 19:34 [strona 1506]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Dali mi zapłat�:
30 srebrników”
Zachariasza 11:12, 13
[strona 1339]

„Wtedy jeden z Dwunastu,
zwany Judaszem
Iskariotem, poszedł
do naczelnych kapłanów
i zapytał: ‚Co mi dacie,
żebym go wam wydał?’.
Obiecali mu
30 srebrników”
Mateusza 26:14, 15; 27:5
[strony 1389 i 1391]
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Naród powstanie przeciw narodowi i królestwo przeciw
królestwu. (...) A wszystkie te rzeczy to dopiero
pocz�tek dotkliwych cierpień”
Mateusza 24:7, 8 [strona 1385]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Pojawi si� wielu fałszywych proroków i wielu
wprowadz� w bł�d. A z powodu wzrostu bezprawia
miłość wi�kszości ozi�bnie”
Mateusza 24:11, 12 [strona 1385]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Gdy usłyszycie odgłosy wojen tocz�cych si� w pobliżu,
a także doniesienia o wojnach tocz�cych si� daleko,
nie b�dźcie przestraszeni. Te rzeczy musz� nast�pić,
ale nie oznacza to jeszcze końca”
Marka 13:7 [strona 1417]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„B�d� też wielkie trz�sienia ziemi, a w jednym miejscu
po drugim głód i epidemie. Ludzie b�d� ogl�dać
straszne zjawiska i wielkie znaki z nieba”
Łukasza 21:11 [strona 1466]

Pytanie 7

Co Biblia przepowiada
na nasze czasy?
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„W dniach ostatnich
nastan� krytyczne czasy,
trudne do zniesienia.
Bo ludzie b�d� kochać
samych siebie, kochać
pieni�dze, b�d� chełpliwi,
wyniośli, b�d� rzucać
bluźnierstwa, b�d� nieposłuszni
rodzicom, niewdzi�czni,
nielojalni, pozbawieni
naturalnych uczuć, zawzi�ci,
b�d� rzucać oszczerstwa,
b�d� nieopanowani,
brutalni, b�d� nienawidzić
tego, co dobre, dopuszczać si�
zdrady, b�d� zuchwali,
nad�ci pych�, b�d� kochać
przyjemności, a nie b�d�
kochać Boga, b�d� zachowywać
pozory religijności,
ale nie b�dzie ona
oddziaływać na ich życie”
2 Tymoteusza 3:1-5
[strona 1655]
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Jest nie do pomyślenia, żeby prawdziwy Bóg post�pił
niegodziwie, żeby Wszechmocny zrobił coś złego!”
Hioba 34:10 [strona 752]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Niech nikt w czasie prób nie mówi: ‚To Bóg zsyła
na mnie próby’. Bo ani Bóg nie może być poddawany
próbie przez coś złego, ani też sam nikogo w ten sposób
nie poddaje próbie”
Jakuba 1:13 [strona 1678]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Przerzućcie na Niego wszystkie swoje zmartwienia,
bo On si� o was troszczy”
1 Piotra 5:7 [strona 1688]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Jehowa nie zwleka z realizacj� swojej obietnicy,
jak to niektórzy s�dz�, lecz okazuje wam cierpliwość,
bo nie chce, żeby ktokolwiek został zgładzony,
ale żeby wszyscy zdobyli si� na skruch�”
2 Piotra 3:9 [strona 1692]

Pytanie 8

Czy Bóg ponosi win�
za ludzkie cierpienia?
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Nie zawsze szybcy zwyci�żaj� w wyścigu, a mocarze—
w bitwie. Nie zawsze m�drzy maj� co jeść,
nie zawsze inteligentni zdobywaj� bogactwo
i nie zawsze posiadaj�cy wiedz� odnosz� sukces.
Bo ich wszystkich dosi�ga czas i przypadek”
Kaznodziei 9:11 [strona 957]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Grzech pojawił si� na świecie przez jednego człowieka,
a przez grzech— śmierć. I w taki sposób śmierć
rozprzestrzeniła si� na wszystkich ludzi, bo wszyscy
stali si� grzeszni”
Rzymian 5:12 [strona 1565]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Syn Boży został ujawniony po to, żeby zniszczyć
wszystko, czego dokonał Diabeł”
1 Jana 3:8 [strona 1695]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Cały świat podlega mocy Niegodziwca”
1 Jana 5:19 [strona 1698]

Pytanie 9

Dlaczego ludzie cierpi�?
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Prawi posi�d� ziemi� i b�d� na niej żyć na zawsze”
Psalm 37:29 [strona 801]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Ziemia pozostanie na zawsze”
Kaznodziei 1:4 [strona 948]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Wszechwładny Pan, Jehowa, usunie śmierć na zawsze
i otrze łzy z każdej twarzy”
Izajasza 25:8 [strona 1003]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„W tym czasie otworz� si� oczy niewidomych,
a uszy niesłysz�cych zaczn� słyszeć. Wtedy kulawy
b�dzie skakał jak jeleń, a j�zyk niemego b�dzie
krzyczał z radości. Wody wytrysn� na pustkowiu
i potoki popłyn� na pustynnej równinie”
Izajasza 35:5, 6 [strona 1018]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Bóg otrze z ich oczu wszystkie łzy. Nie b�dzie już
śmierci, smutku, krzyku ani bólu. To, co było kiedyś,
przemin�ło”
Objawienie 21:4 [strona 1723]

Pytanie 10

Jak� przyszłość
obiecuje Biblia?



�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Pobuduj� domy i b�d� w nich
mieszkać, zasadz� winnice
i b�d� jeść ich owoce. Nie b�d�
budować po to, żeby ktoś inny
tam zamieszkał, ani sadzić po to,
żeby ktoś inny jadł. Dni mojego
ludu b�d� jak dni drzewa i moi
wybrani b�d� w pełni korzystać
z tego, co zrobi� swoimi r�kami”
Izajasza 65:21, 22 [strona 1064]
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Wrócisz do ziemi, gdyż z niej zostałeś wzi�ty.
Bo prochem jesteś i do prochu wrócisz”
Rodzaju 3:19 [strona 47]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„
˙
Zyj�cy wiedz�, że umr�, ale umarli nic nie wiedz�
(...). Cokolwiek możesz zrobić, rób to z cał� moc�,
bo w grobie—w miejscu, do którego idziesz—
nie wykonuje si� pracy ani nie układa si� planów,
nie ma tam wiedzy ani m�drości”
Kaznodziei 9:5, 10 [strony 956 i 957]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Jezus dodał: ‚Nasz przyjaciel Łazarz zasn�ł, ale ja id�
go obudzić’. Jezus jednak mówił o śmierci Łazarza,
podczas gdy oni myśleli, że mówi o zwyczajnym śnie.
Powiedział im wi�c otwarcie: ‚Łazarz umarł’ ”
Jana 11:11, 13, 14 [strona 1493]

Pytanie 11

Co si� dzieje,
gdy ktoś umiera?
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„Nie dziwcie si� temu, bo nadchodzi czas, gdy wszyscy,
którzy s� w grobach, usłysz� jego głos i wyjd�”
Jana 5:28, 29 [strona 1482]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Nast�pi zmartwychwstanie zarówno prawych,
jak i nieprawych”
Dzieje 24:15 [strona 1550]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Zobaczyłem też umarłych, wielkich i małych, którzy
stali przed tronem, i otwarto zwoje. Otwarto też inny
zwój—zwój życia. I na podstawie tego, co było napisane
w zwojach, umarli byli s�dzeni według swoich uczynków.
Morze wydało swoich umarłych oraz śmierć i grób
wydały swoich umarłych. I byli oni s�dzeni—
każdy według swoich uczynków”
Objawienie 20:12, 13 [strona 1723]

Pytanie 12

Jaka jest nadzieja
dla umarłych?
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„Widziałeś człowieka biegłego w swojej pracy? Stanie on
przed królami, nie stanie przed zwykłymi ludźmi”
Przysłów 22:29 [strona 933]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Kto kradł, niech już nie kradnie, ale niech raczej
ci�żko pracuje, niech wykonuje uczciw� prac�,
żeby mieć czym wspierać b�d�cych w potrzebie”
Efezjan 4:28 [strona 1626]

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Dla ludzi nie ma nic
lepszego, niż cieszyć si�
i dobrze post�pować w życiu,
a także jeść i pić, i czerpać
zadowolenie z całej
swojej ci�żkiej pracy.
Jest to dar Boży”
Kaznodziei 3:12, 13 [strona 951]

Pytanie 13

Co Biblia mówi o pracy?
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„Kto lubi si� bawić, popadnie w ubóstwo, kto kocha
wino i oliw�, nie stanie si� bogaty”
Przysłów 21:17 [strona 931]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Kto si� zapożycza, jest niewolnikiem tego,
kto udziela pożyczki”
Przysłów 22:7 [strona 932]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Przypuśćmy, że ktoś z was chce zbudować wież�.
Czy najpierw nie usi�dzie i nie obliczy kosztów,
żeby zobaczyć, czy mu wystarczy na jej dokończenie?
Gdyby tego nie zrobił, to mógłby położyć fundament,
ale nie skończyć budowy. Wtedy wszyscy, którzy
by to zobaczyli, zacz�liby z niego drwić: ‚Zacz�ł
budować, ale nie dał rady dokończyć’ ”
Łukasza 14:28-30 [strona 1456]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Gdy si� najedli, powiedział uczniom: ‚Zbierzcie
pozostałe kawałki, żeby nic si� nie zmarnowało’”
Jana 6:12 [strona 1483]

Pytanie 14

Jak gospodarować
pieni�dzmi?
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„Lepsza jest potrawa z warzyw jedzona tam, gdzie
panuje miłość, niż utuczony byk jedzony tam,
gdzie panuje nienawiść”
Przysłów 15:17 [strona 923]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Ja, Jehowa, jestem twoim Bogiem. Ucz� ci� tego,
co jest dla ciebie najlepsze. Prowadz� ci� drog�,
któr� powinieneś iść”
Izajasza 48:17 [strona 1040]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Szcz�śliwi ci, którzy s� świadomi swoich potrzeb
duchowych, bo do nich należy Królestwo Niebios”
Mateusza 5:3 [strona 1354]
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„Masz kochać swojego bliźniego jak samego siebie”
Mateusza 22:39 [strona 1382]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Traktujcie innych tak, jak sami chcecie być przez nich
traktowani”
Łukasza 6:31 [strona 1438]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Szcz�śliwi s� raczej ci, którzy słuchaj� słowa Bożego
i si� go trzymaj�!”
Łukasza 11:28 [strona 1449]

Pytanie 15

Jak znaleźć szcz�ście?
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„
˙
Zycie nie zależy od tego, co człowiek posiada,
choćby nawet opływał w dostatki”
Łukasza 12:15 [strona 1451]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Maj�c wi�c jedzenie i ubranie, b�dziemy z tego
zadowoleni”
1 Tymoteusza 6:8 [strona 1652]

��������������������������������������������������������������������������������������������������

„Wi�cej szcz�ścia
wynika z dawania
niż z otrzymywania”
Dzieje 20:35 [strona 1545]
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„Zrzuć swoje troski na Jehow�, a On ci� wesprze.
Nigdy nie pozwoli, żeby prawy upadł”
Psalm 55:22 [strona 817]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Pilny człowiek planuje i z cał� pewności� zmierza
do sukcesu, ale wszyscy, którzy działaj� w pośpiechu,
niew�tpliwie zmierzaj� do n�dzy”
Przysłów 21:5 [strona 931]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Nie bój si�, bo ja jestem z tob�. Nie martw si�,
bo jestem twoim Bogiem. Wzmocni� ci�, naprawd�
ci pomog�. Naprawd� b�d� ci� mocno trzymał swoj�
siln� r�k�, r�k�, która niesie sprawiedliwość”
Izajasza 41:10 [strona 1026]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Kto z was przez zamartwianie si� może choćby o chwil�
przedłużyć swoje życie?”
Mateusza 6:27 [strona 1358]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Nigdy wi�c nie zamartwiajcie si� o nast�pny dzień,
bo nast�pny dzień b�dzie miał własne zmartwienia.
Każdy dzień ma dosyć własnych problemów”
Mateusza 6:34 [strona 1358]

Pytanie 16

Jak sobie radzić
ze zmartwieniami?
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„Wci�ż si� modl�, (...) żebyście umieli ocenić,
co naprawd� si� liczy”
Filipian 1:9, 10 [strona 1629]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„O nic si� nie zamartwiajcie, ale wszystkie swoje troski
powierzajcie Bogu. Zwracajcie si� do Niego z gor�cymi
prośbami, zanoście modlitwy i błagania wraz
z podzi�kowaniami. A pokój Boży, którego ludzki umysł
nie jest w stanie poj�ć, b�dzie strzegł waszych serc
i władz umysłowych przez Chrystusa Jezusa”
Filipian 4:6, 7 [strona 1633]
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M�

˙
ZOWIE/OJCOWIE

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Właśnie tak m�żowie powinni kochać swoje żony
jak własne ciała. Kto kocha swoj� żon�, ten kocha
samego siebie. Bo nikt nigdy nie miał własnego ciała
w nienawiści, lecz każdy je żywi i piel�gnuje (...) Każdy
z was ma kochać swoj� żon� jak samego siebie. Z kolei
żona powinna mieć gł�boki respekt dla swojego m�ża”
Efezjan 5:28, 29, 33 [strona 1627]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Ojcowie, nie rozdrażniajcie swoich dzieci,
ale wychowujcie je w karności i pouczajcie
zgodnie z zasadami Jehowy”
Efezjan 6:4 [strona 1628]

���������������������������������������������������������������������������������������������������
˙
ZONY
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„
˙
Zona powinna mieć gł�boki respekt dla swojego m�ża”
Efezjan 5:33 [strona 1627]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„
˙
Zony, b�dźcie podporz�dkowane swoim m�żom,
jak przystało na osoby b�d�ce uczniami Pana”
Kolosan 3:18 [strona 1638]

Pytanie 17

Jak Biblia może pomóc
twojej rodzinie?
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DZIECI
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Dzieci, b�dźcie posłuszne swoim rodzicom zgodnie
z wol� Pana, bo to jest prawe. ‚Szanuj ojca i matk�’
to pierwszy nakaz z obietnic�: ‚

˙
Zeby ci si� dobrze

wiodło i żeby móc długo żyć na ziemi’”
Efezjan 6:1-3 [strony 1627 i 1628]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Dzieci, b�dźcie posłuszne swoim rodzicom
we wszystkim, bo to si� podoba Panu”
Kolosan 3:20 [strona 1638]



32

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Ty wysłuchujesz modlitw, do Ciebie przyjd�
najróżniejsi ludzie”
Psalm 65:2 [strona 823]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Zaufaj Jehowie całym sercem i nie polegaj na własnym
zrozumieniu. Pami�taj o Bogu na wszystkich drogach,
a On wyprostuje twoje ścieżki”
Przysłów 3:5, 6 [strona 906]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„
˙
Zeby mogli żyć wiecznie, musz� poznać Ciebie,
jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, którego
posłałeś, Jezusa Chrystusa”
Jana 17:3 [strona 1502]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Właściwie nie jest On daleko od nikogo z nas”
Dzieje 17:27 [strona 1539]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Wci�ż si� modl�, żeby wasza miłość coraz bardziej
i bardziej wzrastała wraz z dokładn� wiedz�
i pełnym rozeznaniem”
Filipian 1:9 [strona 1629]

Pytanie 18

Jak przybliżać si�
do Boga?
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Jeśli wi�c komuś z was brakuje m�drości, niech prosi
o ni� Boga, a j� otrzyma, bo On daje wszystkim
szczodrze i bez wypominania”
Jakuba 1:5 [strona 1678]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Zbliżcie si� do Boga, a On zbliży si� do was. Obmyjcie
r�ce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, niezdecydowani”
Jakuba 4:8 [strona 1681]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Miłość do Boga polega na tym, że przestrzegamy
Jego przykazań. A przecież Jego przykazania
nie s� uci�żliwe”
1 Jana 5:3 [strona 1697]
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
PISMA HEBRAJSKO-ARAMEJSKIE („STARY TESTAMENT”)
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

PI�CIOKSI�G (5 KSI�G):

Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powtórzonego Prawa
Od stwarzania do powstania starożytnego narodu izraelskiego
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

KSI�GI HISTORYCZNE (12 KSI�G):

Jozuego, S�dziów, Rut
Wkroczenie Izraelitów do Ziemi Obiecanej i późniejsze
wydarzenia

1 i 2 Samuela, 1 i 2 Królów, 1 i 2 Kronik
Historia narodu izraelskiego aż do zniszczenia Jerozolimy

Ezdrasza, Nehemiasza, Estery
Historia

˙
Zydów po powrocie z niewoli babilońskiej

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

KSI�GI POETYCKIE (5 KSI�G):

Hioba, Psalmy, Przysłów, Kaznodziei, Pieśń nad Pieśniami
Zbiory m�drych wypowiedzi i pieśni
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

KSI�GI PROROCZE (17 KSI�G):

Izajasza, Jeremiasza, Lamentacje, Ezechiela, Daniela, Ozeasza,
Joela, Amosa, Abdiasza, Jonasza, Micheasza, Nahuma,
Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza, Malachiasza
Proroctwa, czyli zapowiedzi, dotycz�ce ludu Bożego

Pytanie 19

Co zawieraj� poszczególne
ksi�gi biblijne?
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
CHRZE

´
SCIJA

´
NSKIE PISMA GRECKIE („NOWY TESTAMENT”)

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

EWANGELIE (4 KSI�GI):

Mateusza, Marka, Łukasza, Jana˙
Zycie i służba Jezusa
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

DZIEJE APOSTOLSKIE (1 KSI�GA):

Historia pierwszych chrześcijan i ich działalności misjonarskiej
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

LISTY (21 KSI�G):

Rzymian, 1 i 2 Koryntian, Galatów, Efezjan, Filipian, Kolosan,
1 i 2 Tesaloniczan
Listy do różnych zborów chrześcijańskich

1 i 2 Tymoteusza, Tytusa, Filemona
Listy do poszczególnych chrześcijan

Hebrajczyków, Jakuba, 1 i 2 Piotra, 1, 2 i 3 Jana, Judy
Inne listy
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

OBJAWIENIE (1 KSI�GA):

Serie proroczych wizji objawionych apostołowi Janowi



���������������������������������������������������������������������������������������������������
W TRAKCIE CZYTANIA BIBLII SZUKAJ ODPOWIEDZI
NA NAST�PUJ�CE PYTANIA:
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Co ten fragment mówi mi o Jehowie Bogu?

Jak ł�czy si� on z or�dziem zawartym w Biblii?

Jak mog� to zastosować w swoim życiu?

Jak te wersety mog� wykorzystać do pomagania innym?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Twoje słowo jest lamp�
dla moich nóg i światłem
na mojej ścieżce”
Psalm 119:105 [strona 880]

Pytanie 20

Jak odnieść najwi�cej pożytku
z czytania Biblii?
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Biblia to spisane or�dzie Boga skierowane do każdego z nas. Musimy stu-
diować t� Ksi�g�, by poznać jej Autora (Jana 17:3; 2 Tymoteusza 3:16). Na
jej kartach Jehowa Bóg objawił swoje zamierzenie co do ludzkości i jej
ziemskiego domu (Rodzaju 3:15; Objawienie 21:3, 4).
˙
Zadna inna ksi�żka nie wywarła takiego wpływu na życie ludzi. Biblia
skłania nas do rozmyślania o przymiotach Jehowy takich jak miłość, miło-
sierdzie i współczucie. Daje nadziej�, która pomaga przetrwać nawet naj-
wi�ksze cierpienia. Ukazuje też elementy tego świata, które s� sprzecz-
ne z doskonał� wol� Boż� (Psalm 119:105; Hebrajczyków 4:12; 1 Jana
2:15-17).
Biblia została spisana w j�zykach hebrajskim, aramejskim i greckim. Póź-
niej jej całość albo fragmenty przetłumaczono na jakieś 3000 j�zyków.
Czyni to z niej zdecydowanie najcz�ściej tłumaczon� i najbardziej rozpo-
wszechnion� ksi�żk� w historii. Jest to zgodne z proroctwem biblijnym,
które zapowiadało: „Ta dobra nowina o Królestwie [główny temat Biblii]
b�dzie głoszona na całym świecie na świadectwo wszystkim narodom.
A potem nadejdzie koniec” (Mateusza 24:14).
Zdajemy sobie spraw�, jak ważne jest or�dzie zawarte w Biblii, dlatego
naszym celem było przygotowanie przekładu, który b�dzie nie tylko wier-
ny oryginałowi, ale także zrozumiały i łatwy w czytaniu. Zamieszczone
w Dodatkach artykuły: „Zasady tłumaczenia Biblii”, „Czym si� wyróżnia
ten zrewidowany przekład” oraz „Jak otrzymaliśmy Bibli�” omawiaj� nie-
które wprowadzone w tym wydaniu ulepszenia j�zykowe.
Osoby, które kochaj� Jehow� Boga i oddaj� Mu cześć, pragn� korzystać
z dokładnego i zrozumiałego tłumaczenia Słowa Bożego (1 Tymoteusza
2:4). Dlatego ten zrewidowany przekład został udost�pniony w możliwie
najwi�kszej liczbie j�zyków, również w j�zyku polskim.

˙
Zywimy ogromn�

nadziej�, że i Ty, Drogi Czytelniku, odniesiesz wiele korzyści z tej edy-
cji Pisma

´
Swi�tego, staraj�c si� �poszukiwać Boga i Go znaleźć’ (Dzieje

17:27).
Komitet Przekładu Biblii Nowego Świata

sierpień 2013
Przekład Nowego Świata w j�zyku polskim wydano w roku 1997. Ta edycja
została oparta na angielskim zrewidowanym wydaniu z roku 2013.

PRZEDMOWA



NAZWY I KOLEJNOŚĆ KSI�G

PISMA HEBRAJSKO -ARAMEJSK I E

CHRZE ŚC I JA Ń SK I E P I SMA GRECK I E

KSI�GA SYMBOL STRONA

Rodzaju ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Rdz 41
Wyjścia ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Wj 112
Kapłańska ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Kpł 172
Liczb ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Lb 216
Powtórzonego Prawa ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Pwt 274
Jozuego ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Joz 328
S�dziów ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Sdz 362
Rut ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Rut 397
1 Samuela ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Sm 402
2 Samuela ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 2Sm 447
1 Królów ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Kl 486
2 Królów ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 2Kl 532
1 Kronik ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Kn 575
2 Kronik ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 2Kn 615
Ezdrasza ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ezd 665
Nehemiasza ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Neh 679
Estery ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Est 699
Hioba ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Hi 710
Psalmy ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ps 764
Przysłów ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Prz 901

KSI�GA SYMBOL STRONA

Kaznodziei ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Kzn 947
Pieśń nad Pieśniami ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ PnP 960
Izajasza ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Iz 969
Jeremiasza ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jer 1066
Lamentacje ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Lam 1160
Ezechiela ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Eze 1170
Daniela ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Dn 1246
Ozeasza ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Oz 1268
Joela ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jl 1282
Amosa ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Am 1288
Abdiasza ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Abd 1299
Jonasza ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jon 1301
Micheasza ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mi 1304
Nahuma ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Nah 1313
Habakuka ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Hab 1317
Sofoniasza ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Sof 1322
Aggeusza ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ag 1326
Zachariasza ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Za 1329
Malachiasza ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mal 1343

KSI�GA SYMBOL STRONA

Mateusza ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mt 1348
Marka ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mk 1395
Łukasza ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Łk 1424
Jana ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jn 1474
Dzieje ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Dz 1509
Rzymian ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Rz 1558
1 Koryntian ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Ko 1579
2 Koryntian ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 2Ko 1600
Galatów ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Gal 1614
Efezjan ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ef 1621
Filipian ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Flp 1629
Kolosan ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Kol 1634
1 Tesaloniczan ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Ts 1639
2 Tesaloniczan ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 2Ts 1644

KSI�GA SYMBOL STRONA

1 Tymoteusza ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Tm 1646
2 Tymoteusza ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 2Tm 1653
Tytusa ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Tyt 1657
Filemona ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Flm 1660
Hebrajczyków ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Heb 1661
Jakuba ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jak 1677
1 Piotra ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Pt 1683
2 Piotra ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 2Pt 1689
1 Jana ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Jn 1693
2 Jana ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 2Jn 1698
3 Jana ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 3Jn 1699
Judy ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Judy 1700
Objawienie ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Obj 1702

Zestawienie ksi�g biblijnych ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1726
Skorowidz słów użytych w Biblii ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1728
Słowniczek poj�ć biblijnych ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1756

Dodatek A ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1781
Dodatek B ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1829
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KSI�GA

RODZAJU
ZARY S T R E

´
S C I

1 Stworzenie nieba i ziemi (1, 2)
Sześć dni stwarzania (3-31)

Dzień 1: światło; dzień i noc (3-5)
Dzień 2: przestworze (6-8)
Dzień 3: suchy l�d i roślinność (9-13)
Dzień 4: źródła światła (14-19)
Dzień 5: ryby i ptaki (20-23)
Dzień 6: zwierz�ta l�dowe
i ludzie (24-31)

2 Siódmego dnia Bóg odpoczywa (1-3)
Jehowa Bóg—Stwórca nieba i ziemi (4)
M�żczyzna i kobieta w ogrodzie
Eden (5-25)
Człowiek ukształtowany z prochu (7)
Zakaz jedzenia owoców z drzewa
poznania dobra i zła (15-17)

Stworzenie kobiety (18-25)

3 Grzech pierwszych ludzi (1-13)
Pierwsze kłamstwo (4, 5)

Jehowa wydaje wyrok
na buntowników (14-24)
Proroctwo o potomstwie kobiety (15)
Wyp�dzenie ludzi z Edenu (23, 24)

4 Kain i Abel (1-16)
Potomkowie Kaina (17-24)
Set i jego syn Enosz (25, 26)

5 Od Adama do Noego (1-32)
Adam ojcem synów i córek (4)
Henoch chodził z Bogiem (21-24)

6 Synowie Boga bior� sobie żony
na ziemi (1-3)

Rodz� si� nefilimowie (4)
Niegodziwość ludzi zasmuca
Jehow� (5-8)

Noe otrzymuje polecenie zbudowania
arki (9-16)

Bóg ogłasza nadejście potopu (17-22)

7 Wejście do arki (1-10)
Potop na całej ziemi (11-24)

8 Wody potopu opadaj� (1-14)
Wypuszczenie goł�bia (8-12)

Wyjście z arki (15-19)
Obietnica Boża co do ziemi (20-22)

9 Przykazania dla całej ludzkości (1-7)
Prawo co do krwi (4-6)

Przymierze, którego znakiem
jest t�cza (8-17)

Proroctwa dotycz�ce potomków
Noego (18-29)

10 Pochodzenie narodów (1-32)
Potomkowie Jafeta (2-5)
Potomkowie Chama (6-20)

Nimrod przeciwstawia si�
Jehowie (8-12)

Potomkowie Sema (21-31)

11 Wieża Babel (1-4)
Jehowa miesza ludziom j�zyk (5-9)
Od Sema do Abrama (10-32)

Rodzina Teracha (27)
Abram opuszcza Ur (31)

12 Abram wyrusza z Charanu
do Kanaanu (1-9)
Bóg składa Abramowi obietnic� (7)

Abram i Saraj w Egipcie (10-20)

13 Abram wraca do Kanaanu (1-4)
Abram i Lot si� rozdzielaj� (5-13)
Bóg powtarza Abramowi
sw� obietnic� (14-18)

14 Abram ratuje Lota (1-16)
Melchizedek błogosławi Abrama (17-24)

15 Bóg zawiera z Abramem
przymierze (1-21)
Zapowiedź 400 lat ucisku (13)
Bóg powtarza Abramowi
sw� obietnic� (18-21)

16 Hagar i Ismael (1-16)

17 Abraham ma zostać ojcem wielu
narodów (1-8)
Abram otrzymuje imi� Abraham (5)

Przymierze dotycz�ce obrzezania (9-14)
Saraj otrzymuje imi� Sara (15-17)
Zapowiedź narodzin Izaaka (18-27)

18 Trzech aniołów odwiedza
Abrahama (1-8)

Sara śmieje si� na wiadomość,
że urodzi syna (9-15)



Abraham rozmawia z Bogiem
w sprawie Sodomy (16-33)

19 Aniołowie odwiedzaj� Lota (1-11)
Aniołowie ponaglaj� rodzin� Lota,
by opuściła miasto (12-22)

Zniszczenie Sodomy i Gomory (23-29)˙
Zona Lota zamienia si�
w słup soli (26)

Lot i jego córki (30-38)
Pochodzenie Moabitów
i Ammonitów (37, 38)

20 Sara uratowana z r�k Abimelecha (1-18)

21 Narodziny Izaaka (1-7)
Ismael wyśmiewa si� z Izaaka (8, 9)
Wyp�dzenie Hagar i Ismaela (10-21)
Przymierze Abrahama
z Abimelechem (22-34)

22 Abraham ma złożyć w ofierze
Izaaka (1-19)
Błogosławieństwo dzi�ki potomstwu
Abrahama (15-18)

Rodzina Rebeki (20-24)

23
´
Smierć Sary i miejsce
jej pochówku (1-20)

24 Poszukiwanie żony dla Izaaka (1-58)
Rebeka jedzie do Izaaka (59-67)

25 Abraham ponownie si� żeni (1-6)´
Smierć Abrahama (7-11)
Synowie Ismaela (12-18)
Narodziny Jakuba i Ezawa (19-26)
Ezaw sprzedaje prawo
pierworodnego (27-34)

26 Izaak i Rebeka w Gerarze (1-11)
Bóg potwierdza Izaakowi swoj�
obietnic� (3-5)

Spór o studnie (12-25)
Przymierze Izaaka
z Abimelechem (26-33)

Dwie hetyckie żony Ezawa (34, 35)

27 Izaak błogosławi Jakuba (1-29)
Ezaw zabiega o błogosławieństwo,
ale nie okazuje skruchy (30-40)

Ezaw wrogo nastawiony
do Jakuba (41-46)

28 Izaak wysyła Jakuba
do Paddan-Aram (1-9)

Sen Jakuba w Betel (10-22)
Bóg potwierdza Jakubowi swoj�
obietnic� (13-15)

29 Jakub spotyka Rachel� (1-14)
Jakub zakochuje si� w Racheli (15-20)
Jakub żeni si� z Le� i Rachel� (21-29)
Czterej synowie Jakuba i Lei: Ruben,
Symeon, Lewi i Juda (30-35)

30 Bilha rodzi Dana i Naftalego (1-8)
Zilpa rodzi Gada i Aszera (9-13)
Lea rodzi Issachara i Zebulona (14-21)
Rachela rodzi Józefa (22-24)
Stada Jakuba si� powi�kszaj� (25-43)

31 Jakub potajemnie wyrusza
do Kanaanu (1-18)

Laban dogania Jakuba (19-35)
Przymierze Jakuba z Labanem (36-55)

32 Do Jakuba przychodz� aniołowie (1, 2)
Jakub przygotowuje si� na spotkanie
z Ezawem (3-23)

Jakub mocuje si� z aniołem (24-32)
Otrzymuje imi� Izrael (28)

33 Spotkanie Jakuba z Ezawem (1-16)
Jakub idzie do Szechem (17-20)

34 Dina zostaje zgwałcona (1-12)
Podst�p synów Jakuba (13-31)

35 Jakub pozbywa si� wizerunków
cudzoziemskich bogów (1-4)

Jakub wraca do Betel (5-15)
Narodziny Beniamina;
śmierć Racheli (16-20)

12 synów Izraela (21-26)´
Smierć Izaaka (27-29)

36 Potomkowie Ezawa (1-30)
Królowie i szejkowie Edomu (31-43)

37 Sny Józefa (1-11)
Zazdrość braci Józefa (12-24)
Józef sprzedany do niewoli (25-36)

38 Juda i Tamar (1-30)

39 Józef w domu Potyfara (1-6)
Józef nie daje si� uwieść żonie
Potyfara (7-20)

Józef w wi�zieniu (21-23)

40 Józef wyjaśnia sny współwi�źniów (1-19)
„Bóg wyjaśnia tajemnice” (8)

Przyj�cie urodzinowe faraona (20-23)

41 Józef wyjaśnia sny faraona (1-36)
Faraon wywyższa Józefa (37-46a)
Józef gromadzi i sprzedaje
żywność (46b-57)
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1 Na pocz�tku Bóg stworzył
niebo i ziemi�a.

2 Ziemia była bezkształtna
i pusta, a nad otchłani� wód�
panowała ciemnośćb. Nad woda-
mi przemieszczała si� czynna si-
ła Boża�c.

3 I Bóg powiedział: „Niech
pojawi si� światło”. Wtedy poja-
wiło si� światłod. 4 I Bóg wi-
dział, że światło było dobre,
i zacz�ł oddzielać światło od
ciemności. 5 Bóg nazwał świat-
ło dniem, a ciemność noc�e. I na-
stał wieczór, i nastał ranek—
dzień pierwszy.

6 Potem Bóg rzekł: „Niech
mi�dzy wodami powstanie prze-
stworzef i niech si� oddziel�
wody od wód”g. 7 Bóg uczynił
wi�c przestworze, rozdzielaj�c
wody, które s� poniżej prze-

1:2 �Lub „powierzchni� wzburzonych
wód”. �Lub „przemieszczał si� duch
Boży”.

stworza, od tych, które s�
ponad przestworzema. Tak właś-
nie si� stało. 8 Bóg nazwał
przestworze niebem. I nastał
wieczór, i nastał ranek—dzień
drugi.

9 Nast�pnie Bóg powiedział:
„Niech wody pod niebem zbio-
r� si� w jedno miejsce i niech
si� ukaże suchy l�d”b. I tak
si� stało. 10 Bóg nazwał su-
chy l�d ziemi�c, a zebrane wody
morzemd. I Bóg widział, że by-
ło to dobree. 11 Potem Bóg po-
wiedział: „Niech na ziemi wy-
rośnie trawa, rośliny wydaj�ce
nasiona i drzewa rodz�ce owoce
z nasionami—według swoich ro-
dzajów”. I tak si� stało. 12 Na
ziemi zacz�ła rosn�ć trawa, roś-
linyf wydaj�ce nasiona oraz
drzewa rodz�ce owoce z nasio-
nami—według swoich rodzajów.
I Bóg widział, że było to dobre.
13 I nastał wieczór, i nastał ra-
nek—dzień trzeci.

42 Bracia Józefa wybieraj� si�
do Egiptu (1-4)

Józef poddaje braci próbie (5-25)
Bracia Józefa wracaj� do domu (26-38)

43 Bracia Józefa zabieraj� do Egiptu
Beniamina (1-14)

Józef znowu spotyka si�
z braćmi (15-23)

Józef zaprasza braci na uczt� (24-34)

44 Srebrny kielich Józefa w worku
Beniamina (1-17)

Juda wstawia si� za Beniaminem (18-34)

45 Józef wyjawia, kim jest (1-15)
Bracia Józefa wracaj� do Jakuba (16-28)

46 Jakub z rodzin� przeprowadza si�
do Egiptu (1-7)

Imiona tych, którzy przybyli
do Egiptu (8-27)

Józef spotyka si� z Jakubem
w Goszen (28-34)

47 Jakub u faraona (1-12)
Józef m�drym zarz�dc� (13-26)
Izraelici mieszkaj� w Goszen (27-31)

48 Jakub błogosławi dwóch synów
Józefa (1-12)

Efraim otrzymuje błogosławieństwo
pierworodnego (13-22)

49 Proroctwo Jakuba na łożu
śmierci (1-28)
Szilo b�dzie pochodzić od Judy (10)

Jakub wydaje polecenia dotycz�ce
swojego pogrzebu (29-32)´

Smierć Jakuba (33)

50 Józef wyrusza do Kanaanu pochować
Jakuba (1-14)

Józef zapewnia braci, że im
wybaczył (15-21)

Ostatnie lata życia Józefa (22-26)
Józef nakazuje, żeby jego kości
zabrano z Egiptu (25)

ROZDZ. 1
a Ps 102:25

Iz 42:5
Iz 45:18
Rz 1:20
Heb 1:10
Obj 4:11
Obj 10:6

b Prz 8:27, 28

c Ps 33:6
Ps 104:5, 6
Iz 40:26

d Iz 45:7
2Ko 4:6

e Rdz 8:22

f Rdz 1:20

g 2Pt 3:5
��������������������

szpalta 2
a Rdz 7:11

Prz 8:27, 28

b Hi 38:8, 11
Ps 104:6-9
Ps 136:6

c Ps 95:5

d Prz 8:29

e Pwt 32:4

f Ps 104:14
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14 Nast�pnie Bóg rzekł:
„Niech na niebie� pojawi� si�
źródła światła�a, które b�d� od-
dzielać dzień od nocyb i służyć
za znaki wskazuj�ce pory roku
oraz dni i latac. 15 B�d� świe-
cić na niebie� i oświetlać zie-
mi�”. I tak si� stało. 16 Bóg
uczynił� dwa wielkie źródła
światła: wi�ksze, by panowało
nad dniemd, i mniejsze, by pano-
wało nad noc�, a także gwiaz-
dye. 17 Bóg umieścił je na nie-
bie�, żeby oświetlały ziemi�
18 i żeby panowały w dzień
i w nocy oraz żeby oddzielały
światło od ciemności f. I Bóg wi-
dział, że było to dobre. 19 I na-
stał wieczór, i nastał ranek—
dzień czwarty.

20 Potem Bóg powiedział:
„Niech wody zaroj� si� ży-
wymi stworzeniami� i niech
pod niebem� lataj� stworzenia
lataj�ce”g. 21 I Bóg stworzył
według rodzajów wielkie zwie-
rz�ta� morskie i wszelkie żywe
stworzenia�, od których zaroiły
si� wody, a także wszelkie lata-
j�ce stworzenia skrzydlate we-
dług ich rodzajów. I Bóg widział,
że było to dobre. 22 Wtedy
Bóg je pobłogosławił, mówi�c:
„B�dźcie płodne, stańcie si�
liczne i napełnijcie morzah.
I niech na ziemi rozmnoż� si�
stworzenia lataj�ce”. 23 I na-
stał wieczór, i nastał ranek—
dzień pi�ty.

1:14, 15, 17 �Dosł. „w przestworzu nie-
ba”. 1:14 �Lub „świec�ce ciała nie-
bieskie; światła”. 1:16 �Użyty tu hebr.
czasownik może też znaczyć „przygoto-
wać; uformować; ustanowić”. Nie jest to
ten sam czasownik, który w Rdz 1:1, 21,
27 i 2:3 został przetłumaczony na „stwa-
rzać”. 1:20 �Lub „duszami”. �Dosł.
„nad ziemi� na obliczu przestworza nie-
ba”. 1:21 �Dosł. „potwory”. 1:21, 24
�Lub „dusze”.

24 Nast�pnie Bóg rzekł:
„Niech na ziemi pojawi� si� ży-
we stworzenia� według swo-
ich rodzajów: zwierz�ta domo-
we, zwierz�ta pełzaj�ce� oraz
dzikie zwierz�ta według swo-
ich rodzajów”a. I tak si� stało.
25 Bóg uczynił dzikie zwierz�ta
według ich rodzajów i zwierz�-
ta domowe według ich rodzajów
oraz wszelkie zwierz�ta pełzaj�-
ce według ich rodzajów. I Bóg
widział, że było to dobre.

26 Potem Bóg powiedział:
„Uczyńmyb człowieka na nasz
obrazc, na nasze podobieństwod.
Niech panuje nad rybami mor-
skimi, stworzeniami lataj�cymi
pod niebem, zwierz�tami domo-
wymi i nad cał� ziemi�, jak
również nad wszelkimi zwie-
rz�tami pełzaj�cymi po ziemi”e.
27 I Bóg przyst�pił do stwo-
rzenia człowieka na swój ob-
raz, stworzył go na obraz Boży—
stworzył m�żczyzn� i kobiet�f.
28 Potem Bóg ich pobłogosła-
wił i powiedział do nich: „B�dź-
cie płodni i stańcie si� liczni,
napełnijcie ziemi�g i opanujcie
j�h. Panujcie i nad rybami mor-
skimi i stworzeniami lataj�cymi
pod niebem, i wszelkimi żywy-
mi stworzeniami, które porusza-
j� si� po ziemi”.

29 Nast�pnie Bóg rzekł: „Da-
j� wam wszelkie rośliny na
ziemi, które wydaj� nasiona,
i wszelkie drzewa, które ro-
dz� owoce zawieraj�ce nasiona.
Niech służ� wam za pokarmj.
30 Również wszystkim dzikim
zwierz�tom, wszystkim stworze-
niom lataj�cym pod niebem
oraz wszystkiemu, co si� poru-
sza po ziemi i w czym jest ży-

1:24 �Lub „poruszaj�ce si�”. Najwyraź-
niej chodzi o gady i inne zwierz�ta, któ-
re nie należ� do pozostałych wymienio-
nych grup.
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cie�, daj� na pokarm wszel-
k� zielon� roślinność”a. I tak si�
stało.

31 Bóg widział, że wszystko,
co uczynił, było bardzo dobreb.
I nastał wieczór, i nastał ranek—
dzień szósty.

2 Tak zostało ukończone stwa-
rzanie nieba i ziemi oraz

wszystkiego, co je wypełnia�c.
2 Do siódmego dnia Bóg ukoń-
czył swoj� prac� i w siód-
mym dniu zacz�ł odpoczywać
od całej pracy, któr� wykonałd.
3 Bóg pobłogosławił dzień siód-
my i ustanowił go świ�tym, po-
nieważ tego dnia odpoczywa po
stworzeniu wszystkiego, co za-
mierzał.

4 To jest relacja o stworzeniu
nieba i ziemi—z czasu ich stwo-
rzenia, z dnia, w którym Jeho-
wa� Bóg uczynił ziemi� i nieboe.

5 Na ziemi nie było jeszcze
żadnego krzewu ani żadnych in-
nych roślin, bo Jehowa Bóg nie
spuścił na ziemi� deszczu. Nie
było też człowieka, który by
uprawiał rol�. 6 Ale z ziemi
unosiła si� mgła i nawilżała ca-
ł� powierzchni� gruntu.

7 I Jehowa Bóg ukształto-
wał człowieka z prochuf ziemi,
tchn�ł w jego nozdrza dech ży-
ciag i człowiek stał si� istot��
żyw�h. 8 Jehowa Bóg zasadził
też ogród w Edeniei, na wscho-
dzie, i tam umieścił człowieka,
którego ukształtował j. 9 Jeho-
wa Bóg sprawił, że z ziemi wy-
rosły wszelkiego rodzaju drze-

1:30 �Lub „życie jako dusza; dusza ży-
j�ca”. 2:1 �Dosł. „oraz całego ich woj-
ska”. 2:4 �W tym miejscu po raz pierw-
szy pojawia si� imi� własne Boga—����
(JHWH). Zob. Dodatek A4. 2:7 �Lub
„dusz�”. Użyte tu hebr. słowo néfesz
dosł. znaczy „oddychaj�ce stworzenie”.
Zob. Słowniczek poj�ć.

wa, które pi�knie wygl�dały
i miały owoce dobre do jedzenia,
a także drzewo życiaa w środ-
ku ogrodu oraz drzewo pozna-
nia dobra i złab.

10 Z Edenu wypływała rzeka,
która nawadniała ogród. Potem
rozdzielała si� na cztery rze-
ki. 11 Pierwsza nazywa si� Pi-
szon. Opływa cał� ziemi� Cha-
wila, gdzie znajduje si� złoto.
12 A złoto tej ziemi jest bar-
dzo dobrej jakości. Znajduje si�
tam również żywica bdelium
oraz onyks. 13 Druga rzeka
nazywa si� Gichon i opływa ca-
ł� ziemi� Kusz. 14 Trzecia rze-
ka to Chiddekel�c. Płynie ona na
wschód od Asyriid. A czwart�
rzek� jest Eufrate.

15 Jehowa Bóg umieścił czło-
wieka w ogrodzie Eden, żeby go
uprawiał i o niego dbałf. 16 Je-
howa Bóg dał też człowiekowi ta-
ki nakaz: „Możesz jeść do syta
owoce ze wszystkich drzew ogro-
dug. 17 Tylko owoców z drze-
wa poznania dobra i zła nie wol-
no ci jeść, bo w dniu, w którym
z niego zjesz, z cał� pewności�
umrzesz”h.

18 Potem Jehowa Bóg po-
wiedział: „Nie jest dobrze, żeby
człowiek pozostawał sam. Uczy-
ni� dla niego pomoc, która
b�dzie jego uzupełnieniem”i.
19 A Jehowa Bóg ukształtował
z ziemi wszelkie dzikie zwierz�-
ta i wszelkie stworzenia lataj�ce
pod niebem i przyprowadzał je
do człowieka, żeby zobaczyć, jak
nazwie każde z nich. I każde ży-
we stworzenie� miało nosić tak�
nazw�, jak� mu nada człowiek j.
20 Człowiek nadał wi�c na-
zwy wszelkim zwierz�tom domo-
wym i stworzeniom lataj�cym

2:14 �Hebr. nazwa rzeki Tygrys. 2:19
�Lub „każda dusza żyj�ca”.
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pod niebem, i wszelkim dzikim
zwierz�tom. Ale dla człowieka
nie znalazła si� żadna pomoc,
która byłaby jego uzupełnie-
niem. 21 Dlatego Jehowa Bóg
sprawił, że człowiek zapadł
w gł�boki sen, a gdy on spał, wy-
j�ł jedno z jego żeber i zasklepił
ciało w tym miejscu. 22 I Je-
howa Bóg ukształtował kobiet�
z żebra, które wyj�ł z m�żczyz-
ny, i przyprowadził j� do niegoa.

23 Wtedy m�żczyzna powie-
dział:

„To wreszcie jest kość
z moich kości

i ciało z mojego ciała.
B�dzie zwana kobiet�,
bo została wzi�ta

z m�żczyzny�”b.
24 Dlatego m�żczyzna opuści
ojca i matk�, a przylgnie� do
swojej żony i stan� si� jednym
ciałemc. 25 M�żczyzna i jego
żona byli nadzyd, mimo to si� nie
wstydzili.

3 A w�że był najostrożniejszy�
ze wszystkich dzikich zwie-

rz�t, które uczynił Jehowa Bóg.
I przemówił do kobiety: „Czy
Bóg rzeczywiście powiedział, że
nie wolno wam jeść owoców
ze wszystkich drzew ogrodu�?”f.
2 Na to kobieta rzekła do w�-
ża: „Możemy jeść owoce z drzew
ogrodug. 3 Ale o drzewie, któ-
re jest w środku ogroduh, Bóg
powiedział: ‚Nie wolno wam jeść
jego owoców ani nawet go doty-
kać, bo w przeciwnym razie
umrzecie’”. 4 Wtedy w�ż ode-
zwał si� do kobiety: „Z cał� pew-

2:23 �W j�zyku hebr. słowa „kobieta”
(�iszszáh) i „m�żczyzna” (�isz) brzmi�
podobnie. 2:24 �Użyte tu hebr. sło-
wo znaczy „przywrzeć mocno, jak przez
przyklejenie”. 3:1 �Lub „najbardziej
przebiegły; najsprytniejszy”. �Lub „że
nie z każdego drzewa ogrodu wolno
wam jeść”.

ności� nie umrzeciea. 5 Bóg
wie, że w tym samym dniu,
w którym zjecie z niego owoc,
otworz� si� wam oczy i stanie-
cie si� podobni do Boga—b�-
dziecie znali dobro i zło”b.

6 Wówczas kobieta zobaczy-
ła, że drzewo to ma owoce do-
bre do jedzenia i wygl�da na-
prawd� pi�knie—przyci�gało
wzrok. Zerwała wi�c z niego
owoc i zacz�ła jeśćc. Potem da-
ła też owoc m�żowi, gdy był
z ni�, i on również go jadłd.
7 Wtedy obojgu otworzyły si�
oczy i uświadomili sobie, że s�
nadzy. Pozszywali wi�c liście fi-
gowe i zrobili sobie okrycia bio-
dere.

8 Później usłyszeli głos Jeho-
wy Boga, który przechadzał si�
po ogrodzie w porze dnia, kiedy
powiewał wiatr. M�żczyzna i je-
go żona ukryli si� przed Jeho-
w� Bogiem wśród drzew ogrodu.
9 I Jehowa Bóg wołał m�ż-
czyzn�, i pytał: „Gdzie jesteś?”.
10 W końcu m�żczyzna si� ode-
zwał: „Słyszałem Twój głos
w ogrodzie, ale bałem si�, bo
jestem nagi, i dlatego si� ukry-
łem”. 11 Bóg zapytał go: „Kto
ci powiedział, że jesteś na-
gi?f Czy jadłeś owoc z drzewa,
z którego ci zakazałem jeść?”g.
12 M�żczyzna odparł: „To ta ko-
bieta, któr� mi przyprowadziłeś,
dała mi owoc z drzewa, wi�c
jadłem”. 13 Wtedy Jehowa Bóg
zapytał kobiet�: „Dlaczego to
zrobiłaś?”, a ona odpowiedziała:
„W�ż mnie zwiódł, dlatego jad-
łam”h.

14 Wówczas Jehowa Bóg rzekł
do w�ża i: „Ponieważ to zrobiłeś,
jesteś przekl�ty wśród wszyst-
kich zwierz�t domowych i dzi-
kich. B�dziesz pełzał na brzuchu
i jadł proch przez wszystkie dni
swojego życia. 15 I wprowadz�
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nieprzyjaźńa mi�dzy ciebieb a ko-
biet�c i mi�dzy twoje potom-
stwo�d a jej potomstwo�e. Ono�
zmiażdży ci głow��f, a ty zranisz
je w pi�t��”g.

16 A do kobiety powiedział:
„Sprawi�, że ci�ża b�dzie ci
przysparzać wielu cierpień�,
w bólach b�dziesz rodzić dzieci.
I b�dziesz poż�dać swojego m�-
ża, a on b�dzie nad tob� pano-
wał”.

17 A do Adama� rzekł: „Po-
nieważ posłuchałeś swojej żony
i zjadłeś owoc z drzewa, z któ-
rego zakazałem ci jeśćh, przekl�-
ta jest ziemia z twojego powo-
du i. Przez wszystkie dni swojego
życia b�dziesz mozolnie j� upra-
wiał, żeby dawała ci pokarm�j,
18 a ona b�dzie ci rodziła
ciernie i osty. I b�dziesz si� ży-
wił tym, co na niej wyrośnie.
19 W pocie czoła b�dziesz zdo-
bywał pożywienie�, aż wrócisz
do ziemi, gdyż z niej zostałeś
wzi�tyk. Bo prochem jesteś i do
prochu wrócisz” l.

20 Potem Adam dał swojej
żonie imi� Ewa�, ponieważ mia-
ła si� stać matk� wszystkich ży-
j�cychm. 21 Jehowa Bóg spo-
rz�dził dla Adama i jego żony
długie ubrania ze skóry, żeby
je na sobie nosilin. 22 I Jeho-
wa Bóg powiedział: „Oto czło-
wiek stał si� jak jeden z nas—
zna dobro i złoo. A teraz, żeby
nie wyci�gn�ł r�ki i nie wzi�ł
owocu również z drzewa życiap,
i nie jadł, i nie żył wiecznie�...”.

3:15 �Dosł. „nasienie”. �Dosł. „on”.
�Lub „zrani ci� w głow�; ugodzi ci�
w głow�”. �Lub „ugodzisz je w pi�t�;
zmiażdżysz mu pi�t�”. 3:16 �Lub „bar-
dzo pomnoż� ból twej brzemienności”.
3:17 � Imi� to znaczy „ziemski człowiek;
ludzkość”. �Dosł. „b�dziesz w bólu
jadł jej plon”. 3:19 �Dosł. „jadł chleb”.
3:20 � Imi� to znaczy „żyj�ca”. 3:22
�Lub „po czas niezmierzony”.

23 Wtedy Jehowa Bóg usun�ł
go z ogrodu Edena, aby uprawiał
ziemi�, z której został wzi�tyb.
24 A gdy wyp�dził człowieka,
po wschodniej stronie ogrodu
Eden umieścił cherubówc oraz
stale wiruj�cy miecz z płomie-
nistym ostrzem. Mieli oni strzec
dost�pu do drzewa życia.

4 Adam współżył ze swoj� żo-
n�, Ew�, i ona zaszła w ci�-

ż�d. Kiedy urodziła Kainae, po-
wiedziała: „Urodziłam� chłopca
z pomoc� Jehowy”. 2 Później
urodziła jeszcze jego brata,
Ablaf.

Abel został pasterzem, a Ka-
in zaj�ł si� upraw� roli. 3 Po
pewnym czasie Kain złożył Je-
howie ofiar� z płodów ziemi.
4 Abel natomiast złożył w ofie-
rze pierworodne zwierz�ta ze
swojej trzodyg razem z ich tłusz-
czem. Jehowa spojrzał przychyl-
nie na Abla i jego ofiar�h, 5 ale
nie spojrzał przychylnie na Ka-
ina ani na jego ofiar�. Dlatego
Kain bardzo si� rozgniewał i po-
padł w przygn�bienie�. 6 Wte-
dy Jehowa powiedział do Kaina:
„Dlaczego si� tak rozgniewałeś?
Dlaczego jesteś przygn�biony?
7 Jeżeli zaczniesz post�pować
dobrze, czy nie b�dziesz si�
znowu cieszył moim uznaniem�?
Ale jeśli nie zaczniesz post�po-
wać dobrze, to wiedz, że grzech
czai si� u twoich drzwi i pragnie
tob� zawładn�ć. Czy nad nim za-
panujesz?”.

8 Potem Kain odezwał si� do
swego brata, Abla: „Chodźmy na
pole”. A gdy byli na polu, zaata-
kował swojego brata i go zabiłi.
9 Później Jehowa zapytał Kai-
na: „Gdzie jest Abel, twój brat?”,
a on odpowiedział: „Nie wiem.

4:1 �Dosł. „utworzyłam”. 4:5 �Dosł.
„i twarz mu opadła”. 4:7 �Lub „czy nie
nast�pi wywyższenie”.
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Czy jestem stróżem swojego bra-
ta?”. 10 Na to Bóg rzekł: „Co
ty zrobiłeś? Krew twojego brata
woła do mnie z ziemi!a 11 Te-
raz jesteś przekl�ty: skazuj� ci�
na wygnanie z ziemi, która
wchłon�ła krew twojego brata,
przelan� przez ciebieb. 12 Gdy
b�dziesz uprawiał rol�, nie da
ci plonu�. Staniesz si� uciekinie-
rem i b�dziesz si� tułał po zie-
mi”. 13 Na to Kain powiedział
do Jehowy: „Kara za moj� wi-
n� jest zbyt ci�żka do zniesienia.
14 Dzisiaj wyp�dzasz mnie z tej
ziemi i znikn� Ci z oczu�. Sta-
n� si� uciekinierem i b�d� si� tu-
łał po ziemi, a ktokolwiek mnie
spotka, na pewno mnie zabije”.
15 Jehowa rzekł wi�c do niego:
„Dlatego człowieka, który by za-
bił Kaina, dosi�gnie zemsta sie-
dem razy”.

I ze wzgl�du na Kaina Jeho-
wa ustanowił znak, żeby nie za-
bił go nikt, kto go spotka.
16 Wtedy Kain odszedł od Jeho-
wy i osiedlił si� w ziemi Nod�,
na wschód od Edenuc.

17 Później Kain współżył ze
swoj� żon�d, a ona zaszła w ci�-
ż� i urodziła Henocha. Potem
rozpocz�ł budow� miasta i na-
zwał je od imienia swego syna,
Henocha. 18 Z czasem Heno-
chowi urodził si� Irad. Irad zo-
stał ojcem Mechujaela, Mechu-
jael został ojcem Metuszaela,
a Metuszael—ojcem Lamecha.

19 Lamech wzi�ł sobie dwie
żony. Pierwsza miała na imi�
Ada, a druga—Cylla. 20 Ada
urodziła Jabala. Stał si� on oj-
cem tych, którzy mieszkaj�
w namiotach i hoduj� zwierz�-
ta. 21 Jego brat miał na imi�
Jubal. Stał si� on ojcem wszyst-
kich, którzy graj� na instru-

4:12 �Dosł. „swej mocy”. 4:14 �Lub
„b�d� ukryty przed Twoim obliczem”.
4:16 �Lub „w Ziemi Wygnania”.

mencie strunowym� i piszczał-
ce�. 22 Cylla również urodziła
syna—Tubal-Kaina. Wykuwał on
wszelkie narz�dzia z miedzi i z
żelaza. Siostr� Tubal-Kaina by-
ła Naama. 23 A Lamech zwró-
cił si� do swoich żon, Ady i Cylli,
takimi słowami:

„Słuchajcie mojego głosu,
żony Lamecha!

Nadstawcie ucha na moj�
wypowiedź:

Zabiłem m�żczyzn� za to,
że mnie zranił,

młodzieńca—za to,
że zadał mi cios.

24 Jeśli Kain ma zostać po-
mszczony siedem razya,

to Lamech—siedemdziesi�t
siedem razy”.

25 Adam znowu współżył ze
swoj� żon�, a ona urodziła syna.
Nazwała go Set�b i powiedzia-
ła: „Bóg dał� mi innego potom-
ka w miejsce Abla, którego zabił
Kain”c. 26 Setowi także uro-
dził si� syn i nazwał go Enoszd.
W tym czasie ludzie zacz�li wzy-
wać imienia Jehowy.

5 Oto ksi�ga przedstawiaj�ca
dzieje Adama. Kiedy� Bóg

stworzył Adama, uczynił go na
swoje podobieństwoe. 2 Stwo-
rzył m�żczyzn� i kobiet�f.
W dniu, w którym ich stwo-
rzyłg, pobłogosławił ich i na-
zwał ludźmi�.

3 Gdy Adam miał 130 lat, zo-
stał ojcem syna i dał mu imi�
Seth. Był on na jego podobień-
stwo, na jego obraz. 4 Po uro-
dzeniu si� Seta Adam żył jesz-
cze 800 lat i miał synów i córki.
5 Adam przeżył 930 lat i umarł i.

4:21 �Hebr. kinnòr. Instrument strunowy
przypominaj�cy lir� lub harf�. �Lub
„flecie”. 4:25 � Imi� to znaczy „wy-
znaczony; postawiony”. �Lub „wyzna-
czył”. 5:1 �Lub „w dniu, w którym”.
5:2 �Dosł. „człowiekiem”; hebr. ’adám.
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6 Gdy Set miał 105 lat, został
ojcem Enoszaa. 7 Po urodzeniu
si� Enosza Set żył jeszcze 807
lat i miał synów i córki. 8 Set
przeżył 912 lat i umarł.

9 Gdy Enosz miał 90 lat, zo-
stał ojcem Kenana. 10 Po uro-
dzeniu si� Kenana Enosz żył
jeszcze 815 lat i miał synów
i córki. 11 Enosz przeżył 905
lat i umarł.

12 Gdy Kenan miał 70 lat, zo-
stał ojcem Mahalalelab. 13 Po
urodzeniu si� Mahalalela Kenan
żył jeszcze 840 lat i miał synów
i córki. 14 Kenan przeżył 910
lat i umarł.

15 Gdy Mahalalel miał 65 lat,
został ojcem Jaredac. 16 Po
urodzeniu si� Jareda Mahalalel
żył jeszcze 830 lat i miał sy-
nów i córki. 17 Mahalalel prze-
żył 895 lat i umarł.

18 Gdy Jared miał 162 lata,
został ojcem Henochad. 19 Po
urodzeniu si� Henocha Jared
żył jeszcze 800 lat i miał synów
i córki. 20 Jared przeżył 962
lata i umarł.

21 Gdy Henoch miał 65 lat,
został ojcem Metuszelacha�e.
22 Po urodzeniu si� Metuszela-
cha Henoch chodził z prawdzi-
wym Bogiem� jeszcze 300 lat
i miał synów i córki. 23 Prze-
żył 365 lat. 24 Henoch cały
czas chodził z prawdziwym Bo-
giemf. Potem już go nie widzia-
no, ponieważ Bóg go zabrałg.

25 Gdy Metuszelach miał 187
lat, został ojcem Lamechah.
26 Po urodzeniu si� Lamecha
Metuszelach żył jeszcze 782 lata
i miał synów i córki. 27 Metu-
szelach przeżył 969 lat i umarł.

5:21 �Lub „Matuzalema”. 5:22 �Zob.
Słowniczek poj�ć, hasło „Prawdziwy
Bóg”. Zwrot „chodził z prawdziwym Bo-
giem” oznacza, że żył zgodnie z wol�
Boż�.

28 Gdy Lamech miał 182 la-
ta, urodził mu si� syn. 29 Na-
dał mu imi� Noe�a, mówi�c: „Ten
przyniesie nam pocieszenie�
w naszym trudzie i mozolnej
pracy naszych r�k na ziemi, któ-
r� Jehowa przekl�ł”b. 30 Po
urodzeniu si� Noego Lamech żył
jeszcze 595 lat i miał synów
i córki. 31 Lamech przeżył 777
lat i umarł.

32 Noe osi�gn�ł wiek 500 lat;
potem został ojcem Semac, Cha-
mad i Jafetae.

6 Gdy na ziemi przybywało lu-
dzi i rodziły si� im cór-

ki, 2 synowie prawdziwego Bo-
ga�f zacz�li dostrzegać, że s�
one� pi�kne, i brali za żony
wszystkie, które sobie upatrzyli.
3 Wtedy Jehowa rzekł: „Nie b�-
d�� bez końca tolerował czło-
wiekag, bo jest on tylko isto-
t� cielesn��. Dlatego b�dzie żył
jeszcze 120 lat”h.

4 W tamtych dniach, jak rów-
nież później—gdy synowie praw-
dziwego Boga dalej współżyli
z córkami ludzkimi i one rodzi-
ły im synów—na ziemi żyli ne-
filimowie�. Byli to siłacze, któ-
rzy w dawnych czasach stali si�
sławni.

5 I Jehowa widział, że ogrom-
na jest niegodziwość człowie-
ka na ziemi i że każda jego
myśl i każda skłonność jego ser-
ca przez cały czas jest zła i. 6 Je-
howa żałował�, że uczynił ludzi
na ziemi, i bardzo si� smucił�j.

5:29 � Imi� to prawdopodobnie zna-
czy „odpoczynek; pocieszenie”. �Lub
„ulg�”. 6:2 �Hebr. idiom odnosz�-
cy si� do aniołów. �Dosł. „córki ludz-
kie”. 6:3 �Dosł. „mój duch nie b�dzie”.
�Możliwe też „bo post�puje on w zgo-
dzie z ciałem”. Dosł. „jest ciałem”. 6:4
�Nazwa ta może znaczyć „ci, którzy po-
walaj� innych”. Zob. Słowniczek poj�ć.
6:6 �Lub „odczuwał smutek”. �Lub
„bolał w swym sercu”.
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7 Dlatego Jehowa powiedział:
„Zetr� z powierzchni ziemi ludzi,
których stworzyłem—ludzi razem
ze zwierz�tami domowymi i peł-
zaj�cymi oraz stworzeniami lata-
j�cymi pod niebem, bo żałuj�, że
ich uczyniłem”. 8 Ale Noe zys-
kał uznanie Jehowy.

9 Oto dzieje Noego.
Noe był człowiekiem pra-

wyma. Okazał si� nienagan-
ny� wśród współczesnych�. Noe
chodził z prawdziwym Bo-
giem�b. 10 Z czasem został oj-
cem trzech synów: Sema, Cha-
ma i Jafetac. 11 A w oczach
prawdziwego Boga ziemia była
zrujnowana i napełniona prze-
moc�. 12 Tak, Bóg zobaczył,
że ziemia została zrujnowanad,
gdyż wszyscy ludzie dopuszczali
si� niegodziwoście.

13 Potem Bóg powiedział do
Noego: „Postanowiłem unices-
twić wszelkie żywe stworzenia,
bo z powodu ludzi ziemia jest
pełna przemocy. Dlatego ich
zgładz�, a ziemi� obróc� w ru-
in�f. 14 Zbuduj wi�c sobie ar-
k�� z drzewa żywicznegog. Zrób
w niej pomieszczenia, a we-
wn�trz i na zewn�trz powlecz j�
smoł�h. 15 Zbudujesz j� w ten
sposób: arka ma być długa na
300 łokci, szeroka na 50 łokci
i wysoka na 30 łokci�. 16 Wy-
konasz w arce okno� na łokieć
od góry, a wejście do niej zro-
bisz z boku i. Arka ma mieć trzy
kondygnacje.

6:9 �Lub „niewinny”. �Dosł. „swoich
pokoleń”. �Zwrot „chodził z prawdzi-
wym Bogiem” oznacza, że żył zgodnie
z wol� Boż�. 6:14 �Dosł. „skrzyni�”.
6:15 �Czyli miała mieć jakieś 134 m dłu-
gości, 22 m szerokości i 13 m wyso-
kości. Zob. Dodatek B14. 6:16 �Użyte
tu hebr. słowo cohar może też ozna-
czać dach.

17 „A ja sprowadz� potopa na
ziemi�, żeby wytracić spod nie-
ba wszelkie stworzenia�, w któ-
rych jest dech� życia. Wszyst-
ko, co jest na ziemi, wyginieb.
18 Ale z tob� ustanawiam przy-
mierze. Wejdziesz do arki ze
swoimi synami, z żon� i syno-
wymic. 19 A ze wszystkich ży-
wych stworzeń wprowadzisz do
arki po dwad—samca i sami-
c�e—żeby razem z tob� po-
zostały przy życiu. 20 Maj� to
być stworzenia lataj�ce według
ich rodzajów, zwierz�ta domo-
we według ich rodzajów i wszel-
kie zwierz�ta pełzaj�ce według
ich rodzajów—po dwa z każde-
go rodzaju wejd� z tob� do arki,
żeby mogły ocalećf. 21 Nagro-
madź wszelkiego rodzaju żyw-
nościg i weź j� ze sob� dla sie-
bie i zwierz�t, żebyście mieli co
jeść”.

22 I Noe zrobił wszystko tak,
jak mu Bóg nakazał. Tak właśnie
zrobiłh.

7 Potem Jehowa powiedział
do Noego: „Wejdź do arki ra-

zem ze wszystkimi swoimi do-
mownikami, bo zobaczyłem, że
w przeciwieństwie do tego poko-
lenia ty jesteś prawyi. 2 Z każ-
dego rodzaju zwierz�t czystych
masz wzi�ć ze sob� po siedem�j,
samce i samice, a z każde-
go rodzaju zwierz�t nieczystych
tylko po dwa, samca i sami-
c�. 3 Także ze stworzeń lata-
j�cych pod niebem weź po sie-
dem�, samce i samice, aby ich
potomstwo mogło si� rozprzes-
trzenić na całej ziemik. 4 Bo
już za siedem dni sprawi�, że
deszczl b�dzie padał na ziemi�
przez 40 dni i 40 nocym. I zetr�
z powierzchni ziemi wszelk� ży-
w� istot�, któr� uczyniłem”n.

6:17 �Dosł. „ciało”. �Lub „duch”.
7:2, 3 �Możliwe też „po siedem par”.
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5 Noe zrobił wszystko, co mu
Jehowa nakazał.

6 Potop nast�pił na ziemi,
gdy Noe miał 600 lata. 7 Zanim
potop si� rozpocz�ł, Noe wszedł
do arki ze swoimi synami, żon�
i synowymib. 8 Ze wszystkich
zwierz�t czystych i ze wszyst-
kich zwierz�t nieczystych, ze
stworzeń lataj�cych i ze wszyst-
kich stworzeń, które si� poru-
szaj� po ziemic, 9 weszły pa-
rami do arki, do Noego, samce
i samice, tak jak Bóg nakazał
Noemu. 10 A siedem dni póź-
niej na ziemi nast�pił potop.

11 W 600 roku życia Noe-
go, 17 dnia miesi�ca drugie-
go, wytrysn�ły wszystkie źródła
wielkiej otchłani wód i otworzy-
ły si� upusty niebad. 12 Ulew-
ny deszcz padał na ziemi� 40
dni i 40 nocy. 13 W tym właś-
nie dniu Noe wszedł do ar-
ki razem ze swoimi synami—Se-
mem, Chamem i Jafeteme—oraz
swoj� żon� i trzema synowymif.
14 A wraz z nimi weszły wszel-
kie dzikie zwierz�ta według swo-
ich rodzajów, wszelkie zwierz�ta
domowe według swoich rodza-
jów, wszelkie zwierz�ta peł-
zaj�ce według swoich rodzajów
oraz wszelkie stworzenia lata-
j�ce według swoich rodzajów—
wszelkie ptaki i wszelkie stwo-
rzenia skrzydlate. 15 Wszelkie-
go rodzaju stworzenia�, w któ-
rych był dech� życia, wchodziły
do arki, do Noego, para po pa-
rze. 16 Tak wi�c samce i sa-
mice z każdego rodzaju żywych
stworzeń weszły do środka, tak
jak Bóg nakazał Noemu. Potem
Jehowa zamkn�ł za nim drzwi.

17 Potop na ziemi trwał 40
dni. Woda wzbierała i arka za-
cz�ła si� na niej unosić, wysoko

7:15, 21 �Dosł. „wszelkie ciało”. 7:15
�Lub „duch”.

nad ziemi�. 18 Wody było bar-
dzo dużo i wci�ż jej przybywa-
ło, lecz arka utrzymywała si� na
jej powierzchni. 19 Woda pod-
niosła si� tak bardzo, że zakry-
ła wszystkie wysokie góry pod
niebema. 20 Spi�trzyła si� nad
nimi aż na 15 łokci�.

21 Wygin�ły wi�c wszystkie
żywe stworzenia�b—stworzenia
lataj�ce, zwierz�ta domowe, dzi-
kie zwierz�ta oraz małe stwo-
rzenia, od których roiło si� na
ziemi, a także wszyscy ludziec.
22 Wymarło wszystko, w czym
był dech życia�—wszystko, co
było na suchym l�dzied. 23 Tak
Bóg zgładził z powierzchni zie-
mi wszystkie żywe istoty: zarów-
no ludzi, jak i zwierz�ta, w tym
stworzenia pełzaj�ce i stworze-
nia lataj�ce pod niebem. Wszyst-
kie zostały zgładzone z ziemie.
Przy życiu pozostał tylko Noe
z rodzin� i to, co było z nim
w arcef. 24 Awoda na ziemi nie
opadała przez 150 dnig.

8 Ale Bóg zwrócił uwag�� na
Noego oraz na wszystkie dzi-

kie zwierz�ta i wszystkie zwie-
rz�ta domowe, które były z nim
w arceh. I Bóg sprawił, że nad
ziemi� powiał wiatr, i woda za-
cz�ła opadać. 2 ´

Zródła otchła-
ni wód i upusty nieba zostały
zamkni�te, wi�c deszcz przestał
padać�i. 3 Wtedy woda zacz�-
ła stopniowo ust�pować z ziemi
i po 150 dniach znacznie opadła.
4 W 17 dniu miesi�ca siódmego
arka spocz�ła na górach Ararat.
5 I wody stopniowo ubywało aż
do miesi�ca dziesi�tego. Pierw-
szego dnia miesi�ca dziesi�tego
ukazały si� szczyty gór j.

7:20 �Łokieć odpowiadał 44,5 cm.
Zob. Dodatek B14. 7:22 �Lub „co mia-
ło w nozdrzach tchnienie ducha życia”.
8:1 �Dosł. „pami�tał”. 8:2 �Lub „zo-
stał powstrzymany”.
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6 Po 40 dniach Noe otworzył
oknoa arki 7 i wypuścił kru-
ka. Ten wylatywał na zewn�trz
i wracał, dopóki woda na ziemi
nie wyschła.

8 Później Noe wypuścił goł�-
bia, żeby si� przekonać, czy wo-
da opadła. 9 Ale goł�b nie
znalazł żadnego miejsca, gdzie
mógłby usi�ść�. Wrócił wi�c do
niego, ponieważ woda wci�ż po-
krywała cał� powierzchni� zie-
mib. Wówczas Noe wyci�gn�ł r�-
k� i wzi�ł go z powrotem do
arki. 10 Poczekał nast�pne sie-
dem dni i znowu wypuścił goł�-
bia z arki. 11 Gdy goł�b przyle-
ciał do niego pod wieczór, Noe
zobaczył w jego dziobie świeżo
zerwany liść oliwki. Dzi�ki te-
mu zrozumiał, że woda już opad-
łac. 12 Odczekał dalsze siedem
dni i jeszcze raz wypuścił goł�-
bia, ale ten już do niego nie
wrócił.

13 A w 601 rokud, pierwszego
dnia miesi�ca pierwszego, wo-
da ust�piła z ziemi. Wtedy Noe
zdj�ł przykrycie arki i zobaczył,
że powierzchnia ziemi wysycha.
14 W 27 dniu miesi�ca drugiego
ziemia stała si� zupełnie sucha.

15 I Bóg powiedział do No-
ego: 16 „Wyjdź z arki razem
z żon�, synami i synowymie.
17 Wyprowadź ze sob� wszel-
kiego rodzaju żywe stworze-
niaf: stworzenia lataj�ce, zwie-
rz�ta domowe i dzikie, i wszelkie
zwierz�ta pełzaj�ce po ziemi.
Niech b�d� płodne i stan� si�
liczne, niech zaroi si� od nich
ziemia”g.

18 Noe wyszedł wi�c z arki
razem z synamih, żon� i syno-
wymi. 19 Wyszły też wszystkie
żywe stworzenia: wszelkie stwo-
rzenia lataj�ce i wszelkie inne

8:9 �Lub „miejsca odpoczynku dla spo-
du swej nogi”.

zwierz�ta, wszystko, co si� po-
rusza po ziemi—według swoich
rodzajówa. 20 Potem Noe zbu-
dował ołtarzb dla Jehowy i zło-
żył na nim ofiary całopalnec ze
zwierz�t czystych oraz czystych
stworzeń lataj�cychd. 21 I Je-
howa poczuł przyjemn�� woń.
Wtedy Jehowa postanowił: „Już
nigdy nie przekln� ziemi�e z po-
wodu człowieka, bo jego serce
jest skłonne do zła od samej
młodości f. I już nigdy nie znisz-
cz� wszystkiego, co żyje, tak jak
to uczyniłemg. 22 Od tej pory
na ziemi nigdy nie ustanie siew
i żniwa, zimno i gor�co, lato i zi-
ma, dzień i noc”h.

9 Bóg pobłogosławił Noego
i jego synów i powiedział do

nich: „B�dźcie płodni, stańcie
si� liczni i napełnijcie ziemi�i.
2 Wszelkie zwierz�ta dzikie i do-
mowe, wszelkie stworzenia lata-
j�ce pod niebem, wszystko, co
si� porusza po ziemi, i wszelkie
ryby morskie b�d� si� was bać
i przed wami drżeć. B�dziecie
nad nimi panować j. 3 Wszyst-
kie zwierz�ta żyj�ce na ziemi
mog� wam służyć za pokarmk.
Daj� wam je wszystkie, tak jak
dałem wam zielon� roślinność l.
4 Tylko mi�sa z jego krwi�—
jego życiem�m—nie wolno wam
jeśćn. 5 Ponadto b�d� si� do-
magał zapłaty za wasz� krew�—
poci�gn� do odpowiedzialności
każde żywe stworzenie, które
przeleje wasz� krew, i każdego
człowieka, który odbierze życie
swojemu bratuo. 6 Jeżeli ktoś
przelewa krew człowieka, to jego
krew też zostanie przelana przez
człowiekap, bo uczyniłem czło-

8:21 �Dosł. „koj�c�”. �Lub „nie spro-
wadz� zła na ziemi�”. 9:4 �Lub „du-
sz�”. 9:5 �Lub „za krew waszych
dusz”.
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wieka na swój obraz�a. 7 A wy
b�dźcie płodni, stańcie si� liczni
i zaludnijcie ziemi�”b.

8 Potem Bóg powiedział do
Noego i jego synów: 9 „Zawie-
ram teraz przymierze z wamic
i waszym potomstwem, 10 i ze
wszystkimi zwierz�tami�, które
wyszły z arki: z ptakami, zwie-
rz�tami domowymi i dzikimi
zwierz�tami, które były z wami—
ze wszystkimi zwierz�tami na
ziemid. 11 Tak, zawieram z wa-
mi przymierze: Już nigdy wo-
dy potopu nie zniszcz� wszyst-
kich istot żywych�, już nigdy nie
b�dzie potopu, który by obrócił
ziemi� w ruin�”e.

12 Nast�pnie Bóg dodał: „To
jest znak przymierza, jakie za-
wieram z wami i każdym żywym
stworzeniem�, które jest z wa-
mi. Przymierze to b�dzie trwać
przez wszystkie przyszłe pokole-
nia. 13 Rozpościeram t�cz� na
obłoku, żeby służyła za znak
przymierza mi�dzy mn� a zie-
mi�. 14 Za każdym razem, gdy
sprowadz� obłok nad ziemi�
i na obłoku pojawi si� t�cza,
15 na pewno przypomn� so-
bie o przymierzu, które zawar-
łem z wami i wszelkiego ro-
dzaju żywymi stworzeniami�.
I nigdy wi�cej wody potopu
nie zniszcz� wszystkich istot ży-
wych�f. 16 Kiedykolwiek t�cza
pojawi si� na obłoku, na pew-
no j� zobacz� i przypomn� sobie
o wiecznym przymierzu mi�dzy
Bogiem a wszelkiego rodzaju ży-
wymi stworzeniami� na ziemi”.

17 I Bóg powtórzył Noemu:
„To jest znak przymierza, które
zawieram z wami i każdym ży-

9:6 �Dosł. „na obraz Boży”. 9:10 �Lub
„duszami żyj�cymi”. 9:11, 15 �Dosł.
„wszelkiego ciała”. 9:12 �Lub „każd�
dusz� żyj�c�”. 9:15, 16 �Lub „każd�
dusz� żyj�c� spośród wszelkiego ciała”.

wym stworzeniem� znajduj�cym
si� na ziemi”a.

18 Razem z Noem z arki wy-
szli jego synowie: Sem, Cham
i Jafetb. Później Cham został oj-
cem Kanaanac. 19 Ci trzej byli
synami Noego i od nich wywo-
dz� si� wszyscy ludzie, którzy
zasiedlili ziemi�d.

20 Noe zaj�ł si� rolnictwem
i zasadził winnic�. 21 Gdy pew-
nego dnia pił wino, upił si� i po-
łożył si� nagi w swoim namio-
cie. 22 Cham, ojciec Kanaana,
zobaczył nagiego ojca i opowie-
dział o tym dwóm swoim bra-
ciom, którzy byli na zewn�trz.
23 Sem i Jafet wzi�li wi�c
płaszcz, zarzucili go sobie na ra-
miona, weszli tyłem i zakryli
nagiego ojca. Ponieważ twarze
mieli odwrócone, nie widzieli go
nagiego.

24 Kiedy Noe wytrzeźwiał
i si� obudził, dowiedział si�, co
mu zrobił jego najmłodszy syn.
25 Wtedy powiedział:

„Niech b�dzie przekl�ty
Kanaane.

Niech si� stanie najniższym
niewolnikiem swoich
braci”f.

26 I dodał:
„Niech b�dzie wysławiany

Jehowa, Bóg Sema.
Niech Kanaan stanie si�

niewolnikiem Semag.
27 Niech Bóg da Jafetowi

rozległ� przestrzeń.
Niech mieszka on

w namiotach Sema.
Niech Kanaan stanie si� rów-

nież jego niewolnikiem”.
28 Noe żył po potopie jeszcze

350 lath. 29 Tak wi�c Noe prze-
żył 950 lat i umarł.

9:17 �Dosł. „wszelkim ciałem”.
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10 Oto dzieje synów Noego:
Semaa, Chama i Jafeta.

Po potopie urodzili si� im sy-
nowieb. 2 Synami Jafeta byli:
Gomerc, Magogd, Madaj, Jawan,
Tubale, Meszechf i Tirasg.

3 Synami Gomera byli: Asz-
kenazh, Rifat i Togarma i.

4 Synami Jawana byli: Eli-
sza j, Tarsziszk, Kittim l i Doda-
nim.

5 Od nich wywodz� si� miesz-
kańcy wysp, którzy osiedlili si�
w swoich krainach—według j�-
zyków, jakimi si� posługiwali,
według rodzin i według naro-
dów, do których należeli.

6 Synami Chama byli: Kusz,
Micraimm, Putn i Kanaano.

7 Synami Kusza byli: Sebap,
Chawila, Sabta, Ramaq i Sab-
techa.

Synami Ramy byli: Szeba
i Dedan.

8 Kusz został też ojcem Nim-
roda. Nimrod był pierwszym
człowiekiem na ziemi, który
zdobył wielk� władz�. 9 Stał
si� pot�żnym łowc� przeciw-
stawiaj�cym si� Jehowie. St�d
si� wzi�ło powiedzenie: „On
jest jak Nimrod, pot�żny łow-
ca przeciwstawiaj�cy si� Jeho-
wie”. 10 Pierwszymi miastami
jego królestwa były�: Babelr,
Erechs, Akkad i Kalne, w ziemi
Szineart. 11 Z ziemi tej Nim-
rod udał si� do Asyriiu i zbu-
dował Niniw�v, Rechobot-Ir,
Kalach 12 i Resen mi�dzy Ni-
niw� a Kalachem. Jest to wiel-
kie miasto�.

13 Micraimowi urodzili si�:
Ludimw, Anamim, Lehabim,
Naftuchimx, 14 Patrusimy, Ka-

10:10 �Lub „pocz�tkiem jego królestwa
stały si�”. 10:12 �Możliwe też „tworzy-
ły one wielkie miasto”.

sluchim (od którego wywodz�
si� Filistyni)a i Kaftorim�b.

15 Kanaan został ojcem Sy-
donac, swego pierworodnego,
i Hetad, 16 jak również Jebu-
sytówe, Amorytówf, Girgaszy-
tów, 17 Chiwwitówg, Arkitów,
Synitów, 18 Arwadytówh, Ce-
marytów i Chamatytów i. Z cza-
sem rodziny Kananejczyków
rozeszły si� w różne stro-
ny. 19 Granica terytorium Ka-
nanejczyków biegła od Sydonu
aż po Gerar j blisko Gazyk, aż
po Sodom�, Gomor�l, Adm� i
Ceboimm, blisko Laszy. 20 To
byli synowie Chama.Wymienio-
no ich według rodzin oraz we-
dług j�zyków, jakimi si� posłu-
giwali, według krain, w których
mieszkali, i według narodów,
do których należeli.
21 Dzieci urodziły si� rów-

nież Semowi, który był praoj-
cem wszystkich synów Eberan

i bratem Jafeta, najstarszego�.
22 Synami Sema byli: Elamo,
Aszszurp, Arpachszadq, Lud i
Aramr.

23 Synami Arama byli: Uc,
Chul, Geter i Masz.

24 Arpachszad został ojcem
Szelachas, a Szelach— ojcem
Ebera.

25 Eberowi urodziło si�
dwóch synów. Jeden miał na
imi� Peleg�t, bo za jego ży-
cia ziemia� została podzielona.
A jego brat miał na imi� Jok-
tanu.

26 Joktan został ojcem Al-
modada, Szelefa, Chacarmawe-
ta, Jarachav, 27 Hadorama,
Uzala, Dikli, 28 Obala, Abi-

10:14 �Może chodzić o nazwy plemion
lub ludów, które pochodziły od Mic-
raima. 10:21 �Możliwe też „starszym
bratem Jafeta”. 10:25 � Imi� to znaczy
„podział”. �Lub „ludność ziemi”.
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maela, Szeby, 29 Ofiraa, Cha-
wili i Jobaba. Wszyscy oni byli
synami Joktana.
30 Terytorium, na którym

mieszkali, ci�gn�ło si� od Meszy
aż po Sefar, górzysty region na
Wschodzie�.

31 To byli synowie Sema.
Wymieniono ich według ro-
dzin oraz według j�zyków, ja-
kimi si� posługiwali, według
krain, w których mieszkali, i we-
dług narodów, do których nale-
żelib.

32 To były rodziny synów
Noego wymienione według ich
pochodzenia i według narodów,
do których należały. Od nich
wywodz� si� narody, które roz-
przestrzeniły si� na ziemi po po-
topiec.

11 Cała ziemia mówiła jed-
nym j�zykiem i posługi-

wała si� jednakowym słownic-
twem. 2 Gdy ludzie w�drowali
na wschód, odkryli równin�� w
ziemi Szineard i tam si� osiedlili.
3 Potem zacz�li mówić jeden
do drugiego: „Chodźcie! Narób-
my cegieł i wypalmy je w ogniu”.
Używali wi�c cegieł zamiast ka-
mienia, a asfaltu jako zaprawy.
4 I powiedzieli: „Zbudujmy so-
bie miasto i wież�, której szczyt
b�dzie si�gał nieba. Dzi�ki temu
rozsławimy swoje imi� i nie roz-
proszymy si� po całej ziemi”e.

5 Jehowa zst�pił, żeby zoba-
czyć� miasto i wież�, które lu-
dzie budowali. 6 Wtedy Jeho-
wa rzekł: „S� jednym ludem
i mówi� tym samym j�zykiemf,
i oto co zacz�li robić. Teraz b�-
d� w stanie uczynić wszystko,
co tylko przyjdzie im na myśl.

10:30 �Czyli w ziemi leż�cej na wschód
od Kanaanu. 11:2 �Lub „dolinn� rów-
nin�”. 11:5 �Lub „Jehowa zwrócił uwa-
g�”.

7 Zst�pmya i pomieszajmy j�-
zyk, którym si� posługuj�, żeby
jeden nie mógł zrozumieć j�zy-
ka drugiego”. 8 W ten sposób
Jehowa rozproszył ich po całej
ziemib i w końcu przestali budo-
wać miasto. 9 Dlatego nadano
mu nazw� Babel�c, bo tam Jeho-
wa pomieszał j�zyk, którym po-
sługiwali si� wszyscy miesz-
kańcy ziemi. Stamt�d Jehowa
rozproszył ich po całej ziemi.

10 Oto dzieje Semad.
Sem miał 100 lat, gdy zo-

stał ojcem Arpachszadae; było
to dwa lata po potopie. 11 Po
urodzeniu si� Arpachszada Sem
żył jeszcze 500 lat i miał synów
i córki f.

12 Gdy Arpachszad miał 35
lat, został ojcem Szelachag.
13 Po urodzeniu si� Szelacha
Arpachszad żył jeszcze 403 lata
i miał synów i córki.

14 Gdy Szelach miał 30 lat,
został ojcem Eberah. 15 Po
urodzeniu si� Ebera Szelach żył
jeszcze 403 lata i miał synów
i córki.

16 Gdy Eber miał 34 lata, zo-
stał ojcem Pelega i. 17 Po uro-
dzeniu si� Pelega Eber żył jesz-
cze 430 lat i miał synów i córki.

18 Gdy Peleg miał 30 lat, zo-
stał ojcem Reuj. 19 Po urodze-
niu si� Reu Peleg żył jeszcze 209
lat i miał synów i córki.

20 Gdy Reu miał 32 lata, zo-
stał ojcem Seruga. 21 Po uro-
dzeniu si� Seruga Reu żył jesz-
cze 207 lat i miał synów i córki.

22 Gdy Serug miał 30 lat, zo-
stał ojcem Nachora. 23 Po uro-
dzeniu si� Nachora Serug żył
jeszcze 200 lat i miał synów
i córki.

24 Gdy Nachor miał 29 lat,
został ojcem Terachak. 25 Po
urodzeniu si� Teracha Nachor

11:9 �Nazwa ta znaczy „zamieszanie”.
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żył jeszcze 119 lat i miał synów
i córki.

26 Terach żył 70 lat; potem
został ojcem Abramaa, Nachorab

i Harana.
27 Oto dzieje Teracha.
Terach został ojcem Abrama,

Nachora i Harana, a Haran zo-
stał ojcem Lotac. 28 Haran
umarł jeszcze za życia swoje-
go ojca, Teracha, w chaldejskim
Urd, w ziemi, w której si� uro-
dził. 29 Abram i Nachor wzi�li
sobie żony.

˙
Zona Abrama mia-

ła na imi� Saraje, a żona Nacho-
ra—Milkaf; była ona córk� Hara-
na, który był także ojcem Jiski.
30 A Saraj była niepłodnag, nie
miała dzieci.

31 Potem Terach wzi�ł swo-
jego syna Abrama i swoje-
go wnuka Lotah, który był sy-
nem Harana, oraz swoj� synow�
Saraj, żon� Abrama, i wyruszył
z nimi z chaldejskiego Ur do
ziemi Kanaan i. Po pewnym cza-
sie przyszli do Charanu j i tam
zamieszkali. 32 Terach żył 205
lat i umarł w Charanie.

12 Jehowa przemówił do Ab-
rama: „Zostaw swój kraj,

swoich krewnych i dom swoje-
go ojca i wyrusz do ziemi, któr�
ci wskaż�k. 2 Sprawi�, że sta-
niesz si� ojcem wielkiego naro-
du, i b�d� ci błogosławił. Roz-
sławi� twoje imi� i staniesz si�
dla innych błogosławieństwem l.
3 B�d� błogosławił tym, którzy
ci błogosławi�, a przekln� tych,
którzy ci źle życz�m, i dzi�ki to-
bie z cał� pewności� otrzymaj��
błogosławieństwo wszystkie ro-
dziny na ziemi”n.

4 Abram wyszedł wi�c z Cha-
ranu, tak jak mu polecił Jeho-
wao, i razem z nim poszedł
Lot. Abram miał wtedy 75 lat.

12:3 �Lub „zdob�d�”.

5 Wzi�ł swoj� żon�, Saraja, swo-
jego bratanka Lotab oraz ca-
ły nagromadzony dobytekc i lu-
dzi�, których nabyli w Charanie,
i wyruszyli do ziemi Kanaand. Po
wejściu do Kanaanu 6 Abram
przemierzał t� ziemi�, aż do-
tarł do miejsca zwanego Sze-
cheme, blisko wielkich drzew
Moref. W tym czasie mieszkali
tam Kananejczycy. 7 Wtedy Je-
howa ukazał si� Abramowi i po-
wiedział: „Twojemu potomstwug

dam t� ziemi�”h. Abram zbudo-
wał wi�c tam ołtarz dla Jehowy,
który mu si� ukazał. 8 Później
przeniósł si� stamt�d w górzys-
te okolice na wschód od Be-
tel i i rozbił namiot mi�dzy Be-
tel i Aj j. (Betel leżało na zachód
od tego miejsca, natomiast Aj—
na wschód). Tam również zbudo-
wał ołtarz dla Jehowyk i za-
cz�ł wzywać imienia Jehowy l.
9 Nast�pnie zwin�ł obóz i szedł
w kierunku Negebum, przeno-
sz�c si� obozem z miejsca na
miejsce.

10 Kiedy w tej ziemi na-
stał głód, Abram pow�drował
do Egiptu, żeby zamieszkać tam
na jakiś czas�n, bo kl�ska głodu
była dotkliwao. 11 Gdy już si�
zbliżał do Egiptu, odezwał si�
do swojej żony, Saraj: „Posłu-
chaj, prosz�! Wiem, że jesteś
pi�kn� kobiet�p. 12 Egipcjanie
na pewno zwróc� na ciebie uwa-
g� i powiedz�: ‚To jego żona’.
Wtedy mnie zabij�, a ciebie zo-
stawi� przy życiu. 13 Mów,
prosz�, że jesteś moj� siostr�,
a nic mi si� nie stanie i uratuj�
swoje życie�”q.

14 Gdy tylko Abram wszedł
do Egiptu, Egipcjanie zauwa-
żyli, że Saraj jest bardzo pi�kna.

12:5 �Lub „dusze”. 12:10 �Lub „że-
by przebywać tam jako cudzoziemiec”.
12:13 �Lub „i żyć b�dzie moja dusza”.
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15 Zobaczyli j� też ksi�ż�ta fa-
raona i zacz�li j� przed nim
bardzo chwalić. Zabrano wi�c
Saraj do pałacu faraona. 16 Ze
wzgl�du na ni� faraon dobrze
traktował Abrama—podarował
mu owce, bydło, osły i oślice,
służ�cych i służ�ce oraz wiel-
bł�dya. 17 Wtedy Jehowa ze-
słał na faraona i jego domow-
ników ci�żkie plagi z powodu
Saraj, żony Abramab. 18 Fara-
on wezwał wi�c Abrama i powie-
dział: „Coś ty mi zrobił? Dlacze-
go ukrywałeś, że to jest twoja
żona? 19 Dlaczego mówiłeś, że
to twoja siostra?c Mało brako-
wało, a wzi�łbym j� sobie za
żon�! Zabierz j� i idźcie st�d!”.
20 I faraon rozkazał swoim słu-
gom, żeby odesłali go z kraju
wraz z żon� i wszystkim, co
miałd.

13 Abram razem z żon� i ca-
łym dobytkiem opuścił

Egipt i udał si� do Negebue,
a z nim poszedł też Lot. 2 Ab-
ram posiadał wiele zwierz�t
oraz bardzo dużo srebra i złotaf.
3 W�druj�c z Negebu do Betel,
rozbijał obóz w różnych miejs-
cach, aż dotarł do miejsca mi�-
dzy Betel i Ajg, gdzie wcześniej
obozował 4 i zbudował ołtarz.
Tam Abram wzywał imienia Je-
howy.

5 A Lot, który podróżował
z Abramem, także miał owce
i bydło oraz namioty. 6 Ponie-
waż ich dobytek si� pomnożył,
zacz�ło brakować miejsca i nie
mogli mieszkać wszyscy razem
w tej ziemi. 7 W rezultacie wy-
buchła kłótnia mi�dzy pasterza-
mi stad Abrama a pasterzami
stad Lota. (W tamtym czasie zie-
mi� t� zamieszkiwali Kananej-
czycy i Peryzzyci)h. 8 Abram
powiedział wi�c do Lota i: „Pro-

sz� ci�, nie kłóćmy si� i niech
nasi pasterze przestan� si� kłó-
cić mi�dzy sob�, bo przecież je-
steśmy braćmi. 9 Czy cała ta
ziemia nie stoi przed tob� otwo-
rem? Prosz�, rozdzielmy si�. Je-
żeli pójdziesz w lewo, to ja pój-
d� w prawo, a jeśli pójdziesz
w prawo, to ja pójd� w lewo”.
10 Wtedy Lot rozejrzał si� i zo-
baczył, że cały Okr�g Jordanu�a

aż po Coarb był dobrze nawod-
niony (zanim Jehowa zniszczył
Sodom� i Gomor�)—jak ogród
Jehowyc, jak ziemia Egiptu.
11 Lot wybrał wi�c sobie Okr�g
Jordanu i przeniósł swój obóz
na wschód. W ten sposób si�
rozdzielili. 12 Abram mieszkał
w ziemi Kanaan, a Lot—w pobli-
żu miast tego okr�gud. W koń-
cu Lot rozbił namioty w oko-
licy Sodomy. 13 A mieszkańcy
Sodomy byli niegodziwi i ci�żko
grzeszyli przeciwko Jehowiee.

14 Po odejściu Lota Jehowa
powiedział do Abrama: „Prosz�
ci�, podnieś oczy i spójrz z miej-
sca, gdzie jesteś, na północ i na
południe, na wschód i na zachód,
15 bo cał� t� krain�, któr� wi-
dzisz, dam tobie i twojemu po-
tomstwu i b�dzie wasz� własnoś-
ci� na zawszef. 16 Sprawi�, że
twoje potomstwo b�dzie jak dro-
binki ziemi.Tak jak nie można po-
liczyć drobinek ziemi, tak niezli-
czone b�dzie twoje potomstwog.
17 Wstań, przejdź t� krain�
wzdłuż i wszerz, bo zamierzam ci
j� dać”. 18 Abram przenosił si�
wi�c ze swoimi namiotami z miej-
sca na miejsce�. Później dotarł
w pobliże wielkich drzew Mam-
reh w Hebroniei. Tam zamieszkał
i zbudował ołtarz dla Jehowy j.

13:10 �Chodzi o południow� cz�ść Do-
liny Jordanu. 13:18 �Lub „mieszkał
w namiotach”.
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14 W tamtych dniach Amra-
fel, król Szinearua, Arioch,

król Ellasaru, Kedorlaomerb, król
Elamuc, i Tidal, król Goim, 2 to-
czyli wojn� z Ber�, królem So-
domyd, z Birsz�, królem Gomo-
rye, z Szinabem, królem Admy,
z Szemeberem, królem Cebo-
imf, i z królem Beli, czyli Coa-
ru. 3 Królowie ci� poł�czyli si-
ły w dolinie� Siddimg, gdzie teraz
jest Morze Słone�h.

4 Przez 12 lat służyli Kedor-
laomerowi, lecz w 13 roku si�
zbuntowali. 5 W 14 roku Ke-
dorlaomer i sprzymierzeni z nim
królowie pokonali Refaitów
w Aszterot-Karnaim, Zuzytów
w Ham, Emitów i w Szawe-Kiria-
taim 6 i Chorytów j w górach
Seirk i aż po El-Paran, które
jest na pustkowiu. 7 Potem za-
wrócili i przybyli do En-Miszpat,
czyli Kadeszu l, i zdobyli całe te-
rytorium Amalekitówm, pokonali
też Amorytówn, którzy mieszkali
w Chacacon-Tamaro.

8 Wówczas król Sodomy oraz
król Gomory, król Admy, król
Ceboim i król Beli, czyli Co-
aru, wyruszyli razem i ustawili
si� w szyku bojowym w doli-
nie� Siddim 9 przeciwko Ke-
dorlaomerowi, królowi Elamu,
Tidalowi, królowi Goim, Amra-
felowi, królowi Szinearu, i Ario-
chowi, królowi Ellasarup—czte-
rech królów przeciwko pi�ciu.
10 A w dolinie� Siddim było
wiele dołów z asfaltem. Kiedy
królowie Sodomy i Gomory pró-
bowali uciekać, wpadli w nie.
A pozostali uciekli w góry.
11 Wtedy zwyci�zcy zabrali ca-
ły dobytek Sodomy i Gomory
oraz cał� ich żywność i odeszliq.

14:3 �Najwyraźniej chodzi o królów
wspomnianych w wersecie 1. 14:3, 8,
10, 17 �Lub „na nizinie”. 14:3 �Czyli
Morze Martwe.

12 Pojmali też mieszkaj�cego
w Sodomie bratanka Abrama,
Lotaa, zabrali jego dobytek i ru-
szyli w dalsz� drog�.

13 A pewien człowiek, które-
mu udało si� uciec, przybył do
Hebrajczyka Abrama i opowie-
dział mu o tym wszystkim.W tym
czasie Abram mieszkał� w pobli-
żu wielkich drzewAmoryty Mam-
regob, brata Eszkola i Anerac.
M�żczyźni ci byli sprzymierzeń-
cami Abrama. 14 W ten spo-
sób Abram dowiedział si�, że
jego krewny�d został uprowadzo-
ny do niewoli. Zebrał wi�c swo-
ich wyćwiczonych ludzi, 318 sług
urodzonych w jego domu, i ści-
gał najeźdźców aż do Dane.
15 W nocy podzielił wojsko na
oddziały, zaatakował ich i po-
konał. A potem ścigał ich aż
do Choby, która leży na północ
od Damaszku. 16 Odzyskał ca-
ły maj�tek. Uwolnił Lota, swoje-
go krewnego, z jego dobytkiem.
Oswobodził też kobiety i pozo-
stałych jeńców.

17 Gdy Abram wracał po roz-
gromieniu Kedorlaomera oraz
sprzymierzonych z nim królów,
wyszedł mu na spotkanie król
Sodomy. Było to w dolinie� Sza-
we, to jest Dolinie Królew-
skiej f. 18 A Melchizedekg, król
Salemh, który był kapłanem
Boga Najwyższego i, przyniósł
chleb i wino.

19 Nast�pnie pobłogosławił
Abrama słowami:

„Błogosławiony niech
b�dzie Abram przez Boga
Najwyższego,

Twórc� nieba i ziemi.
20 I chwała Bogu Najwyższemu,

który wydał twych wrogów
w twoje r�ce!”.

14:13 �Lub „mieszkał w namiotach”.
14:14 �Dosł. „brat”.
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WtedyAbram dał mu dziesi�cin�
ze wszystkiego, co miała.

21 A król Sodomy odezwał
si� do Abrama: „Daj mi tylko lu-
dzi�, a dobytek zostaw sobie”.
22 Ale Abram odpowiedział
królowi Sodomy: „Podnosz� r�-
k�, przysi�gaj�c na Jehow�, Bo-
ga Najwyższego, Twórc� nieba
i ziemi, 23 że nie wezm� ni-
czego, co jest twoje, nawet nit-
ki ani rzemyka od sandałów, że-
byś czasem nie powiedział:
‚To ja wzbogaciłem Abrama’.
24 Nie chc� niczego. Z tego,
co należało do ciebie, wzi�liśmy
tylko żywność dla młodzieńców.
A jeśli chodzi o tych, którzy
poszli ze mn�—o Anera, Eszko-
la i Mamregob—oni niech wezm�
swoj� cz�ść”.

15 Po tym wszystkim Jeho-
wa przemówił do Abra-

ma w wizji: „Nie bój si�c,
Abramie. Jestem dla ciebie tar-
cz�d. Twoja nagroda b�dzie bar-
dzo wielka”e. 2 Abram odpo-
wiedział: „Wszechwładny Panie,
Jehowo, jak� mi dasz nagrod�,
skoro wci�ż jestem bezdzietny,
a moje dziedzictwo przypad-
nie Eliezerowi z Damaszku?”f.
3 I dodał: „Nie dałeś mi żadnego
potomstwag i moim dziedzicem
zostanie mój sługa�”. 4 Ale Je-
howa odparł: „Twoim dziedzi-
cem nie b�dzie ten człowiek,
lecz twój własny syn�”h.

5 Nast�pnie Bóg polecił mu
wyjść z namiotu i rzekł: „Spójrz,
prosz�, na niebo i policz gwia-
zdy, jeśli potrafisz”. I dodał:
„Tak liczne b�dzie twoje potom-
stwo”i. 6 Abram uwierzył Je-
howie j i w rezultacie On uznał

14:21 �Lub „dusze”. 15:3 �Dosł. „syn
mojego domu”. 15:4 �Dosł. „ten, który
wyjdzie z twojego wn�trza”.

go za prawego�a. 7 Potem Bóg
powiedział: „Ja jestem Jehowa,
który ci� wyprowadził z chal-
dejskiego Ur, żeby dać ci t�
ziemi� na własność”b. 8 Wte-
dy Abram zapytał: „Wszech-
władny Panie, Jehowo, sk�d
b�d� wiedział, że j� otrzy-
mam?”. 9 On mu odpowiedział:
„Weź dla mnie trzyletni� jałów-
k�, trzyletni� koz� i trzyletniego
barana oraz turkawk� i młodego
goł�bia”. 10 Wzi�ł wi�c wszyst-
kie te zwierz�ta, porozcinał na
dwie cz�ści i każd� cz�ść po-
łożył naprzeciw drugiej�. Tylko
ptaków nie porozcinał. 11 I do
tych martwych zwierz�t zacz�ły
si� zlatywać drapieżne ptaki, ale
Abram je odp�dzał.

12 Kiedy słońce chyliło si� ku
zachodowi, Abram zapadł w gł�-
boki sen i ogarn�ła go przeraża-
j�ca ciemność. 13 Wtedy Bóg
powiedział do niego: „Wiedz, że
twoi potomkowie b�d� cudzo-
ziemcami w nie swojej ziemi,
a jej mieszkańcy uczyni� z nich
niewolników i b�d� ich uciskać
przez 400 latc. 14 Ale ja os�dz�
naród, któremu b�d� służyćd,
i potem wyjd� z tej ziemi z wiel-
kim dobytkieme. 15 A ty doży-
jesz późnej starości i umrzesz
w spokoju, i zostaniesz pocho-
wany ze swoimi przodkamif.
16 Lecz twoi potomkowie po-
wróc� tug w czwartym pokole-
niu, bo czas ukarania Amorytów
jeszcze nie nadszedł�”h.

17 Gdy słońce zaszło i na-
stała g�sta ciemność, pojawił
si� dymi�cy piec i płon�ca po-
chodnia, która przesuwała si�

15:6 �Lub „a On poczytał mu to za pra-
wość”. 15:10 �Lub „każd� lew� połów-
k� zwierz�cia położył po jednej stronie,
a praw� połówk� po drugiej stronie”.
15:16 �Lub „bo wtedy dopełni si� wina
Amorytów”.
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mi�dzy cz�ściami zabitych zwie-
rz�t. 18 Tego dnia Jehowa za-
warł z Abramem przymierzea,
mówi�c: „Twojemu potomstwu
dam t� ziemi�b—od rzeki egip-
skiej do wielkiej rzeki, rze-
ki Eufratc: 19 ziemi� Kenitówd,
Kenizzytów, Kadmonitów, 20 He-
tytówe, Peryzzytówf, Refaitówg,
21 Amorytów, Kananejczyków,
Girgaszytów i Jebusytów”h.

16 A Saraj, żona Abrama, by-
ła niepłodna i. Miała egip-

sk� służ�c� o imieniu Hagar j.
2 Dlatego zwróciła si� do Ab-
rama: „Posłuchaj mnie, pro-
sz�! Jehowa sprawił, że nie mo-
g� mieć dziecka. Współżyj wi�c
z moj� służ�c�. Może dzi�ki niej
b�d� miała dzieci”k. I Abram wy-
słuchał prośby Saraj. 3 Wtedy
Saraj wzi�ła swoj� egipsk� słu-
ż�c� Hagar i dała j� swemu m�-
żowi, Abramowi, za żon�. Stało
si� to po 10 latach pobytu Ab-
rama w ziemi Kanaan. 4 Ab-
ram współżył z Hagar i ta zaszła
w ci�ż�. Kiedy zdała sobie spra-
w�, że jest w ci�ży, zacz�ła po-
gardzać swoj� pani�.

5 W końcu Saraj powiedzia-
ła do Abrama: „To twoja wi-
na, że spotyka mnie ta krzywda.
Sama dałam ci� swoj� służ�c�.
Ale ona, gdy zobaczyła, że jest
w ci�ży, zacz�ła mn� pogardzać.
Niech Jehowa os�dzi, kto ma
racj�—ja czy ty”. 6 Abram od-
powiedział: „Twoja służ�ca jest
w twoich r�kach. Zrób z ni�, co
uważasz za słuszne”. Wtedy Sa-
raj zacz�ła j� upokarzać i ta od
niej uciekła.

7 Później anioł Jehowy zna-
lazł j� koło źródła na pustkowiu,
przy drodze do Szurl. 8 I zapy-
tał: „Hagar, służ�co Saraj, sk�d
przyszłaś i dok�d idziesz?”.

16:5 �Dosł. „na twoj� pierś”.

Ona odparła: „Uciekam od mo-
jej pani, Saraj”. 9 Anioł Jeho-
wy powiedział: „Wróć do swojej
pani i b�dź wobec niej uleg-
ła”. 10 I anioł Jehowy dodał:
„Pomnoż� twoje potomstwo tak
bardzo, że nie b�dzie go moż-
na policzyć”a. 11 Anioł Jeho-
wy rzekł jeszcze: „Jesteś w ci�-
ży i urodzisz syna. Nadasz mu
imi� Ismael�, bo Jehowa usły-
szał o twojej udr�ce. 12 A on
b�dzie jak dziki osioł�. B�dzie
walczył ze wszystkimi, a oni
b�d� walczyli przeciwko niemu.
I b�dzie mieszkał w pobliżu swo-
ich braci�”.

13 Wówczas Hagar wzywała
imienia Jehowy, który z ni� roz-
mawiał, i powiedziała: „Ty jesteś
Bogiem, który widzi wszyst-
ko�”b. Mówiła też: „Czy nie pa-
trzyłam tutaj na Tego, który
mnie widzi?”. 14 Dlatego stud-
ni� t� nazwano Beer-Lachaj-
-Roj�. (Znajduje si� ona mi�dzy
Kadeszem a Beredem). 15 Póź-
niej Hagar urodziła Abramowi
syna i Abram dał mu na imi� Is-
maelc. 16 Gdy Hagar urodziła
Ismaela, Abram miał 86 lat.

17 Kiedy Abram miał 99 lat,
ukazał mu si� Jehowa,

który powiedział do niego: „Je-
stem Bogiem Wszechmocnym.
Służ mi wiernie� i b�dź nie-
naganny�. 2 A ja dotrzymam
przymierza z tob�d i obdarz� ci�
bardzo licznym potomstwem”e.

16:11 � Imi� to znaczy „Bóg słyszy”.
16:12 �Lub „kułan”. Niektórzy uważaj�,
że chodzi o zebr�. Być może wzmianka
ta miała wskazywać na niezależn� na-
tur� Ismaela. �Możliwe też „b�dzie
żył we wrogich stosunkach ze wszyst-
kimi swoimi braćmi”. 16:13 �Lub „któ-
rymnie widzi; który si� objawia”. 16:14
�Nazwa ta znaczy „studnia

˙
Zyj�cego,

który mnie widzi”. 17:1 �Dosł. „chodź
przede mn�”. �Lub „niewinny”.
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3 Wtedy Abram padł na
twarz przed Bogiem, który mó-
wił dalej: 4 „Zawarłem z to-
b� przymierzea i na pewno zo-
staniesz ojcem wielu narodówb.
5 Nie b�dziesz już nosił imie-
nia Abram�, ale b�dziesz si� na-
zywał Abraham�, bo uczyni� ci�
ojcem wielu narodów. 6 Dam
ci bardzo liczne potomstwo i b�-
d� si� od ciebie wywodzić na-
rody, a wśród twoich potomków
b�d� królowiec.

7 „Dotrzymam swojego przy-
mierza—przymierza wiecznego,
które zawarłem z tob�d i z twoim
potomstwem i które b�dzie obo-
wi�zywać przez wszystkie kolej-
ne pokolenia—i b�d� Bogiem dla
ciebie i dla twojego potomstwa.
8 Ziemi�, w której mieszkasz
jako cudzoziemiec—cał� ziemi�
Kanaan—dam tobie oraz twoim
potomkome i b�dzie wasz� włas-
ności� na zawsze. I b�d� ich Bo-
giem”f.

9 Bóg powiedział jeszcze do
Abrahama: „A ty masz zachowy-
wać moje przymierze, ty i twoi
potomkowie przez wszystkie ko-
lejne pokolenia. 10 To jest mo-
je przymierze z tob�, które ty
i twoje potomstwo b�dziecie za-
chowywać: Każdy m�żczyzna�
wśród was ma zostać obrzeza-
nyg. 11 Macie obci�ć swoje na-
pletki�. B�dzie to znakiem przy-
mierza mi�dzy mn� a wamih.
12 Każdy chłopiec urodzony
w domu ma zostać obrzezany
w ósmym dniu życia i. Obrzeza-
ny ma być też każdy chłopiec
lub m�żczyzna, który nie na-
leży do twojego potomstwa,
ale został nabyty za pieni�dze

17:5 � Imi� to znaczy „ojciec jest wyso-
ki; ojciec jest wywyższony”. � Imi� to
znaczy „ojciec mnóstwa”. 17:10 �Cho-
dzi o każd� osob� płci m�skiej, w tym
również chłopców. 17:11 �Lub „macie
si� obrzezać”.

od cudzoziemca. Tak b�dziecie
robić przez wszystkie pokolenia.
13 Każdy m�żczyzna urodzony
w twoim domu i każdy nabyty za
twoje pieni�dze ma zostać ob-
rzezanya. Moje przymierze, któ-
rego znak b�dziecie nosić na
swoim ciele, b�dzie trwałe.
14 A m�żczyzna�, który nie da
si� obrzezać�, zostanie zgładzo-
ny�. Złamał moje przymierze”.

15 Nast�pnie Bóg rzekł do
Abrahama: „Nie nazywaj już swo-
jej żony imieniem Saraj�b, bo od-
t�d b�dzie si� nazywać Sara�.
16 Pobłogosławi� jej i sprawi�,
że urodzi ci synac. Pobłogosławi�
jej i b�d� si� od niej wywodzić
narody, a wśród jej potomków
b�d� królowie”. 17 Słysz�c to,
Abraham padł na twarz. Potem
zacz�ł si� śmiać i powiedział do
siebied: „Czy stuletni m�żczyzna
może zostać ojcem i czy Sara,
kobieta dziewi�ćdziesi�cioletnia,
może jeszcze urodzić dziecko?”e.

18 Abraham rzekł zatem do
prawdziwego Boga: „Oby Ismael
cieszył si� Twoim błogosławień-
stwem!”f. 19 Na to Bóg odpo-
wiedział: „Sara, twoja żona, na
pewno urodzi ci syna i nazwiesz
go Izaak�g. I zawr� z nim przy-
mierze. B�dzie to wieczne przy-
mierze obejmuj�ce jego potom-
stwoh. 20 Ale wysłuchałem ci�
też w sprawie Ismaela. Pobłogo-
sławi� mu, uczyni� go płodnym
i obdarz� bardzo licznym po-
tomstwem. Sprawi�, że od niego
b�dzie si� wywodzić 12 naczel-
ników i stanie si� ojcem wiel-
kiego narodu i. 21 Jednak mo-
je przymierze zawr� z Izaakiemj,

17:14 �Lub „dusza”. �Lub „któremu
nie zostanie obci�ty napletek”. �Dosł.
„odci�ty od swojego ludu”. 17:15
� Imi� to może znaczyć „kłótliwa”.
� Imi� to znaczy „ksi�żniczka”. 17:19
� Imi� to znaczy „śmiech”.
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którego Sara urodzi ci za rok
o tej porze”a.

22 Bóg przestał rozmawiać z
Abrahamem i odszedł. 23 Wte-
dy Abraham wzi�ł Ismaela,
swojego syna, i wszystkich, któ-
rzy si� urodzili w jego domu,
i każdego, kogo nabył za pieni�-
dze—każdego m�żczyzn� spo-
śród swoich domowników—i te-
go dnia ich obrzezał�, tak jak
mu powiedział Bógb. 24 Abra-
ham miał 99 lat, gdy został
obrzezany�c. 25 A Ismael miał
13 lat, gdy został obrzezany�d.
26 Abraham i jego syn, Isma-
el, zostali obrzezani tego same-
go dnia. 27 Razem z Abraha-
mem zostali obrzezani wszyscy
m�żczyźni spośród jego domow-
ników—każdy urodzony w domu
i każdy nabyty za pieni�dze od
cudzoziemca.

18 Potem Jehowae ukazał
si� Abrahamowi w pobli-

żu wielkich drzew Mamref. By-
ło to w najgor�tszej porze dnia,
gdy Abraham siedział u wejścia
do namiotu. 2 Kiedy podniósł
oczy, zobaczył trzech m�żczyzn
stoj�cych w pewnej odległo-
ści od niegog. Od razu wy-
biegł im na spotkanie i pokło-
nił si� do ziemi. 3 I powiedział:
„Jehowo, jeśli znalazłem uzna-
nie w Twoich oczach, to prosz�,
nie omijaj swojego sługi. 4 Ka-
ż� przynieść troch� wody i umyć
wam nogih. Potem odpoczniecie
pod drzewem. 5 Skoro przy-
szliście do swojego sługi, to
przynios� kawałek chleba, żeby-
ście mogli si� posilić�, zanim
pójdziecie dalej”. „Dobrze!”—od-
parli. „Możesz tak zrobić”.

6 Abraham pośpieszył wi�c
do namiotu do Sary i powie-

17:23 �Lub „obci�ł im napletki”. 17:24,
25 �Lub „gdy obci�to mu napletek”.
18:5 �Dosł. „wzmocnić swe serce”.

dział: „Weź szybko trzy miary�
najlepszej m�ki, zagnieć cias-
to i upiecz chleb”. 7 Nast�p-
nie Abraham pobiegł i wy-
brał ze stada dorodnego byczka.
Dał go słudze, żeby go szyb-
ko przyrz�dził. 8 Potem wzi�ł
masło i mleko oraz przyrz�dzo-
nego byczka i postawił przed ni-
mi. A gdy jedli, Abraham stał
przy nich pod drzewema.

9 I zapytali go: „Gdzie jest
twoja żona, Sara?”b. Odpowie-
dział: „W namiocie”. 10 Jeden
z nich mówił dalej: „Na pew-
no wróc� do ciebie za rok
o tej porze i Sara, twoja żo-
na, b�dzie miała syna”c. A Sara
przysłuchiwała si� temu, stoj�c
przy wejściu do namiotu, który
znajdował si� za tym m�żczyz-
n�. 11 Abraham i Sara byli
już bardzo starzyd. Sara prze-
kroczyła wiek, w którym można
mieć dzieci�e. 12 Dlatego roze-
śmiała si� i powiedziała do sie-
bie: „Czy naprawd� zaznam
tej radości, skoro jestem już sta-
ra i mój pan si� zestarzał?”f.
13 Wtedy Jehowa zapytał Abra-
hama: „Dlaczego Sara si� roze-
śmiała i powiedziała: ‚Czy na-
prawd� mog� urodzić dziecko
w tak późnym wieku?’. 14 Czy
jest coś niemożliwego dla Je-
howy?g Wróc� do ciebie za rok
o tej porze i Sara b�dzie mia-
ła syna”. 15 Ale Sara si� prze-
straszyła i zacz�ła zaprzeczać:
„Wcale si� nie śmiałam!”. On
jednak rzekł: „Nieprawda!

´
Smia-

łaś si�”.
16 Potem m�żczyźni ci wstali,

spojrzeli w kierunku Sodomyh

i ruszyli w drog�. Abraham po-
szedł z nimi, żeby ich odpro-

18:6 �Dosł. „3 see”, czyli 22 l. Zob. Do-
datek B14. 18:11 �Dosł. „u Sary ustało
to, co zwykle bywa u kobiet”.
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wadzić. 17 Jehowa powiedział:
„Czy miałbym ukrywać przed
Abrahamem, co zamierzam zro-
bić?a 18 Przecież od niego b�-
dzie si� wywodzić wielki i po-
t�żny naród i dzi�ki niemu
otrzymaj�� błogosławieństwo
wszystkie narody ziemib. 19 Bo
poznałem go i wiem, że b�dzie
nakazywał swoim synom i przy-
szłym potomkom, by trzymali
si� drogi Jehowy, czyni�c to, co
słuszne i sprawiedliwec. Wtedy
ja, Jehowa, spełni� wszystko, co
obiecałem Abrahamowi”.

20 Nast�pnie Jehowa rzekł:
„Krzyk skargi na Sodom� i Go-
mor� jest naprawd� głośnyd,
a ich grzech—bardzo ci�żkie.
21 Zst�pi�, żeby zobaczyć, czy
skarga, która do mnie dotarła,
jest uzasadniona i czy rzeczywi-
ście post�puj� aż tak źle. Chc�
si� tego dowiedzieć”f.

22 Wówczas m�żczyźni ci
odeszli stamt�d i poszli do So-
domy, ale Jehowag pozostał
z Abrahamem. 23 Wtedy Abra-
ham zbliżył si� do Niego i za-
pytał: „Czy naprawd� zgładzisz
prawego razem z niegodziwym?h

24 Przypuśćmy, że w mieście
jest 50 prawych. Czy ich zgła-
dzisz i nie przebaczysz temu
miastu ze wzgl�du na tych
50 prawych? 25 To nie do po-
myślenia, żebyś uśmiercił pra-
wego razem z niegodziwym—że-
by spotkał ich ten sam los! i
To nie do pomyślenia, żebyś
zrobił coś takiego j. Czy S�-
dzia całej ziemi mógłby post�-
pić niesprawiedliwie?”k. 26 Je-
howa odrzekł: „Jeśli znajd�
w Sodomie 50 prawych, to ze
wzgl�du na nich przebacz� całe-
mu miastu”. 27 Lecz Abraham
znowu si� odezwał: „O Jehowo,
ośmieliłem si� do Ciebie mówić,

18:18 �Lub „zdob�d�”.

chociaż jestem prochem i po-
piołem. 28 Przypuśćmy, że do
50 prawych brakuje pi�ciu. Czy
z powodu tych pi�ciu zniszczysz
całe miasto?”. On odpowiedział:
„Jeśli znajd� tam 45 prawych,
nie zniszcz� go”a.

29 Ale Abraham jeszcze raz
si� do Niego zwrócił: „Przypuść-
my, że znajdzie si� tam 40”.
Bóg odrzekł: „Nie uczyni� tego
ze wzgl�du na tych 40”. 30 Ab-
raham odezwał si� po raz kolej-
ny: „Jehowo, prosz�, nie gnie-
waj si�b, ale pozwól mi jeszcze
raz coś powiedzieć. Przypuść-
my, że znajdzie si� tam tylko 30”.
On odparł: „Jeśli znajd� tam
30, nie uczyni� tego”. 31 Lecz
Abraham dalej prosił: „Jehowo,
ośmieliłem si� jeszcze raz do
Ciebie przemówić. Przypuśćmy,
że znajdzie si� tam tylko 20”.
I znowu Bóg odpowiedział: „Nie
zniszcz� go ze wzgl�du na tych
20”. 32 Na koniec Abraham po-
wtórzył: „Jehowo, prosz�, nie
gniewaj si�, ale powiem jeszcze
ten raz: Przypuśćmy, że znajdzie
si� tam tylko 10”. I Bóg odrzekł:
„Nie zniszcz� go ze wzgl�du
na tych 10”. 33 Kiedy Jehowa
przestał rozmawiać z Abraha-
mem, odszedł od niegoc, a Abra-
ham wrócił do domu.

19 Pod wieczór ci dwaj anio-
łowie przybyli do Sodo-

my, a Lot siedział wtedy w bra-
mie miasta. Kiedy ich zobaczył,
wstał, by wyjść im na spotka-
nie, i pokłonił si� aż do ziemid.
2 I powiedział: „Prosz�, pano-
wie, zajdźcie do domu wasze-
go sługi, pozwólcie umyć sobie
nogi i zostańcie na noc. Jutro
wstaniecie wcześnie i pójdziecie
dalej”. „Nie”—odrzekli. „Przeno-
cujemy na placu”. 3 Ale ponie-
waż bardzo nalegał, weszli do je-
go domu, a on wyprawił dla nich
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uczt�, upiekł przaśny chleb i za-
cz�li jeść.

4 Zanim si� położyli spać,
dom tłumnie obst�pili wszyscy
m�żczyźni z Sodomy—od chłop-
ca do starca. 5 I wołali do Lo-
ta: „Gdzie s� ci ludzie, którzy
przyszli do ciebie wieczorem?
Wyprowadź ich, żebyśmy mogli
uprawiać z nimi seks”a.

6 Lot wyszedł wi�c do nich,
zamkn�ł za sob� drzwi 7 i po-
wiedział: „Bracia moi, prosz�,
nie róbcie im nic złego. 8 Mam
dwie córki, które s� jeszcze
dziewicami. Pozwólcie, prosz�,
że je do was wyprowadz�, a po-
tem możecie robić z nimi, co
chcecie. Tylko tych m�żczyzn
zostawcie w spokoju, bo schro-
nili si� pod moim dachem”b.
9 Ale oni zawołali: „Odsuń si�!
Przyszedłeś tu z obcego kraju,
a śmiesz nas os�dzać?! Teraz
post�pimy z tob� gorzej niż z ni-
mi”. I napierali na Lota, i rzucili
si� do drzwi, żeby je wyważyć.
10 Wówczas m�żczyźni b�d�cy
w środku wci�gn�li Lota do do-
mu i zamkn�li drzwi. 11 Na-
st�pnie porazili ślepot� tych,
którzy byli na zewn�trz, od naj-
mniej do najbardziej znacz�ce-
go. W rezultacie ludzie ci—choć
bardzo si� starali—nie potrafili
znaleźć wejścia.

12 Wtedy ci m�żczyźni po-
wiedzieli do Lota: „Czy masz
tu jeszcze kogoś? Zbierz wszyst-
kich krewnych, którzy mieszka-
j� w mieście—zi�ciów, synów,
córki—i wyprowadź ich st�d!
13 Zniszczymy to miasto, bo
Jehowa usłyszał głośn� skar-
g� przeciw jego mieszkańcomc.
I dlatego Jehowa wysłał nas,
żebyśmy je zniszczyli”. 14 Lot
wyszedł wi�c porozmawiać ze
swoimi zi�ciami, którzy mieli
poślubić jego córki, i powtarzał

im: „Szybko! Wyjdźcie st�d, bo
Jehowa zniszczy to miasto!”. Ale
zi�ciom wydawało si�, że żar-
tujea.

15 Kiedy nastał świt, anioło-
wie zacz�li ponaglać Lota: „Po-
śpiesz si�! Weź żon� i dwie cór-
ki, które s� tu z tob�, bo inaczej
zginiesz z tym miastem, gdy
spadnie na nie kara!”b. 16 Ale
Lot si� oci�gał. Ponieważ jed-
nak Jehowa mu współczułc,
m�żczyźni ci chwycili go za r�-
ce, a także jego żon� oraz dwie
córki i wyprowadzili ich z mias-
tad. 17 Gdy tylko znaleźli si�
poza miastem, jeden z nich po-
wiedział: „Ratuj swoje życie�!
Nie ogl�daj si� za siebiee i nie
zatrzymuj si� nigdzie w Okr�-
gu Jordanu�!f Uciekaj w góry, bo
inaczej zginiesz!”.

18 Wtedy Lot zwrócił si� do
nich: „Jehowo, prosz�, tylko nie
tam! 19 Spojrzałeś z uznaniem
na swojego sług� i okazujesz
wielk� życzliwość�, ratuj�c mi
życie�g. Ale ja nie mog� uciec
w góry, bo boj� si�, że spadnie
na mnie nieszcz�ście i umr�h.
20 W pobliżu jest małe miasto,
w którym mógłbym si� schro-
nić. Prosz�, pozwól mi tam
uciec. To tylko małe miasto, ale
tam ocal� życie�”. 21 On wi�c
rzekł do niego: „Dobrze, speł-
ni� twoj� prośb�i i nie znisz-
cz� miasta, o którym mówisz j.
22 Pośpiesz si�! Uciekaj tam,
bo nie mog� nic zrobić, dopóki
nie dotrzesz na miejsce!”k. Dla-
tego nadał temu miastu nazw�
Coar�l.

23 Słońce już wzeszło nad
ziemi�, gdy Lot przybył do Co-

19:17, 20 �Lub „dusz�”. 19:17 �Cho-
dzi o południow� cz�ść Doliny Jordanu.
19:19 �Lub „lojaln� miłość”. �Lub
„moj� dusz�”. 19:22 �Nazwa ta znaczy
„coś małego”.
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aru. 24 Wtedy Jehowa spuścił
na Sodom� i Gomor� deszcz
siarki i ognia; spadł on z nie-
ba, od Jehowya. 25 W ten spo-
sób Bóg zniszczył te mias-
ta, cały ten okr�g, wszystkich
mieszkańców oraz wszelk� roś-
linnośćb. 26 A żona Lota, któ-
ra szła za nim, zacz�ła si� ogl�-
dać za siebie i zamieniła si�
w słup solic.

27 Abraham wstał wczesnym
rankiem i udał si� na miejsce,
gdzie poprzednio stał przed Je-
how�d. 28 Kiedy spojrzał w stro-
n� Sodomy i Gomory, i na cały
Okr�g Jordanu, zobaczył przera-
żaj�cy widok—z ziemi unosił si�
g�sty dym, jakby dym z piecae.
29 Bóg wi�c pami�tał o Ab-
rahamie, gdy niszczył miasta
tego okr�gu, w pobliżu których
mieszkał Lot—wyprowadził Lota
z miejsca skazanego na zagład�f.

30 Później Lot opuścił Coarg,
bo bał si� w nim zostać, i ra-
zem ze swoimi dwiema córkami
przeniósł si� w góryh. Zamiesz-
kał z nimi w jaskini. 31 I star-
sza z córek odezwała si� do
młodszej: „Nasz ojciec jest stary,
a w tej krainie nie ma m�żczyz-
ny, który by z nami współżył, jak
to jest w zwyczaju na całej zie-
mi. 32 Chodź, damy naszemu
ojcu wina do picia, położymy si�
z nim i w ten sposób zachowa-
my ród naszego ojca”.

33 Tej nocy upiły wi�c ojca
winem, a potem przyszła star-
sza córka i si� z nim poło-
żyła. Ale on nie wiedział, kie-
dy si� położyła ani kiedy wstała.
34 Nast�pnego dnia starsza po-
wiedziała do młodszej: „Ostat-
niej nocy to ja położyłam si�
z ojcem. Upijmy go winem tak-
że dzisiaj wieczorem. Wtedy ty
pójdziesz i si� z nim poło-
żysz. Dzi�ki temu zachowamy

ród naszego ojca”. 35 Upiły
wi�c ojca również tej nocy, po
czym przyszła młodsza i si�
z nim położyła. Ale on nie wie-
dział, kiedy si� położyła ani
kiedy wstała. 36 I obie córki
Lota zaszły w ci�ż� ze swo-
im ojcem. 37 Starsza urodziła
syna i dała mu na imi� Moaba.
Jest on ojcem dzisiejszych Moa-
bitówb. 38 Młodsza też urodzi-
ła syna i nazwała go Ben-Ammi.
Jest on ojcem dzisiejszych Am-
monitówc.

20 Abraham przeniósłd swój
obóz do ziemi Negeb i za-

mieszkał mi�dzy Kadeszeme

a Szurf. Przez jakiś czas prze-
bywał� też w Gerarzeg. 2 Tam
Abraham mawiał o Sarze, swojej
żonie: „To moja siostra”h. Dlate-
go Abimelech�, król Geraru, po-
lecił przyprowadzić j� do sie-
bie i. 3 W nocy Bóg przyszedł
do Abimelecha we śnie i rzekł:
„Zaraz umrzesz, bo wzi�łeś ko-
biet�j, która jest m�żatk� i na-
leży do innego m�żczyzny”k.
4 Ponieważ jednak Abimelech
nie zbliżył si� do niej�, powie-
dział: „Jehowo, czy zabijesz nie-
winny� naród? 5 Przecież ten
człowiek mi mówił: ‚To moja
siostra’, a ona mówiła: ‚To mój
brat’. Działałem w dobrej wie-
rze i nie wiedziałem, że robi�
coś złego�”. 6 Wtedy prawdzi-
wy Bóg rzekł do niego we śnie:
„Wiem, że działałeś w dobrej
wierze, dlatego nie dopuściłem,
żebyś zgrzeszył przeciwko mnie,
i nie pozwoliłem ci jej dotkn�ć.
7 Teraz oddaj żon� temu m�ż-
czyźnie, bo on jest prorokiem l.

20:1 �Lub „mieszkał jako cudzozie-
miec”. 20:2 �Może chodzić o urz�-
dowy tytuł filistyńskich królów. 20:4
�Czyli z ni� nie współżył. �Lub „pra-
wy”. 20:5 �Lub „zrobiłem to w uczci-
wości mego serca i w niewinności mo-
ich r�k”.
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B�dzie za tob� błagała i pozosta-
niesz przy życiu. Ale jeśli jej nie
oddasz, to wiedz, że na pewno
umrzesz—ty i wszyscy twoi do-
mownicy”.

8 Abimelech wstał wcześ-
nie rano, zwołał swoich sług
i wszystko im opowiedział. A oni
bardzo si� przestraszyli. 9 Po-
tem Abimelech wezwał Abra-
hama i rzekł do niego: „Coś
ty nam zrobił? Czym zawiniłem
przeciwko tobie, że sprowadzi-
łeś na mnie i na moje króle-
stwo tak wielki grzech? Nie po-
st�piłeś ze mn� właściwie”.
10 I zapytał jeszcze: „Dlaczego
to zrobiłeś?”b. 11 Abraham od-
parł: „Bo pomyślałem sobie: ‚Tu-
taj na pewno nikt nie boi si� Bo-
ga i zabij� mnie z powodu mojej
żony’c. 12 A poza tym ona na-
prawd� jest moj� siostr�—córk�
mojego ojca, tylko z innej matki.
I została moj� żon�d. 13 Dlate-
go gdy Bóg kazał mi wyruszyć
w drog� z domu mojego ojcae,
poprosiłem j�: ‚Okaż mi lojaln�
miłość i w każdym miejscu, do
którego przyjdziemy, mów, że je-
stem twoim bratem’”f.

14 Wtedy Abimelech dał Ab-
rahamowi owce i bydło, służ�-
cych i służ�ce. Zwrócił mu też
jego żon�, Sar�. 15 Abimelech
rzekł również: „Moja ziemia stoi
przed tob� otworem. Mieszkaj,
gdzie tylko chcesz”. 16 A do
Sary powiedział: „Daj� twojemu
bratug 1000 srebrników. Dla two-
ich domowników i dla wszyst-
kich innych jest to dowód twojej
niewinności�. Jesteś uwolnio-
na od niesławy”. 17 I Abraham
zacz�ł błagać prawdziwego Bo-
ga, a Bóg uzdrowił Abimelecha,
jego żon� i jego niewolnice i te
zacz�ły rodzić dzieci. 18 Bo

20:16 �Dosł. „jest to dla ciebie zakrycie
oczu”.

z powodu Sary, żony Abraha-
ma, Jehowa sprawił, że wszyst-
kie kobiety w domu Abimelecha
były niepłodne�a.

21 Jehowa zwrócił uwag� na
Sar�, tak jak powiedział,

i Jehowa uczynił dla niej to,
co obiecałb. 2 Sara zaszła wi�c
w ci�ż�c i urodziła s�dziwe-
mu Abrahamowi syna. Stało si�
to dokładnie w czasie zapowie-
dzianym przez Bogad. 3 Abra-
ham nadał swojemu synowi, któ-
rego urodziła Sara, imi� Izaake.
4 Gdy Izaak miał osiem dni,
Abraham obrzezał go zgodnie
z poleceniem Bogaf. 5 Abra-
ham miał 100 lat, kiedy urodził
mu si� syn Izaak. 6 Wtedy Sa-
ra rzekła: „Bóg dał mi powód do
śmiechu. Każdy, kto o tym usły-
szy, b�dzie si� ze mn�� śmiał”.
7 I dodała: „Komu by przyszło
do głowy powiedzieć do Abraha-
ma: ‚Sara na pewno b�dzie kar-
miła dzieci piersi�’? A jednak
urodziłam mu syna, chociaż jest
już w podeszłym wieku”.

8 Dziecko podrosło i zosta-
ło odstawione od piersi. W tym
dniu Abraham wyprawił wiel-
k� uczt�. 9 A Sara widziała, że
syn, którego Abrahamowi uro-
dziła Egipcjanka Hagarg, wy-
śmiewa si� z Izaakah. 10 Zwró-
ciła si� wi�c do Abrahama:
„Wyp�dź t� niewolnic� i jej syna,
bo syn tej niewolnicy nie b�dzie
dziedzicem razem z moim sy-
nem, Izaakiem!” i. 11 Ale Abra-
hamowi bardzo si� nie podobało
to, co Sara powiedziała o je-
go synu j. 12 Wtedy Bóg rzekł
do Abrahama: „Nie złość si� na
to, co Sara mówi o chłopcu
i o twojej niewolnicy. Posłuchaj

20:18 �Lub „zamkn�ł każde łono w do-
mu Abimelecha”. 21:6 �Możliwe też
„ze mnie”.
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jej�, bo obiecane ci potomstwo
przyjdzie przez Izaakaa. 13 Ale
jeśli chodzi o syna tej niewolni-
cyb, sprawi�, że od niego też b�-
dzie si� wywodził naródc, ponie-
waż jest on twoim potomkiem”.

14 Dlatego Abraham wstał
wcześnie rano, wzi�ł chleb i buk-
łak wody i dał Hagar. Włożył jej
to na ramiona, a potem odpra-
wił j� razem z synemd. Hagar
wi�c odeszła i tułała si� po pust-
kowiu w okolicach Beer-Szebye.
15 Kiedy woda w bukłaku si�
wyczerpała, Hagar zostawiła sy-
na pod krzewem, 16 a sama
odeszła na odległość strzału
z łuku, usiadła i powiedziała:
„Nie chc� patrzeć, jak mój syn
umiera”. I zacz�ła głośno pła-
kać.

17 Bóg usłyszał głos chłop-
caf i anioł Boży zawołał z nie-
ba do Hagarg: „Dlaczego pła-
czesz, Hagar? Nie bój si�. Bóg
usłyszał głos twojego syna do-
biegaj�cy z miejsca, gdzie go
zostawiłaś. 18 Wstań, podnieś
chłopca i podtrzymaj go r�-
k�. Sprawi�, że stanie si� ojcem
wielkiego narodu”h. 19 Wtedy
Bóg otworzył jej oczy i zoba-
czyła studni� z wod�. Podeszła
wi�c do niej i napełniła bukłak,
i dała chłopcu pić. 20 A Bóg
był z chłopcem i, gdy ten doras-
tał.

˙
Zył on na pustkowiu i z cza-

sem został łucznikiem. 21 Za-
mieszkał na pustkowiu Paranj,
a jego matka wzi�ła dla niego
żon� z ziemi egipskiej.

22 W tym czasie Abimelech�
razem z Pikolem, dowódc� swo-
jego wojska, powiedział do Ab-
rahama: „Bóg jest z tob� we
wszystkim, co robiszk. 23 Te-
raz wi�c przysi�gnij mi tu na Bo-

21:12 �Dosł. „jej głosu”. 21:22 �Może
chodzić o urz�dowy tytuł filistyńskich
królów.

ga, że nie dopuścisz si� zdrady
wobec mnie ani moich potom-
ków i że w stosunku do mnie
i kraju, w którym mieszkasz,
b�dziesz tak samo lojalny� jak
ja wobec ciebie”a. 24 Abraham
odpowiedział: „Przysi�gam”.

25 Jednak Abraham poskar-
żył si� Abimelechowi, że jego
słudzy sił� przej�li studni� z wo-
d�b. 26 Abimelech odparł: „Nie
wiem, kto to zrobił. Nie mówi-
łeś mi o tym, a ja do dzisiaj
nic na ten temat nie słyszałem”.
27 WtedyAbraham dał Abimele-
chowi owce oraz bydło i zawarli
ze sob� przymierze. 28 A gdy
Abraham wydzielił z trzody sie-
dem owieczek, 29 Abimelech
zapytał go: „Dlaczego wydzieli-
łeś siedem owieczek?”. 30 Ab-
raham odrzekł: „Przyjmij ode
mnie tych siedem owieczek ja-
ko świadectwo, że to ja wykopa-
łem t� studni�”. 31 Dlatego na-
zwał to miejsce Beer-Szeba�c,
bo tam obaj złożyli przysi�-
g�. 32 Po zawarciu przymierzad

w Beer-Szebie Abimelech ra-
zem z Pikolem, dowódc� swo-
jego wojska, wrócił do ziemi
filistyńskieje. 33 Potem Abra-
ham zasadził w Beer-Szebie ta-
maryszek i tam wzywał imienia
Jehowyf—Boga, który istnieje
wiecznieg. 34 I Abraham prze-
bywał� w ziemi filistyńskiej
przez długi czas�h.

22 Po tych wydarzeniach
prawdziwy Bóg poddał

Abrahama próbiei. Rzekł do nie-
go: „Abrahamie!”, a ten od-
powiedział: „Słucham!”. 2 Wte-
dy Bóg przemówił: „Weź, prosz�,
swojego jedynego syna, Izaaka j,
którego tak kochaszk, i idź do

21:23 �Lub „b�dziesz okazywał tak� sa-
m� lojaln� miłość”. 21:31 �Nazwa ta
znaczy „studnia przysi�gi” lub „studnia
siedmiu”. 21:34 �Lub „mieszkał jako
cudzoziemiec”. �Dosł. „wiele dni”.
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ziemi Moriaa. Tam ofiaruj go ja-
ko całopalenie na górze, któr� ci
wskaż�”.

3 Abraham wstał wi�c wcześ-
nie rano i osiodłał osła. Zabrał
ze sob� dwóch sług oraz Izaaka,
swojego syna. Nar�bał też drew-
na na całopalenie i wyruszył do
miejsca, które mu wskazał praw-
dziwy Bóg. 4 Trzeciego dnia
podniósł oczy i z daleka ujrzał
to miejsce. 5 I powiedział do
sług: „Zostańcie tu z osłem, a ja
i syn pójdziemy tam oddać cześć
Bogu. Potem do was wrócimy”.

6 Abraham wzi�ł drewno na
całopalenie i włożył je Izaako-
wi na plecy. Wzi�ł też ogień oraz
nóż i dalej poszli sami. 7 Iza-
ak odezwał si� do swojego ojca,
Abrahama: „Ojcze!”. Ten odpo-
wiedział: „Słucham, synu”. Wte-
dy on zapytał: „Mamy ogień
i drewno, ale gdzie jest owca na
całopalenie?”. 8 Abraham od-
rzekł: „Bóg zapewni owc� na ca-
łopalenieb, mój synu”. I obaj szli
dalej.

9 Gdy w końcu dotarli na
miejsce, które wskazał prawdzi-
wy Bóg, Abraham zbudował tam
ołtarz i ułożył na nim drew-
no. Zwi�zał Izaakowi r�ce i no-
gi i położył go na ołtarzu na tym
drewniec. 10 Potem Abraham
wyci�gn�ł r�k� i wzi�ł nóż, by
zabić swojego synad. 11 Lecz
anioł Jehowy zawołał do nie-
go z nieba: „Abrahamie, Abraha-
mie!”, na co ten odpowiedział:
„Słucham”. 12 A on przemó-
wił: „Nie zabijaj chłopca ani nie
rób mu żadnej krzywdy, bo te-
raz naprawd� wiem, że bo-
isz si� Boga, gdyż nie odmówi-
łeś mi swojego syna, jedynaka”e.
13 WtedyAbraham zobaczył ba-
rana zapl�tanego rogami w po-
bliskich zaroślach. Wzi�ł wi�c
tego barana i złożył go na cało-
palenie zamiast syna. 14 I na-

zwał to miejsce Jehowa-Jireh�.
Dlatego do dzisiaj si� mówi: „Na
swojej górze Jehowa zapewni
to, co konieczne”a.

15 I anioł Jehowy po raz dru-
gi zawołał z nieba do Abrahama:
16 „‚Przysi�gam na samego sie-
bie’, oświadcza Jehowab, ‚że
ponieważ to uczyniłeś i nie od-
mówiłeś mi swojego syna, je-
dynakac, 17 na pewno b�d� ci
błogosławił i na pewno rozmno-
ż� twoje potomstwo� jak gwiaz-
dy na niebie i jak ziarnka pias-
ku na brzegu morzad. I twoje
potomstwo� zdob�dzie miasta�
swoich nieprzyjaciółe. 18 Dzi�-
ki twojemu potomstwu�f wszyst-
kie narody ziemi otrzymaj��
błogosławieństwo—dlatego że
posłuchałeś mojego głosu’”g.

19 Potem Abraham wrócił do
swoich sług i poszli razem do
Beer-Szebyh. I Abraham dalej
tam mieszkał.

20 Później doniesiono Abra-
hamowi: „Milka urodziła two-
jemu bratu Nachorowi synów i:
21 pierworodnego Uca, jego
brata Buza i Kemuela, który zo-
stał ojcem Arama, 22 oraz Ke-
seda, Chaza, Pildasza, Jidlafa
i Betuela” j. 23 Betuel został oj-
cem Rebekik. Tych ośmiu synów
Milka urodziła Nachorowi, bratu
Abrahama. 24 Jego nałożnica�
o imieniu Reuma też urodziła sy-
nów: Tebacha, Gachama, Tacha-
sza i Maak�.

23 Sara przeżyła 127 lat. Ty-
le trwało jej życiel. 2 Sa-

ra umarła w Kiriat-Arbiem, czyli
w Hebronien, w ziemi Kanaano.
I Abraham zacz�ł j� opłakiwać.

22:14 �Nazwa ta znaczy „Jehowa zao-
patrzy; Jehowa zapewni; Jehowa zoba-
czy”. 22:17 �Dosł. „nasienie”. �Dosł.
„bram�”. 22:18 �Dosł. „nasieniu”.
�Lub „zdob�d�”. 22:24 �Zob. Słowni-
czek poj�ć.
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3 Potem odszedł od ciała swo-
jej zmarłej żony i odezwał si� do
synów Hetaa: 4 „Jestem wśród
was cudzoziemcem i osiedleń-
cemb. Sprzedajcie mi kawałek
waszej ziemi, gdzie mógłbym
pochować zmarł� żon�”. 5 Sy-
nowie Heta odpowiedzieli Ab-
rahamowi: 6 „Posłuchaj nas,
panie. Jesteś dla nas naczelni-
kiem Bożym�c. Możesz pocho-
wać swoj� żon� w najwspa-
nialszym z naszych grobowców.
Nikt z nas nie odmówi ci miej-
sca na grobowiec dla twojej
żony”.

7 Wtedy Abraham wstał, po-
kłonił si� tamtejszym miesz-
kańcom, synom Hetad, 8 i po-
wiedział do nich: „Jeśli si�
zgadzacie�, żebym pochował tu-
taj swoj� żon�, to posłuchaj-
cie mnie. Poproście Efrona, sy-
na Cochara, 9 żeby sprzedał
mi jaskini� Machpela, która na-
leży do niego i znajduje si� na
skraju jego pola. Niech sprzeda
mi j� w waszej obecności za ty-
le srebra, ile jest wartae, żebym
miał gdzie pochować żon�”f.

10 A Hetyta Efron siedział
wśród synów Heta. Odpowie-
dział wi�c Abrahamowi tak, że
słyszeli to synowie Heta oraz
wszyscy, którzy wchodzili przez
bram� miastag: 11 „Nie, pa-
nie! Posłuchaj, daj� ci to pole
razem z jaskini�. Daj� ci to na
oczach mojego ludu. Pochowaj
tam swoj� żon�”. 12 Wtedy Ab-
raham pokłonił si� tamtejszym
mieszkańcom 13 i w ich obec-
ności zwrócił si� do Efrona: „Po-
słuchaj mnie, prosz�! Dam ci za
pole tyle, ile jest warte. Weź to
srebro ode mnie, żebym mógł
tam pochować żon�”.

23:6 �Możliwe też „wielkim naczelni-
kiem”. 23:8 �Lub „wasze dusze si�
zgadzaj�”.

14 W końcu Efron rzekł do
Abrahama: 15 „Panie, posłu-
chaj. Ten kawałek ziemi jest
wart 400 syklów� srebra, ale
przecież cena nie jest dla nas
ważna. Pochowaj wi�c swo-
j� żon�”. 16 Abraham zgodził
si� na propozycj� Efrona i od-
ważył mu tak� ilość srebra,
o jakiej wspomniał on w obec-
ności synów Heta—400 syk-
lów� srebra według wagi przy-
j�tej przez kupcówa. 17 W ten
sposób potwierdzono, że po-
le Efrona w Machpeli niedaleko
Mamre—pole razem z jaskini�
i wszystkimi drzewami, które
rosły w obr�bie jego granic—
18 przeszło na własność Abra-
hama. Odbyło si� to w obec-
ności synów Heta i wszystkich
wchodz�cych przez bram� mias-
ta. 19 Potem Abraham pocho-
wał swoj� żon�, Sar�, w jaski-
ni na polu Machpela niedaleko
Mamre, Hebronu, w ziemi Kana-
an. 20 Tak wi�c synowie He-
ta przekazali Abrahamowi pole
wraz z jaskini�, która miała słu-
żyć jako miejsce pochówkub.

24 Abraham był już w po-
deszłym wieku, a Jehowa

we wszystkim mu błogosławiłc.
2 Pewnego dnia Abraham po-
wiedział do swojego sługi, naj-
starszego z domowników, który
zarz�dzał całym jego maj�t-
kiemd: „Włóż, prosz�, r�k� pod
moje udo� 3 i przysi�gnij na
Jehow�, Boga nieba i ziemi, że
nie weźmiesz dla mojego syna
żony spośród kobiet Kanaanu,
w którym mieszkame. 4 Idź do
mojego kraju i do moich krew-
nychf i znajdź żon� dla mojego
syna Izaaka”.

23:15, 16 �Sykl odpowiadał 11,4 g.
Zob. Dodatek B14. 24:2 �Najwyraźniej
w taki sposób w starożytności potwier-
dzano złożenie przysi�gi.
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5 Sługa jednak zapytał: „A jeś-
li ta kobieta nie b�dzie chciała tu
ze mn� przyjść? Czy mam wte-
dy zabrać twojego syna do zie-
mi, z której wyszedłeś?”a. 6 Ab-
raham mu odpowiedział: „Nie,
nie wolno ci go tam zabraćb.
7 Jehowa, Bóg niebios, który
wyprowadził mnie z domu mo-
jego ojca i z ziemi moich krew-
nychc, rozmawiał ze mn� i przy-
si�gł mid: ‚Twojemu potomstwue

dam t� ziemi�’f. On pośle przed
tob� swojego aniołag i na pewno
znajdziesz tamh żon� dla mojego
syna. 8 Ale gdyby ta kobieta nie
chciała przyjść z tob�, b�dziesz
zwolniony z przysi�gi. Tylko nie
wolno ci zabrać tam mojego sy-
na”. 9 Wówczas sługawłożył r�-
k� pod udo Abrahama, swojego
pana, i przysi�gł spełnić jego ży-
czeniei.

10 Sługa wzi�ł wi�c od swo-
jego pana 10 wielbł�dów i róż-
ne podarunki, a potem wyruszył
w drog� do Mezopotamii, do
miasta Nachora. 11 Kiedy do-
tarł do studni za miastem, za-
trzymał si�, żeby wielbł�dy mog-
ły odpocz�ć�. Było to pod
wieczór, gdy kobiety wychodzi-
ły czerpać wod�. 12 Wtedy za-
cz�ł si� modlić: „Jehowo, Boże
mojego pana Abrahama, prosz�,
zapewnij mi dzisiaj powodzenie
i okaż mojemu panu lojaln� mi-
łość. 13 Stoj� teraz przy źró-
dle, a młode kobiety z tego
miasta wychodz�, żeby czerpać
wod�. 14 Niech ta, do której
powiem: ‚Daj mi, prosz�, napić
si� z twojego dzbana’ i która od-
powie: ‚Napij si�, a ja napoj� też
twoje wielbł�dy’, b�dzie t�, któ-
r� wybierzesz dla swojego sługi
Izaaka. Po tym poznam, że oka-
załeś mojemu panu lojaln� mi-
łość”.

24:11 �Lub „dał wielbł�dom ukl�kn�ć”.

15 Zanim skończył mówić,
pojawiła si� z dzbanem na ra-
mieniu Rebeka, córka Betuelaa,
który był synem Milkib, żo-
ny Nachorac, brata Abrahama.
16 Była to bardzo pi�kna mło-
da kobieta, która nie współży-
ła jeszcze z żadnym m�żczyz-
n�. Zeszła do źródła i napełniła
dzban wod�. Gdy odchodziła,
17 sługa szybko do niej pod-
biegł i powiedział: „Daj mi, pro-
sz�, łyk wody z twojego dzba-
na”. 18 A ona odpowiedziała:
„Pij, mój panie”. Od razu zdj�ła
z ramienia dzban i dała mu pić.
19 Kiedy już zaspokoił pragnie-
nie, zaproponowała: „Naczerpi�
też wody dla twoich wielbł�-
dów, żeby si� napiły do syta”.
20 Szybko wi�c wylała wod�
z dzbana do poidła i biegała wie-
le razy do studni, by naczer-
pać wody dla wszystkich jego
wielbł�dów. 21 Przez cały czas
sługa milczał zdumiony i patrzył
na ni�, zastanawiaj�c si�, czy
Jehowa pobłogosławił jego po-
dróż, czy nie.

22 Gdy wielbł�dy si� napi-
ły, dał jej złoty kolczyk do no-
sa, waż�cy pół sykla�, oraz dwie
złote bransoletki, waż�ce 10
syklów, 23 i spytał: „Czyj� je-
steś córk�? Czy w domu twoje-
go ojca znajdzie si� dla nas
miejsce na nocleg?”. 24 Odpo-
wiedziała mu: „Jestem córk� Be-
tuelad, syna Milki i Nachora”e.
25 I dodała: „Mamy słom� i du-
żo paszy, jest też miejsce na
nocleg”. 26 Wtedy m�żczyzna
ten padł na twarz przed Jehow�
27 i rzekł: „Chwała Jehowie,
Bogu mojego pana Abrahama,
za to, że wci�ż okazuje mojemu
panu lojaln� miłość i jest wobec
niego wierny. Jehowa zaprowa-

24:22 �Sykl odpowiadał 11,4 g. Zob.
Dodatek B14.
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dził mnie do domu braci mojego
pana”.

28 I ta młoda kobieta po-
biegła opowiedzieć o wszystkim
matce i innym domownikom.
29 A Rebeka miała brata o imie-
niu Labana. Wybiegł on na spo-
tkanie m�żczyźnie, który czekał
przy źródle. 30 Laban widział
kolczyk do nosa oraz bransolet-
ki na r�kach Rebeki, swojej sios-
try, i słyszał od niej, co po-
wiedział ten człowiek. Dlatego
od razu podszedł do niego, gdy
ten nadal stał przy wielbł�-
dach koło źródła, 31 i ode-
zwał si�: „Chodź, błogosławiony
przez Jehow�. Czemu wci�ż tu
stoisz? Przygotowałem dla cie-
bie dom i miejsce dla wiel-
bł�dów”. 32 Wówczas ten m�ż-
czyzna wszedł do domu, a on�
rozsiodłał wielbł�dy i dał im sło-
my oraz paszy. A dla tego m�ż-
czyzny i jego towarzyszy przy-
niesiono wod� do umycia nóg.
33 Potem postawiono przed
nim jedzenie, ale on oświadczył:
„Nie b�d� jadł, dopóki nie po-
wiem ci, po co przyszedłem”. La-
ban rzekł: „Mów!”.

34 Wtedy zacz�ł opowia-
dać: „Jestem sług� Abrahamab.
35 Jehowa hojnie błogosławi
mojemu panu i uczynił go bar-
dzo bogatym, bo daje mu ow-
ce i bydło, srebro i złoto, słu-
ż�cych i służ�ce oraz wielbł�dy
i osłyc. 36 Poza tym Sara, żona
mojego pana, gdy już si� zesta-
rzała, urodziła mu synad, a mój
pan da mu wszystko, co posia-
dae. 37 Dlatego kazał mi przy-
si�c i powiedział: ‚Dla mojego
syna nie wolno ci wzi�ć żony
spośród kobiet Kanaanu, w któ-
rym mieszkamf. 38 Pójdziesz
do domu mojego ojca i do mojej

24:32 �Prawdopodobnie chodzi o La-
bana.

rodzinya i stamt�d weźmiesz żo-
n� dla mojego syna’b. 39 Ale ja
zapytałem: ‚A jeśli ta kobieta nie
b�dzie chciała ze mn� przyjść?’c.
40 On odparł: ‚Jehowa, które-
mu służ��d, pośle z tob� swoje-
go aniołae i na pewno pobłogo-
sławi twoj� podróż. I weźmiesz
żon� dla mojego syna z mojej
rodziny, z domu mojego ojcaf.
41 Ale jeśli dotrzesz do moich
krewnych, a oni nie dadz� ci tej
kobiety, wtedy b�dziesz zwolnio-
ny ze złożonej mi przysi�gi’g.

42 „Gdy przyszedłem dzisiaj
do źródła, pomodliłem si�: ‚Je-
howo, Boże mojego pana Ab-
rahama, jeśli zechcesz pobło-
gosławić moj� podróż, 43 to
niech si� stanie tak: Stoj� teraz
przy źródle. Kiedy przyjdzie tu
młoda kobietah naczerpać wody,
powiem do niej: „Daj mi, prosz�,
napić si� troch� wody z twoje-
go dzbana”. 44 Jeżeli odpowie:
„Napij si�, a ja naczerpi� też wo-
dy dla twoich wielbł�dów”, to
niech ta kobieta b�dzie t�, któ-
r� Jehowa wybrał dla syna mo-
jego pana’ i.

45 „Zanim skończyłem si�
modlić, pojawiła si� Rebeka
z dzbanem na ramieniu, zeszła
do źródła i zacz�ła czerpać wo-
d�. Wtedy poprosiłem j�: ‚Daj mi
si� napić’j. 46 Ona wi�c szybko
zdj�ła z ramienia dzban i powie-
działa: ‚Napij si�k, a ja dam też
wody twoim wielbł�dom’. Kie-
dy si� napiłem, ona napoiła mo-
je wielbł�dy. 47 Potem zapyta-
łem j�: ‚Czyj� jesteś córk�?’, na
co odparła: ‚Jestem córk� Betu-
ela, syna Nachora i Milki’. Za-
łożyłem jej kolczyk do nosa
i bransoletki na r�ce l. 48 I pad-
łem na twarz przed Jehow�,
i wysławiałem Jehow�—Boga
mojego pana Abrahamam—który

24:40 �Dosł. „przed którym chodz�”.
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poprowadził mnie właściw� dro-
g�, żebym wzi�ł córk� brata mo-
jego pana na żon� dla jego sy-
na. 49 Powiedzcie mi wi�c, czy
chcecie okazać mojemu panu lo-
jaln� miłość i wierność—żebym
wiedział, czy mam pójść gdzie
indziej, czy nie�”a.

50 Na to Laban i Betuel od-
rzekli: „Ponieważ dzieje si� to za
spraw� Jehowy, nie nam o tym
decydować�. 51 Masz przed so-
b� Rebek�. Weź j� i idź. Niech
zostanie żon� syna twojego pa-
na, tak jak powiedział Jeho-
wa”. 52 Gdy sługa Abrahama
to usłyszał, od razu pokłonił
si� Jehowie do ziemi. 53 Zacz�ł
wyjmować przedmioty ze sreb-
ra i ze złota oraz szaty i dawał
je Rebece. Wr�czył też kosztow-
ne podarunki jej bratu i matce.
54 Potem jadł i pił razem z m�ż-
czyznami, którzy z nim byli.
I sp�dzili tam noc.

Kiedy rano wstał, poprosił:
„Pozwólcie mi wrócić do moje-
go pana”. 55 Na to brat i matka
Rebeki odparli: „Niech ta dziew-
czyna zostanie z nami przynaj-
mniej 10 dni. Później może
pójść”. 56 Ale on rzekł: „Nie
zatrzymujcie mnie, skoro Jeho-
wa pobłogosławił moj� podróż.
Pozwólcie mi wrócić do mo-
jego pana”. 57 Wtedy zapropo-
nowali: „Zawołajmy dziewczyn�
i zapytajmy j�, co o tym myśli”.
58 Gdy zawołali Rebek� i spy-
tali: „Czy chcesz pójść z tym
człowiekiem?”, odpowiedziała:
„Tak, chc�”.

59 Wyprawili wi�c w drog�
Rebek�, swoj� siostr�b, oraz jej
mamk��c, a także sług� Abra-
hama i jego ludzi. 60 Pobłogo-

24:49 �Dosł. „żebym mógł zwrócić si�
w prawo lub w lewo”. 24:50 �Lub „nie
możemy mówić do ciebie ani źle, ani do-
brze”. 24:59 �Chodzi o służ�c�, która
wcześniej była mamk� Rebeki.

sławili Rebek� i powiedzieli do
niej: „Nasza siostro, obyś zosta-
ła matk� milionów� i niech two-
je potomstwo zdob�dzie miasta�
tych, którzy go nienawidz�”a.
61 Potem Rebeka i jej służ�ce
wsiadły na wielbł�dy i pojecha-
ły za tym sług�. Tak zabrał on
Rebek� i ruszył w drog�.

62 Izaak mieszkał w ziemi
Negebb. Pewnego razu, gdy wró-
cił z drogi prowadz�cej do Beer-
-Lachaj-Rojc, 63 poszedł na po-
le, żeby porozmyślaćd. Zapadał
już wieczór. Nagle zobaczył zbli-
żaj�ce si� wielbł�dy! 64 Kiedy
Rebeka spojrzała przed siebie
i ujrzała Izaaka, szybko zsiadła
z wielbł�da. 65 Zapytała słu-
g�: „Kim jest ten m�żczyzna,
który idzie do nas przez pole?”.
Sługa odparł: „To mój pan”.Wte-
dy wzi�ła chust� i si� zasłoni-
ła. 66 A sługa opowiedział Iza-
akowi o wszystkim, co zrobił.
67 Potem Izaak wprowadził Re-
bek� do namiotu swojej matki,
Sarye. Tak poj�ł Rebek� za żo-
n�. I pokochał j�f, i znalazł po-
cieszenie po stracie matkig.

25 Abraham ponownie si�
ożenił, a jego żona mia-

ła na imi� Ketura. 2 Z czasem
urodziła mu Zimrana, Joksza-
na, Medana, Midianah, Jiszbaka
i Szuacha i.

3 Jokszan został ojcem Sze-
by i Dedana.

Synami Dedana byli: Asz-
szurim, Letuszim i Leummim�.

4 Synami Midiana byli: Efa,
Efer, Chanoch, Abida i Eldaa.

Wszyscy oni byli potomkami Ke-
tury.

5 Abraham cały swój maj�-
tek dał Izaakowi j. 6 Natomiast

24:60 �Lub „stała si� tysi�cami dzie-
si�tek tysi�cy”. �Dosł. „bram�”. 25:3
�Najwyraźniej każde z tych trzech hebr.
imion to nazwy plemion lub ludów.
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synom, których urodziły mu na-
łożnice�, dał dary i jeszcze
za swego życia wysłał ich na
Wschód�, z dala od swojego sy-
na Izaakaa. 7 Abraham żył 175
lat. 8 Umarł w późnej starości,
s�dziwy i zadowolony ze swego
życia. Doł�czył do swojego lu-
du�. 9 Izaak i Ismael, jego sy-
nowie, pochowali go w jaskini
Machpela niedaleko Mamre, na
polu Efrona, syna Hetyty Co-
charab, 10 na polu, które Abra-
ham kupił od synów Heta. Zo-
stał pochowany tam, gdzie jego
żona Sarac. 11 Po śmierci Ab-
rahama Bóg dalej błogosławił
jego synowi Izaakowid, który
mieszkał w pobliżu Beer-Lachaj-
-Roje.

12 Oto dzieje Ismaelaf, sy-
na Abrahama, którego urodzi-
ła mu Egipcjanka Hagarg, służ�-
ca Sary.

13 To s� imiona synów Isma-
ela, od których zostały nazwane
ich rody: Nebajoth, pierworod-
ny Ismaela, a także Kedar i, Ad-
beel, Mibsam j, 14 Miszma, Du-
ma, Massa, 15 Chadad, Tema,
Jetur, Nafisz i Kedma. 16 To
właśnie s� imiona synów Ismae-
la, od których pochodz� nazwy
ich osad i obozów�—imiona 12
naczelników ich rodówk. 17 Is-
mael przeżył 137 lat i umarł, do-
ł�czył do swojego ludu�. 18 Je-
go potomkowie obozowali od
Chawili l koło Szurm, leż�cego
niedaleko Egiptu, aż po Asyri�.
Osiedlili si� w pobliżu wszyst-
kich swoich braci�n.

19 Oto dzieje Izaaka, syna
Abrahamao.

25:6 �Zob. Słowniczek poj�ć. �Czyli
do ziemi leż�cej na wschód od Kanaa-
nu. 25:8, 17 �Poetycki zwrot, którym
opisywano śmierć. 25:16 �Lub „obo-
zów otoczonych murem”. 25:18 �Moż-
liwe też „żyli we wrogich stosunkach ze
wszystkimi swoimi braćmi”.

Ojcem Izaaka był Abraham.
20 Izaak miał 40 lat, gdy wzi�ł
sobie za żon� Rebek�, córk�
Aramejczyka Betuelaa z Paddan-
-Aram, siostr� Aramejczyka La-
bana. 21 Izaak błagał Jehow�
w sprawie swojej żony, ponieważ
była niepłodna. Jehowa wysłu-
chał jego prośby i Rebeka zaszła
w ci�ż�. 22 I synowie w jej ło-
nie zacz�li ze sob� walczyćb,
dlatego powiedziała: „Jeśli mam
tak cierpieć, to po co mi żyć?”.
Zwróciła si� wi�c do Jehowy.
23 A Jehowa rzekł jej: „W two-
im łonie s� dwa narodyc i wyjd�
z ciebie dwa odr�bne ludyd. Je-
den naród b�dzie silniejszy od
drugiegoe, a starszy b�dzie słu-
żył młodszemu”f.

24 Gdy nadszedł czas poro-
du, okazało si�, że w jej ło-
nie były bliźni�ta. 25 Syn, któ-
ry urodził si� pierwszy, był cały
czerwony i pokryty owłosieniem
jak płaszczemg. Nazwano go
wi�c Ezaw�h. 26 Potem urodził
si� jego brat, który trzymał Eza-
wa za pi�t� i. Nazwano go wi�c
Jakub�j. Gdy Rebeka ich urodzi-
ła, Izaak miał 60 lat.

27 Kiedy chłopcy podrośli,
Ezaw stał si� umiej�tnym myśli-
wymk i cz�sto chodził polować,
Jakub natomiast był człowie-
kiem spokojnym� i sp�dzał du-
żo czasu w namiotach l. 28 Iza-
ak kochał Ezawa, bo lubił
dziczyzn�, któr� on mu przy-
nosił, a Rebeka kochała Jaku-
bam. 29 Pewnego razu, gdy Ja-
kub gotował jak�ś potraw�,
Ezaw wrócił z pola bardzo zm�-
czony. 30 I odezwał si� do Ja-
kuba: „Prosz� ci�, daj mi szybko

25:25 � Imi� to znaczy „owłosiony; wło-
chaty”. 25:26 � Imi� to znaczy „chwy-
taj�cy za pi�t�; ten, kto zajmuje czyjeś
miejsce”. 25:27 �Lub „nienagannym”.
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troch�� tego czerwonego�, bo
padam z nóg�!”. Dlatego nazwa-
no go też Edom�a. 31 Jakub
odrzekł: „Sprzedaj mi najpierw
swoje prawo pierworodnego!”b.
32 Ezaw odparł: „I tak umie-
ram! Po co mi to pierworódz-
two?”. 33 Jakub jednak powie-
dział: „Najpierw mi przysi�gnij!”.
I Ezaw przysi�gł, i sprzedał
mu swoje prawo pierworodne-
goc. 34 Wtedy Jakub dał Eza-
wowi chleb i potraw� z soczewi-
cy, a ten najadł si� i napił. Potem
wstał i odszedł. W ten sposób
Ezaw wzgardził prawem pierwo-
rodnego.

26 I znowu w tej krainie za-
panował głód, podobnie

jak za dni Abrahamad. Izaak
udał si� wi�c do Abimelecha�,
króla Filistynów, do Geraru.
2 Wówczas ukazał mu si� Je-
howa i rzekł: „Nie idź do Egip-
tu. Zamieszkaj w ziemi, któr� ci
wskaż�. 3 Przebywaj w niej ja-
ko cudzoziemiece, a ja dalej b�-
d� z tob� i b�d� ci błogosławił,
bo tobie i twojemu potomstwu
dam wszystkie te ziemief. I speł-
ni� przysi�g�, któr� złożyłem
twojemu ojcu, Abrahamowig:
4 ‚Rozmnoż� twoje potomstwo
jak gwiazdy na niebieh i dam
mu wszystkie te ziemie i. I dzi�-
ki twojemu potomstwu otrzy-
maj�� błogosławieństwo wszyst-
kie narody ziemi’j. 5 Stanie si�
tak dlatego, że Abraham słu-
chał mojego głosu i stoso-
wał si� do moich wymagań, na-
kazów, ustaw i praw”k. 6 Izaak
zamieszkał wi�c w Gerarze l.

7 Gdy miejscowi m�żczyźni
dopytywali si� o Rebek�, która

25:30 �Lub „łyk; k�s”. �Lub „tej czer-
wonej potrawy”. �Lub „umieram
z głodu”. � Imi� to znaczy „czerwony”.
26:1 �Może chodzić o urz�dowy tytuł fi-
listyńskich królów. 26:4 �Lub „zdob�-
d�”.

była bardzo pi�knaa, odpowia-
dał: „To moja siostra”b. Bał si�
przyznać, że jest jego żon�, bo
myślał sobie: „Mog� mnie zabić
z powodu Rebeki”. 8 Po pew-
nym czasie Abimelech, król Fi-
listynów, wygl�daj�c przez ok-
no, zobaczył, jak Izaak czule
przytula swoj� żon�, Rebek�c.
9 Abimelech natychmiast we-
zwał Izaaka i rzekł: „Przecież
ona jest twoj� żon�! Czemu po-
wiedziałeś, że to twoja siostra?”.
Izaak odrzekł: „Bo si� bałem, że
mnie zabij� z jej powodu”d.
10 Lecz Abimelech wykrzykn�ł:
„Jak mogłeś nam to zrobić?!e
Mało brakowało, a ktoś z ludu
zabrałby twoj� żon� i z ni� spał.
I ści�gn�łbyś na nas win�!”f.
11 Wtedy Abimelech ogłosił ca-
łemu ludowi: „Każdy, kto tknie
tego człowieka i jego żon�, zo-
stanie ukarany śmierci�!”.

12 Potem Izaak zacz�ł siać
ziarno w tej ziemi i jeszcze
w tym samym roku zebrał 100
razy wi�cej, niż zasiał, ponie-
waż Jehowa mu błogosławiłg.
13 Cały czas dobrze mu si� po-
wodziło, gromadził maj�tek, aż
stał si� człowiekiem bardzo za-
możnym. 14 Miał stada owiec
i bydła oraz liczn� służb�h, dla-
tego Filistyni zacz�li mu za-
zdrościć.

15 Pozasypywali wi�c ziemi�
wszystkie studnie, które wyko-
pali słudzy jego ojca, Abrahama,
gdy ten jeszcze żył i. 16 I Abi-
melech powiedział do Izaaka:
„Przenieś si� gdzie indziej, bo
stałeś si� o wiele pot�żniejszy
od nas”. 17 Wtedy Izaak wy-
prowadził si� stamt�d, rozbił
obóz w dolinie� Geraru j i tam za-
mieszkał. 18 Odkopał studnie,
które wykopano za dni jego oj-

26:17 �Lub „wadi”. Zob. Słowniczek po-
j�ć.
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ca, Abrahama, a które Filisty-
ni pozatykali po jego śmiercia.
I przywrócił im nazwy nadane
kiedyś przez jego ojcab.

19 Gdy słudzy Izaaka kopali
w tej dolinie�, znaleźli studni�
z czyst� wod�. 20 I pasterze
z Geraru zacz�li si� kłócić z pas-
terzami Izaaka. „Ta woda jest
nasza!”—mówili. Ponieważ spie-
rali si� o t� studni�, Izaak nadał
jej nazw� Esek�. 21 Zacz�li też
kopać inn� studni� i o ni� także
si� pokłócili. Dlatego Izaak na-
dał jej nazw� Sitna�. 22 Póź-
niej przeniósł si� stamt�d i wy-
kopał kolejn� studni�, o któr�
już si� nie spierali. Nadał jej
wi�c nazw� Rechobot� i powie-
dział: „Wszystko to dzi�ki Je-
howie, który dał nam tak du-
żo miejsca i pobłogosławił nas
w tej ziemi wieloma potomka-
mi”c.

23 Potem udał si� stamt�d do
Beer-Szebyd. 24 Tej nocy uka-
zał mu si� Jehowa i przemówił
do niego: „Jestem Bogiem Ab-
rahama, twojego ojcae. Nie bój
si�f, bo jestem z tob� i b�d�
ci błogosławił, i pomnoż� twoje
potomstwo ze wzgl�du na moje-
go sług� Abrahama”g. 25 Izaak
zbudował tam ołtarz i wzywał
imienia Jehowyh. Tam też rozbił
swój namiot i, a jego słudzy wy-
kopali studni�.

26 Później przyszedł do nie-
go z Geraru Abimelech z Achuz-
zatem, swoim doradc�, i Pi-
kolem, dowódc� swego wojska j.
27 Izaak powiedział do nich:
„Po co do mnie przyszliście?
Przecież mnie nienawidzicie
i wyp�dziliście mnie od sie-
bie”. 28 A oni odrzekli: „Wyraź-

26:19 �Lub „w tym wadi”. Zob. Słow-
niczek poj�ć. 26:20 �Nazwa ta zna-
czy „spór”. 26:21 �Nazwa ta znaczy
„oskarżenie”. 26:22 �Nazwa ta znaczy
„przestronne miejsca”.

nie widzimy, że Jehowa jest z to-
b�a. Dlatego postanowiliśmy ci
powiedzieć: ‚Zwi�żmy si� przy-
si�g� i zawrzyjmy przymierzeb,
29 że nie uczynisz nam nic złe-
go, tak jak my nie skrzywdzili-
śmy ciebie. Z naszej strony za-
znałeś tylko dobra i odesłaliśmy
ci� w pokoju. Jehowa ci teraz
błogosławi’”. 30 Wtedy przy-
gotował dla nich uczt�, a oni
jedli i pili. 31 Nast�pnego ran-
ka wstali wcześnie i złożyli so-
bie przysi�g�c. Potem Izaak wy-
prawił ich w drog� i odeszli
w pokoju.

32 Tego dnia przyszli do Iza-
aka słudzy i powiedzieli, że
w studni, któr� wykopalid, zna-
leźli wod�. 33 Nazwał j� wi�c
Sziba�. Dlatego to miasto aż
po dziś dzień nazywa si� Beer-
-Szeba�e.

34 A Ezaw, kiedy skończył 40
lat, wzi�ł sobie za żon� Judy-
t�, córk� Hetyty Beeriego, oraz
Basemat, córk� Hetyty Elonaf.
35 Przysparzały one Izaakowi
i Rebece wielu zmartwień�g.

27 Gdy Izaak si� zestarzał
i prawie już nie widział,

wezwał do siebie swojego star-
szego syna, Ezawah, i zwró-
cił si� do niego: „Synu!”, a ten
odpowiedział: „Jestem!”. 2 Iza-
ak mówił dalej: „Zestarzałem si�
i nie wiem, jak długo jeszcze po-
żyj�. 3 Weź wi�c, prosz�, swo-
j� broń, swój kołczan i łuk,
i idź coś dla mnie upolować i.
4 Potem przyrz�dź moj� ulubio-
n� potraw�, która tak mi smaku-
je, i przynieś mi j� do zjedzenia,
żebym mógł� ci� pobłogosławić,
zanim umr�”.

26:33 �Nazwa ta znaczy „przysi�ga”
lub „siedem”. �Nazwa ta znaczy „stud-
nia przysi�gi” lub „studnia siedmiu”.
26:35 �Dosł. „goryczy ducha”. 27:4
�Lub „żeby moja dusza mogła”.
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5 A Rebeka słyszała, co Iza-
ak mówił do Ezawa. Kiedy Ezaw
wyszedł, żeby upolować coś dla
ojcaa, 6 Rebeka zwróciła si�
do Jakubab: „Właśnie słyszałam,
jak twój ojciec powiedział do
twojego brata, Ezawa: 7 ‚Upo-
luj coś i przyrz�dź dla mnie
smaczn� potraw�, żebym mógł
j� zjeść i pobłogosławić ci�
przed Jehow�, zanim umr�’c.
8 A teraz, mój synu, posłuchaj
mnie uważnie i zrób, co ci po-
wiemd. 9 Idź, prosz�, i weź ze
stada dwa najdorodniejsze koź-
l�ta, a ja przygotuj� z nich
smaczn� potraw� dla twojego
ojca, tak�, jak� lubi. 10 Zanie-
siesz j� ojcu do zjedzenia, żeby
przed śmierci� mógł ci� pobło-
gosławić”.

11 Jakub odezwał si� do Re-
beki: „Przecież mój brat, Ezaw,
jest owłosionye, a ja nie. 12 Co
b�dzie, jeśli ojciec mnie do-
tknie? f Na pewno pomyśli, że
z niego drwi�, i zamiast otrzy-
mać błogosławieństwo, ści�g-
n� na siebie przekleństwo”.
13 Wtedy jego matka rzekła do
niego: „Niech na mnie spadnie
przekleństwo przeznaczone dla
ciebie, synu. Po prostu zrób,
co ci powiedziałam. Idź i przy-
nieś mi te koźl�ta”g. 14 Po-
szedł wi�c po nie i przyniósł
je matce, a ona przyrz�dzi-
ła smaczn� potraw�, jak� lubił
jego ojciec. 15 Potem Rebeka
znalazła w domu najlepsze szaty
swojego starszego syna, Ezawa,
i ubrała w nie Jakuba, młodsze-
go synah. 16 A na r�ce i nieo-
włosion� cz�ść szyi nałożyła mu
skóry koźl�ti. 17 Nast�pnie da-
ła Jakubowi chleb i potraw�,
któr� przygotowała j.

18 On wi�c wszedł do ojca
i odezwał si�: „Ojcze!”, na co ten
odrzekł: „Słucham! Którym z mo-

ich synów jesteś?”. 19 Jakub
odpowiedział: „To ja, Ezaw, twój
pierworodnya. Zrobiłem, jak ka-
załeś. Usi�dź, prosz�, i zjedz
troch� dziczyzny, któr� przygo-
towałem, żebyś mógł� mnie po-
błogosławić”b. 20 Wtedy Izaak
zapytał: „Jak ci si� udało tak
szybko coś upolować, mój sy-
nu?”. A on odparł: „Jehowa,
twój Bóg, sprawił, że natkn�łem
si� na zwierzyn�”. 21 Wówczas
Izaak rzekł do Jakuba: „Synu,
podejdź, prosz�, żebym mógł ci�
dotkn�ć i przekonać si�, czy
naprawd� jesteś moim synem
Ezawem”c. 22 Jakub podszedł
wi�c do Izaaka, a ten dotkn�ł go
i powiedział: „Głos jest głosem
Jakuba, ale r�ce s� r�kami Eza-
wa”d. 23 Nie rozpoznał go, bo
jego r�ce były owłosione jak r�-
ce Ezawa, jego brata. Dlatego go
pobłogosławiłe.

24 I znowu zapytał: „Napraw-
d� jesteś moim synem Eza-
wem?”. „Tak”—odpowiedział Ja-
kub. 25 Na to Izaak rzekł: „Daj
mi, synu, troch� tej dziczyzny do
zjedzenia, a później ci� pobło-
gosławi��”. Jakub mu j� podał,
a on jadł. Przyniósł mu też wina
i on pił. 26 Potem Izaak, jego
ojciec, powiedział do niego: „Po-
dejdź, prosz�, i pocałuj mnie,
mój synu”f. 27 Jakub podszedł
wi�c i go pocałował, a on poczuł
zapach jego szatg. Wtedy go po-
błogosławił, mówi�c:

„Zapach mojego syna jest jak
zapach pola, które pobłogosła-
wił Jehowa. 28 Oby prawdzi-
wy Bóg dał ci ros� z niebah,
żyzn� ziemi� i oraz obfitość zbo-
ża i młodego wina j. 29 Niech ci
służ� ludy i niech ci si� nisko
kłaniaj� narody. Panuj nad swo-

27:19 �Lub „żeby twoja dusza mogła”.
27:25 �Lub „moja dusza ci� pobłogosła-
wi”.
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imi braćmi i niech ci si� nisko
kłaniaj� synowie twojej matkia.
Przekl�ty niech b�dzie każdy,
kto ci� przeklina, a błogosławio-
ny każdy, kto ci� błogosławi”b.

30 Gdy tylko Izaak skończył
błogosławić Jakuba i Jakub od
niego wyszedł, Ezaw wrócił z po-
lowaniac. 31 I on też zaj�ł si�
przyrz�dzaniem smacznej potra-
wy. Przyniósł j� ojcu i powiedział:
„Wstań, ojcze, i zjedz troch� dzi-
czyzny, któr� przygotowałem, że-
byś mógł� mnie pobłogosławić”.
32 Wtedy Izaak, jego ojciec, za-
pytał: „Kim jesteś?”, na co on od-
parł: „To ja, Ezaw, twój pierwo-
rodny”d. 33 A Izaak zacz�ł si�
cały trz�ść i rzekł: „Ktowi�c upo-
lował zwierzyn� i mi j� przyniósł?
Zjadłem j�, zanim przyszedłeś,
i go pobłogosławiłem. Nikt nie
może już tego zmienić!”.

34 Kiedy Ezaw usłyszał sło-
wa ojca, rozgoryczony zacz�ł
bardzo głośno krzyczeć i pro-
sił: „Pobłogosław i mnie, mój oj-
cze!”e. 35 Ale on rzekł: „Twój
brat przyszedł podst�pnie, żeby
uzyskać błogosławieństwo prze-
znaczone dla ciebie”. 36 Wte-
dy Ezaw wykrzykn�ł: „Nic dziw-
nego, że ma na imi� Jakub�!f
Dwa razy zaj�ł moje miejsce. Za-
brał już moje pierworództwog, a
teraz moje błogosławieństwo!”h.
I zapytał: „Czy dla mnie nie za-
chowałeś żadnego błogosławień-
stwa?”. 37 Ale Izaak odpowie-
dział Ezawowi: „Ustanowiłem go
panem nad tob� i, wszystkich je-
go braci uczyniłem jego sługami
i zapewniłem mu zboże i młode
wino j. Czy zostało coś, co mógł-
bym ci dać, mój synu?”.

38 Na to Ezaw odrzekł: „Oj-
cze, czy masz tylko jedno bło-

27:31 �Lub „żeby twoja dusza mogła”.
27:36 � Imi� to znaczy „chwytaj�cy za
pi�t�; ten, kto zajmuje czyjeś miejsce”.

gosławieństwo? Pobłogosław
i mnie, mój ojcze!”. I wybuchn�ł
głośnym płaczema. 39 A Izaak
mu odpowiedział:

„Ziemia, na której zamiesz-
kasz, nie b�dzie żyzna ani nie
b�dzie na ni� spadać rosa z nie-
bab. 40 I b�dziesz żył ze swoje-
go mieczac i służył swojemu bra-
tud. Lecz gdy si� zniecierpliwisz,
zrzucisz jego jarzmo ze swego
karku”e.

41 Ezaw żywił wrogość do
Jakuba z powodu błogosławień-
stwa, które on otrzymał od oj-
caf. I Ezaw powtarzał sobie:
„Ojciec niedługo umrze�g. Po-
tem zabij� mojego brata, Jaku-
ba”. 42 Kiedy przekazano Re-
bece słowa jej starszego syna,
Ezawa, od razu posłała po Ja-
kuba, swojego młodszego syna,
i powiedziała do niego: „Twój
brat, Ezaw, planuje si� zemścić
i ci� zabić�. 43 Teraz wi�c, sy-
nu, zrób, co ci powiem. Zbieraj
si� w drog� i uciekaj do Laba-
na, mojego brata, do Chara-
nuh. 44 Zamieszkaj u niego na
pewien czas, aż twojemu bratu
minie złość. 45 A gdy ochłonie
z gniewu i zapomni, co mu zro-
biłeś, pośl� po ciebie i wrócisz
stamt�d. Czemu miałabym stra-
cić was obu w jednym dniu?”.

46 Potem Rebeka zacz�ła
mówić do Izaaka: „Obrzydło mi
życie z powodu córek Heta i.
Jeśli jeszcze Jakub weźmie za
żon� Hetytk�, to nie mam po co
żyć!” j.

28 Izaak wezwał wi�c Jaku-
ba, pobłogosławił go i na-

kazał mu: „Nie wolno ci brać żo-
ny spośród Kananejekk. 2 Idź
do Paddan-Aram, do domu Betu-
ela, ojca twojej matki, i stamt�d

27:41 �Lub „zbliżaj� si� dni żałoby po
moim ojcu”. 27:42 �Lub „pociesza si�
myśl�, że ci� zabije”.
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weź sobie za żon� jedn� z có-
rek Labanaa, brata twojej mat-
ki. 3 Bóg Wszechmocny b�dzie
ci błogosławić i da ci liczne po-
tomstwo, i staniesz si� ojcem
wielu ludówb. 4 Ciebie i two-
je potomstwo obdarzy też bło-
gosławieństwami, które obie-
cał Abrahamowic. I b�dziesz
mógł wzi�ć na własność ziemi�,
w której mieszkasz jako cudzo-
ziemiec, a któr� Abraham otrzy-
mał od Boga”d.

5 Izaak wyprawił wi�c Jaku-
ba w drog� i ten wyruszył do
Paddan-Aram, do Labana, który
był synem Aramejczyka Betuelae

i bratem Rebeki f, matki Jakuba
i Ezawa.

6 Ezaw widział, że Izaak po-
błogosławił Jakuba i wyprawił
go do Paddan-Aram, aby stam-
t�d wzi�ł sobie żon�, i że bło-
gosławi�c go, nakazał mu: „Nie
bierz sobie żony spośród có-
rek Kananejczyków”g. 7 Ezaw
widział też, że Jakub posłuchał
ojca i matki i udał si� do
Paddan-Aramh. 8 Wtedy Ezaw
uświadomił sobie, że kobiety ka-
nanejskie nie podobaj� si� jego
ojcu, Izaakowi i. 9 Dlatego po-
szedł do Ismaelitów� i wzi�ł so-
bie jeszcze jedn� żon�, Macha-
lat, siostr� Nebajota. Była ona
córk� Ismaela, syna Abrahama j.

10 Jakub wyruszył z Beer-
-Szeby i szedł do Charanuk.
11 Po jakimś czasie, gdy słoń-
ce już zaszło, zatrzymał si� na
nocleg. Wzi�ł jeden ze znajdu-
j�cych si� tam kamieni, podło-
żył go sobie pod głow� i zasn�ł l.
12 Przyśniły mu si� schody�,
które si�gały od ziemi aż do nie-
ba, a aniołowie Boży wchodzili
po nich i schodzilim. 13 Nad

28:9 �Lub „Ismaela”. 28:12 �Lub „dra-
bina”.

schodami ujrzał Jehow�, który
przemówił:

„Ja jestem Jehowa, Bóg Abra-
hama, twojego ojca, i Bóg Izaa-
kaa. T� ziemi� i miejsce, na któ-
rym leżysz, dam tobie i twojemu
potomstwub. 14 Twoje potom-
stwo na pewno b�dzie tak licz-
ne jak drobinki ziemic i roz-
przestrzenisz si� na zachód i na
wschód, na północ i na połu-
dnie, i dzi�ki tobie oraz twojemu
potomstwu otrzymaj�� błogo-
sławieństwo wszystkie rodziny
na ziemid. 15 Jestem z tob�
i b�d� ci� strzegł, dok�dkolwiek
pójdziesz, i sprawi�, że wrócisz
do tej ziemie. Nie opuszcz� ci�—
na pewno spełni� swoj� obiet-
nic�”f.

16 Kiedy Jakub si� obudził,
powiedział: „Jehowa rzeczywi-
ście jest na tym miejscu, a ja te-
go nie wiedziałem”. 17 I prze-
straszony dodał: „To miejsce
naprawd� budzi l�k i respekt!
To nic innego jak dom Bo-
gag, brama niebios”h. 18 Jakub
wstał wi�c wcześnie rano, wzi�ł
kamień, który miał pod głow�,
postawił go jako pomnik i po-
lał oliw� i. 19 Dlatego nadał te-
mu miejscu nazw� Betel�. Po-
przednio to miasto nazywało si�
Luz j.

20 Potem Jakub złożył ślub,
mówi�c: „Jeśli Bóg dalej b�dzie
ze mn�, b�dzie mnie ochraniał
w tej podróży, dawał mi chleb
i odzież 21 i sprawi, że bez-
piecznie wróc� do domu mojego
ojca, to wtedy Jehowa pokaże,
że naprawd� jest moim Bogiem.
22 A ten kamień, który postawi-
łem jako pomnik, stanie si� do-
mem Bogak. I ze wszystkiego, co
mi dasz, zawsze b�d� Ci odda-
wał dziesi�t� cz�ść”.

28:14 �Lub „zdob�d�”. 28:19 �Nazwa
ta znaczy „dom Boży”.
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29 Później Jakub wyruszył
w dalsz� drog� i w�dro-

wał na Wschód�. 2 Po pewnym
czasie zobaczył na polu studni�
przykryt� wielkim kamieniem.
Leżały przy niej trzy stada
owiec, bo z tej studni pasterze
zwykle czerpali wod� dla zwie-
rz�t. 3 Gdy zebrały si� tam już
wszystkie stada, odtaczali ka-
mień znad otworu studni i poili
zwierz�ta, po czym znowu j� za-
krywali.

4 Jakub odezwał si� do pas-
terzy: „Sk�d jesteście, moi bra-
cia?”, na co oni odrzekli: „Z Cha-
ranu”a. 5 Wtedy zapytał ich:
„Czy znacie Labanab, wnuka
Nachora?”c. „Znamy”—odparli.
6 Zapytał ich jeszcze: „Jak si�
miewa?”, a oni odpowiedzieli:
„Dobrze. Właśnie idzie z owcami
jego córka Rachela!”d. 7 Wów-
czas Jakub rzekł: „To dopiero
środek dnia. Za wcześnie, żeby
sp�dzać stada. Napójcie owce,
a potem dalej je paście”. 8 Ale
oni wyjaśnili: „Nie wolno nam
tak zrobić, dopóki nie zbior� si�
wszystkie stada. Dopiero wtedy
odtoczymy kamień znad studni
i napoimy owce”.

9 Kiedy jeszcze z nimi rozma-
wiał, przyszła Rachela z owcami
swojego ojca, bo była pasterk�.
10 Gdy Jakub zobaczył Rachel�
z owcami Labana, brata swojej
matki, od razu podszedł do stud-
ni, odtoczył kamień i napoił je-
go owce. 11 Potem pocałował
Rachel� i wybuchn�ł głośnym
płaczem. 12 Zacz�ł opowiadać
Racheli, że jest krewnym� jej oj-
ca i synem Rebeki. A ona po-
biegła powiadomić o tym swoje-
go ojca.

13 Gdy tylko Labane usłyszał
o Jakubie, synu swojej siostry,

29:1 �Czyli do ziemi leż�cej na wschód
od Kanaanu. 29:12, 15 �Dosł. „bra-
tem”.

wybiegł mu na spotkanie. Ob-
j�ł go i ucałował, i zaprowadził
do swojego domu. Jakub opo-
wiedział Labanowi o wszystkim,
co si� wydarzyło. 14 Laban
rzekł do niego: „Naprawd� jesteś
krwi� z mojej krwi i kości� z mo-
jej kości”�. Jakub mieszkał wi�c
u niego przez cały miesi�c.

15 Nast�pnie Laban zapytał
Jakuba: „Czy masz mi służyć za
darmo tylko dlatego, że jesteś
moim krewnym�?a Powiedz mi,
jakiej chcesz zapłaty?”b. 16 A
Laban miał dwie córki: starsz�
o imieniu Lea i młodsz� o imieniu
Rachelac. 17 Lea miała oczy po-
zbawione blasku, natomiast Ra-
chela była bardzo atrakcyjn�,
pi�kn� kobiet�. 18 Ponieważ
Jakub zakochał si� w Racheli, po-
wiedział: „Jestem gotowy służyć
ci siedem lat za twoj� młodsz�
córk�, Rachel�”d. 19 Laban od-
rzekł: „Wol� dać j� tobie niż jakie-
muś innemu m�żczyźnie. Zostań
wi�c u mnie”. 20 I Jakub służył
za Rachel� siedem late, ale min�-
ły mu one jak kilka dni—tak bar-
dzo j� kochał.

21 Po tym czasie Jakub
zwrócił si� do Labana: „Daj mi
j� za żon�, żebym z ni� zamiesz-
kał�, bo skończyły si� już dni
mojej służby”. 22 Wtedy Laban
zaprosił wszystkich okolicznych
mieszkańców i wyprawił uczt�.
23 Ale wieczorem wzi�ł swoj�
córk� Le� i przyprowadził j�
do Jakuba, żeby z ni� współżył.
24 Laban dał Lei swoj� służ�-
c� Zilp�f. 25 A rano Jakub zo-
baczył, że to Lea! Zapytał wi�c
Labana: „Jak mogłeś mi to zro-
bić? Czy nie służyłem ci za Ra-
chel�? Dlaczego mnie oszuka-
łeś?”g. 26 Laban odpowiedział:

29:14 �Lub „jesteś moim krewnym”.
29:21 �Lub „współżył”.
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„Nie mamy takiego zwyczaju,
żeby młodsz� kobiet� wydawać
za m�ż wcześniej niż starsz�.
27 Ten tydzień należy do Lei—
sp�dź go z ni�. Potem do-
staniesz też Rachel� za kolej-
ne siedem lat służby u mnie”a.
28 Jakub tak zrobił i sp�dził
ten tydzień z Le�. Wtedy Laban
dał mu za żon� Rachel�. 29 La-
ban dał Racheli swoj� służ�c�
Bilh�b.

30 Jakub współżył wi�c tak-
że z Rachel�, a kochał j� bar-
dziej niż Le�. I służył u La-
bana przez dalsze siedem latc.
31 Kiedy Jehowa zobaczył, że
Lea jest niekochana�, sprawił,
że mogła mieć dzieci�d, lecz Ra-
chela była niepłodnae. 32 Lea
zaszła w ci�ż� i urodziła sy-
na. Dała mu na imi� Ruben�f,
bo powiedziała: „Jehowa zoba-
czył, że cierpi�g. Teraz mój m�ż
mnie pokocha”. 33 I znowu za-
szła w ci�ż�, i urodziła syna.
Wówczas powiedziała: „Byłam
niekochana, ale Jehowa mnie
wysłuchał i dał mi jeszcze jed-
nego syna”. I nazwała go Syme-
on�h. 34 Lea kolejny raz zaszła
w ci�ż�, urodziła syna i rzek-
ła: „Tym razem mój m�ż przy-
wi�że si� do mnie, bo urodzi-
łam mu trzech synów”. Dlatego
dano mu imi� Lewi�i. 35 I znów
zaszła w ci�ż�, i urodziła syna.
Powiedziała wtedy: „Tym razem
b�d� sławić Jehow�”. Dlatego
dała mu na imi� Juda�j. Potem
Lea przez jakiś czas nie rodziła
dzieci.

29:31 �Dosł. „znienawidzona”. �Dosł.
„otworzył jej łono”. 29:32 � Imi� to zna-
czy „oto syn!”. 29:33 � Imi� to pocho-
dzi od rdzenia oznaczaj�cego „słyszeć;
słuchać”. 29:34 � Imi� to znaczy „przy-
wi�zanie; przywi�zany”. 29:35 � Imi�
to znaczy „sławiony; przedmiot wysła-
wiania”.

30 Gdy Rachela zobaczyła,
że nie może urodzić Jaku-

bowi dzieci, zacz�ła zazdrościć
swojej siostrze i mówić do nie-
go: „Daj mi dzieci, bo inaczej
umr�”. 2 Jakub rozzłościł si�
na ni� i powiedział: „Czy ja je-
stem Bogiem? To On nie daje
ci dzieci�”. 3 Na to Rachela od-
parła: „Mam niewolnic� Bilh�a.
Współżyj z ni�, żeby urodziła
dla mnie dzieci�. Te dzieci b�d�
moje”. 4 Dała mu wi�c swoj�
służ�c� Bilh� za żon� i Jakub
z ni� współżyłb. 5 Bilha zaszła
w ci�ż� i urodziła Jakubowi sy-
na. 6 Wówczas Rachela rzekła:
„Bóg jest moim s�dzi�. On mnie
wysłuchał i dał mi syna”. Dla-
tego nazwała go Dan�c. 7 Gdy
Bilha jeszcze raz zaszła w ci�-
ż� i urodziła Jakubowi drugie-
go syna, 8 Rachela powiedzia-
ła: „Ze wszystkich sił walczyłam
ze swoj� siostr� i wygrałam!”.
Nadała mu wi�c imi� Naftali�d.

9 Kiedy Lea spostrzegła, że
przestała rodzić dzieci, wzi�ła
swoj� służ�c� Zilp� i dała j� Ja-
kubowi za żon�e. 10 I Zilpa uro-
dziła Jakubowi syna. 11 Wtedy
Lea zawołała: „Wszystko poszło
po mojej myśli!”. Dlatego da-
ła mu na imi� Gad�f. 12 Potem
Zilpa urodziła Jakubowi drugie-
go syna. 13 Wówczas Lea wy-
krzykn�ła: „Co za szcz�ście! Te-
raz kobiety b�d� mnie nazywać
szcz�śliw�”g. Nadała mu wi�c
imi� Aszer�h.

14 A gdy trwały żniwa psze-
nicy, Rubeni szedł przez po-

30:2 �Lub „odmówił ci owocu łona”.
30:3 �Dosł. „urodziła na moich kola-
nach”. 30:6 � Imi� to znaczy „s�dzia”.
30:8 � Imi� to znaczy „moje zmaga-
nia”. 30:11 � Imi� to znaczy „pomyśl-
ność”. 30:13 � Imi� to znaczy „szcz�ś-
liwy; szcz�ście”.
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le i znalazł tam mandragory�.
Przyniósł je Lei, swojej mat-
ce. Rachela powiedziała wte-
dy do Lei: „Daj mi, prosz�, tro-
ch� mandragor twojego syna”.
15 Lea odparła: „Nie wystarczy
ci, że zabrałaś mi m�ża?a Chcesz
jeszcze zabrać mandragory mo-
jego syna?”. Ale Rachela zapro-
ponowała: „To zróbmy tak: Daj
mi mandragory twojego syna,
a Jakub sp�dzi z tob� dzisiej-
sz� noc”.

16 Kiedy Jakub wracał wie-
czorem z pola, Lea wyszła mu
na spotkanie i powiedziała: „To
ze mn� b�dziesz współżył, bo
zapłaciłam za ciebie mandrago-
rami mojego syna”. I Jakub sp�-
dził z ni� t� noc. 17 A Bóg wy-
słuchał Lei i ta zaszła w ci�ż�.
Gdy urodziła Jakubowi pi�tego
syna, 18 rzekła: „Bóg mnie na-
grodził�, bo dałam m�żowi swo-
j� służ�c�”. Nazwała go wi�c
Issachar�b. 19 I Lea znowu za-
szła w ci�ż�, i urodziła Jakubo-
wi szóstego synac. 20 Powie-
działa wówczas: „Bóg obdarzył
mnie czymś dobrym. Wreszcie
mój m�ż spojrzy na mnie przy-
chylniej�d, bo urodziłam mu
sześciu synów”e. Dlatego na-
zwała go Zebulon�f. 21 Później
urodziła córk� i dała jej na imi�
Dinag.

22 Potem Bóg zwrócił uwag�
na Rachel�, wysłuchał jej i spra-
wił, że mogła mieć dzieci�h.
23 Zaszła w ci�ż� i kiedy uro-
dziła syna, wykrzykn�ła: „Bóg
zdj�ł ze mnie hańb�!” i. 24 Na-

30:14 �Rośliny o charakterystycznym
korzeniu i jadalnych jagodach. 30:18
�Lub „dał mi zapłat� wynaj�tego pra-
cownika”. � Imi� to znaczy „on jest za-
płat�”. 30:20 �Lub „b�dzie mnie tole-
rował”. � Imi� to znaczy „tolerowanie”.
30:22 �Dosł. „otworzył jej łono”.

dała mu imi� Józef�a, mówi�c:
„Jehowa daje mi jeszcze jedne-
go syna”.

25 A gdy Rachela urodziła
Józefa, Jakub zaraz powiedział
do Labana: „Pozwól mi wró-
cić do mojego domu, do moje-
go krajub. 26 Daj mi moje żony
i dzieci, za które u ciebie słu-
żyłem, bo chc� odejść. Dobrze
wiesz, jak wiernie ci służyłem”c.
27 Wtedy Laban rzekł do nie-
go: „Jeśli jesteś mi życzliwy,
zostań. Wszystko wskazuje�, że
Jehowa błogosławi mi ze wzgl�-
du na ciebie”. 28 I dodał: „Po-
wiedz, jakiej chcesz zapłaty, a ja
ci j� dam”d. 29 Jakub odrzekł:
„Sam wiesz, jak wiernie ci służy-
łem i jak troszczyłem si� o twoje
stadoe. 30 Niewiele miałeś, za-
nim przyszedłem, ale odk�d
przybyłem, Jehowa ci błogosła-
wi i twoje stado bardzo si� roz-
rosło. Teraz chc� zadbać o włas-
ny dom”f.

31 „Co mam ci dać?”—zapy-
tał Laban. Jakub odpowiedział:
„Nic nie musisz mi dawać! Da-
lej b�d� pasł twoje stado i go
strzegłg, jeśli zgodzisz si� na
jedn� rzecz. 32 Przejrz� dzisiaj
całe twoje stado. Wybierzesz
z niego każd� owc� nakrapia-
n� i łaciat�, każdego ciemnobru-
natnego baranka oraz każd� ła-
ciat� i nakrapian� koz�. Odt�d
takie zwierz�ta b�d� moj� zapła-
t�h. 33 I kiedy pewnego dnia
przyjdziesz obejrzeć moj� zapła-
t�, przekonasz si� o mojej uczci-
wości�. Jeżeli znajdziesz jak�ś
koz�, która nie jest nakrapia-
na ani łaciata, albo baranka,
który nie jest ciemnobrunatny,

30:24 �Skrócona forma imienia Josi-
fiasz, które znaczy „oby Jah dodał;
oby Jah pomnożył”. 30:27 �Lub „znaki
wróżebne wskazuj�”. 30:33 �Lub „pra-
wości”.
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b�dziesz mógł uważać każde ta-
kie zwierz� za skradzione prze-
ze mnie”.

34 „
´
Swietnie! Niech b�dzie,

jak mówisz”—zgodził si� La-
bana. 35 Tego dnia zabrał koz-
ły pr�gowane i łaciate oraz
wszystkie kozy nakrapiane i ła-
ciate, każd� sztuk�, na której by-
ło coś białego, i każdego ciem-
nobrunatnego baranka i dał pod
opiek� swoim synom. 36 Po-
tem kazał je wyprowadzić na od-
ległość trzech dni drogi od Ja-
kuba. A Jakub pasł pozostałe
stada Labana.

37 Wtedy Jakub wzi�ł świeżo
ści�te gał�zki styrakowca, drze-
wa migdałowego i platana i w nie-
których miejscach zdarł z nich
kor�, tak że wygl�dały na pokry-
te białymi c�tkami. 38 Gał�zki
te położył w poidłach, żeby zwie-
rz�ta parzyły si� przed nimi, gdy
przyjd� pić wod�.

39 Tak wi�c zwierz�ta parzy-
ły si� przed tymi gał�zkami i ro-
dziły im si� jagni�ta i koźl�ta
pr�gowane, nakrapiane i łaciate.
40 Jakub oddzielał młode, a po-
zostałe zwierz�ta ze stad Laba-
na ustawiał przodem do zwie-
rz�t pr�gowanych i wszystkich
ciemnobrunatnych. Własne sta-
da trzymał osobno, tak żeby
nie ł�czyły si� ze stadami Laba-
na. 41 Za każdym razem, gdy
parzyły si� silne zwierz�ta, Ja-
kub wkładał do poideł gał�zki,
żeby zwierz�ta mogły je wi-
dzieć. 42 Ale gdy parzyły si�
zwierz�ta słabe, nie wkładał tam
gał�zek. Słabe wi�c zawsze do-
stawały si� Labanowi, a silne Ja-
kubowib.

43 Jakub stał si� bardzo za-
możny. Zgromadził wielkie sta-
da zwierz�t, w tym wielbł�dy
i osły, miał też służ�cych i słu-
ż�cec.

31 Po pewnym czasie Ja-
kub usłyszał, jak synowie

Labana mówili: „Jakub zabrał
wszystko, co należało do nasze-
go ojca, i dzi�ki temu zgroma-
dził całe to bogactwo”a. 2 Gdy
Jakub patrzył na Labana, wi-
dział po jego twarzy, że nie
był on nastawiony do nie-
go tak przychylnie jak dawniejb.
3 W końcu Jehowa rzekł do Ja-
kuba: „Wróć do ziemi swoich oj-
ców i do swoich krewnychc, a ja
dalej b�d� z tob�”. 4 Wtedy Ja-
kub posłał po Rachel� i Le�,
żeby przyszły na pole, gdzie
pasł swoj� trzod�. 5 I powie-
dział im:

„Widz�, że wasz ojciec nie
jest już do mnie nastawiony tak
przychylnie jak dawniejd. Ale
Bóg mojego ojca jest ze mn�e.
6 Dobrze wiecie, że ze wszyst-
kich sił służyłem waszemu ojcuf.
7 A on próbował mnie oszukać
i dziesi�ć razy zmieniał moj�
zapłat�. Jednak Bóg nie pozwo-
lił mnie skrzywdzić. 8 Kiedy
wasz ojciec mówił: ‚Nakrapia-
ne b�d� twoj� zapłat�’, w ca-
łej trzodzie rodziły si� zwierz�-
ta nakrapiane. A kiedy mówił:
‚Pr�gowane b�d� twoj� zapła-
t�’, to rodziły si� pr�gowaneg.
9 W ten sposób Bóg zabierał
zwierz�ta waszemu ojcu i da-
wał je mnie. 10 Pewnego razu,
gdy nadszedł czas parzenia si�
zwierz�t, zobaczyłem we śnie,
że kozły pokrywaj�ce samice by-
ły pr�gowane, nakrapiane i c�t-
kowaneh. 11 Wtedy anioł praw-
dziwego Boga rzekł do mnie we
śnie: ‚Jakubie!’. ‚Słucham’—od-
powiedziałem. 12 A on mówił
dalej: ‚Spójrz, prosz�: wszystkie
kozły pokrywaj�ce samice s�
pr�gowane, nakrapiane i c�tko-
wane, bo widziałem, jak post�-
puje z tob� Laban i. 13 Jestem
prawdziwym Bogiem, który uka-
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zał ci si� w Betela, gdzie namaś-
ciłeś pomnik i gdzie złożyłeś mi
ślubb. Teraz wstań, odejdź z te-
go kraju i wróć do ziemi, w któ-
rej si� urodziłeś’”c.

14 Na to Rachela i Lea ode-
zwały si� do Jakuba: „Czy może-
my jeszcze liczyć na jakieś dzie-
dzictwo w domu naszego ojca?
15 Czy nie traktuje nas jak cu-
dzoziemki, skoro nas sprzedał
i żyje z pieni�dzy, które za
nas dostał?d 16 Całe bogac-
two, które Bóg zabrał ojcu, na-
leży do nas i naszych dziecie.
Rób wi�c wszystko, co ci polecił
Bóg”f.

17 Potem Jakub zebrał si�
do drogi i posadził dzieci i żo-
ny na wielbł�dyg. 18 Wzi�ł ca-
łe swe stado i cały dobytek,
który nagromadziłh w Paddan-
-Aram, i wyruszył do swojego oj-
ca, Izaaka, do ziemi Kanaan i.

19 W tym czasie Laban
strzygł swoje owce. Rachela wy-
kradła wtedy jego terafim�j.
20 A Jakub przechytrzył Ara-
mejczyka Labana, bo nie powie-
dział mu, że zamierza od niego
odejść. 21 Uciekł wi�c i prze-
prawił si� przez Eufrat�k ze
wszystkim, co miał, po czym
skierował si� w stron� górzyste-
go regionu Gilead l. 22 Trzecie-
go dnia Laban dowiedział si�,
że Jakub uciekł. 23 Wówczas
wzi�ł ze sob� swoich braci�
i ruszył za nim w pościg.
Po siedmiu dniach dogonił go
w górzystym regionie Gilead.
24 A noc� Aramejczykowi La-
banowim ukazał si� we śnie
Bógn, który rzekł do niego:
„Uważaj na to, co b�dziesz mó-
wił Jakubowi”�o.

31:19 �Lub „bożki domowe”. 31:21
�Dosł. „rzek�”. 31:23 �Lub „krew-
nych”. 31:24 �Dosł. „strzeż si�, żeby
nie rozmawiać z Jakubem ani dobrze,
ani źle”.

25 Jakub zd�żył już rozbić
swój namiot w górzystym re-
gionie Gilead. Laban ze swoimi
braćmi również rozłożył si� obo-
zem w tej okolicy. Laban pod-
szedł do Jakuba 26 i rzekł:
„Dlaczego to zrobiłeś? Dlacze-
go użyłeś podst�pu i uprowa-
dziłeś moje córki jak jeńców
na wojnie? 27 Czemu potajem-
nie uciekłeś? Czemu mnie oszu-
kałeś i nie powiedziałeś ani sło-
wa? Przecież bym ci� wyprawił
w drog� w radosnej atmosferze,
przy pieśniach, tamburynie i li-
rze�. 28 Ale ty nawet nie da-
łeś mi ucałować moich wnu-
ków� i córek. Post�piłeś głupio.
29 Mógłbym was surowo po-
traktować, lecz Bóg waszego oj-
ca ostrzegł mnie zeszłej nocy:
‚Uważaj na to, co b�dziesz mó-
wił Jakubowi’a. 30 Rozumiem,
że odszedłeś, bo bardzo t�sk-
nisz za domem swojego ojca.
Dlaczego jednak ukradłeś moje
pos�żki�?”b.

31 „Bałem si�”—odparł Ja-
kub. „Pomyślałem sobie, że mógł-
byś mi sił� odebrać swoje cór-
ki. 32 Niech umrze ten, u kogo
znajdziesz pos�żki. W obecnoś-
ci naszych braci przeszukaj mo-
je rzeczy i zabierz, co twoje”.
Ale Jakub nie wiedział, że te po-
s�żki ukradła Rachela. 33 La-
ban przeszukał namioty Jakuba,
Lei i obu niewolnicc, ale nic nie
znalazł. Po wyjściu z namiotu
Lei poszedł do namiotu Racheli.
34 Tymczasem Rachela wzi�ła
terafim, ukryła je w siodle wiel-
bł�da i usiadła na nich. Laban
przeszukał cały namiot, ale ich
nie znalazł. 35 Wtedy Rachela
odezwała si� do ojca: „Nie gnie-
waj si�, panie, ale nie mog� wstać

31:27 �Hebr. kinnòr. Instrument stru-
nowy przypominaj�cy lir� lub harf�.
31:28 �Dosł. „synów”. 31:30 �Dosł.
„bogi”.
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przed tob�, bo mam dzisiaj ko-
biec� przypadłość”a. Laban wi�c
wszystko starannie przeszukał,
lecz nie znalazł terafimb.

36 Jakub rozgniewał si� i za-
cz�ł robić wyrzuty Labanowi:
„Jakie przest�pstwo popełniłem?
Za jakie grzechy mnie tak zawzi�-
cie ścigasz? 37 Przetrz�sn�łeś
wszystkie moje rzeczy. Czy zna-
lazłeś coś, co należy do ciebie?
Połóż to tutaj przed moimi i two-
imi braćmi i niech oni rozs�dz�,
kto z nas ma racj�. 38 Przez
te 20 lat, kiedy byłem u cie-
bie, twoje owce i kozy nie roni-
łyc. I nigdy nie jadłem baranów
z twojej trzody. 39 Jeśli jakieś
twoje zwierz� zostało rozszarpa-
ned, nie przynosiłem go do cie-
bie, ale sam pokrywałem strat�.
A jeśli któreś zostało ukradzio-
ne—czy to w dzień, czy w no-
cy—ż�dałeś ode mnie odszkodo-
wania. 40 W dzień dokuczał mi
upał, a w nocy chłód i cz�sto nie
mogłem zmrużyć okae. 41 Sp�-
dziłem u ciebie 20 lat: 14 lat służy-
łem ci za twoje dwie córki i sześć
lat za twoj� trzod�. A ty dziesi�ć
razy zmieniałeś moj� zapłat�f.
42 Gdyby Bóg mojego ojcag, Bóg
Abrahama—Ten, którego boi si�
Izaak�h—nie był po mojej stronie,
to byś mnie teraz odprawił z pus-
tymi r�kami. Ale Bóg widział mo-
j� udr�k� i ci�żk� prac�. Dlatego
upomniał ci� zeszłej nocy” i.

43 Laban odpowiedział Jaku-
bowi: „To s� moje córki i to s�
moje dzieci. Ta trzoda też jest
moja. I wszystko, na co pa-
trzysz, należy do mnie i do mo-
ich córek. Jakże mógłbym dziś
skrzywdzić moje córki i ich
dzieci? 44 Chodź, zawrzyjmy ze
sob� przymierze, które b�dzie
świadectwem zgody mi�dzy na-

31:42 �Dosł. „bojaźń Izaaka”.

mi”. 45 Jakub wzi�ł wi�c ka-
mień i postawił go jako pomnika.
46 Nast�pnie polecił swoim bra-
ciom: „Nazbierajcie kamieni!”.
I poznosili kamienie, usypali
kopiec, a potem na nim jedli.
47 Laban zacz�ł go nazywać
Jegar-Sahaduta�, a Jakub na-
zwał go Galeed�.

48 I Laban rzekł: „Ten kopiec
jest dzisiaj świadectwem zgo-
dy mi�dzy nami”. Dlatego dano
mu nazw� Galeedb, 49 a tak-
że Micpa�, bo Laban powiedział:
„Niech Jehowa nas obserwuje,
kiedy b�dziemy z dala od siebie.
50 Jeżeli b�dziesz źle trakto-
wał moje córki i zaczniesz so-
bie brać inne żony, to pami�taj:
nawet jeśli nie zobaczy tego ża-
den człowiek, b�dzie to widział
Bóg, który jest nam świadkiem”.
51 I Laban dodał: „To jest ko-
piec i pomnik, który postawiłem
na znak przymierza mi�dzy na-
mi. 52 Ten kopiec i pomnik s�
świadkamic, że nie przekrocz�
ich po to, by ci� skrzywdzić, i że
ty ich nie przekroczysz, żeby mi
wyrz�dzić krzywd�. 53 Niech
rozs�dza mi�dzy nami Bóg Ab-
rahamad i Bóg Nachora, Bóg ich
ojca”. A Jakub przysi�gł na Te-
go, którego bał si� jego ojciec,
Izaak�e.

54 Potem Jakub złożył na
górze ofiar� i zaprosił swo-
ich braci na posiłek. Zjedli wi�c
i przenocowali na tej górze.
55 Laban wstał wcześnie ra-
no, ucałował swoje wnuki�f oraz
córki i je pobłogosławiłg. Na-
st�pnie wrócił do domuh.

31:47 �Aram. wyrażenie, które zna-
czy „kopiec świadectwa”. �Hebr. sło-
wo, które znaczy „kopiec świadectwa”.
31:49 �Hebr. słowo, które znaczy „straż-
nica; punkt obserwacyjny”. 31:53
�Dosł. „na bojaźń swojego ojca, Izaaka”.
31:55 �Dosł. „swoich synów”.

ROZDZ. 31
a Kpł 15:19

b Rdz 31:19

c Rdz 30:27

d 1Sm 17:34

e Rdz 47:9

f Rdz 31:7

g Rdz 28:13
Rdz 31:29

h Rdz 31:53

i Rdz 31:24
��������������������

szpalta 2
a Rdz 28:18

b Rdz 31:22, 23

c Rdz 31:44,
45

d Rdz 17:1, 7

e Rdz 31:42

f Rdz 31:28

g Rdz 24:59, 60

h Rdz 27:43
Rdz 28:2

RODZAJU 31:36-55 84



32 Jakub poszedł dalej i po
drodze spotkał aniołów

Bożych. 2 Kiedy tylko ich zo-
baczył, wykrzykn�ł: „To obóz
Boży!”. Dlatego nazwał to miejs-
ce Machanaim�.

3 Później Jakub wysłał po-
słańców do swojego brata, Eza-
wa, który przebywał w ziemi Se-
ira, czyli w Edomie�b. 4 Polecił
im: „Przekażcie mojemu panu,
Ezawowi, tak� wiadomość: ‚Twój
sługa Jakub mówi: „Przez dłu-
gi czas mieszkałem� u Labanac.
5 Mam teraz byki, osły, owce,
a także służ�cych i służ�ced.
Chciałbym zyskać twoj� przy-
chylność, mój panie, dlatego wy-
syłam ci t� wiadomość” ’”.

6 Po pewnym czasie posłań-
cy wrócili do Jakuba i poinfor-
mowali go: „Spotkaliśmy twojego
brata, Ezawa, i on teraz idzie do
ciebie, a z nim 400 m�żczyzn”e.
7 Jakub bardzo si� przestraszył,
bo spodziewał si� najgorszegof.
Podzielił wi�c ludzi, którzy z nim
byli, oraz owce, kozy, bydło i wiel-
bł�dy na dwa obozy. 8 Powie-
dział: „Jeśli Ezaw zaatakuje je-
den obóz, to drugi b�dzie mógł
uciec”.

9 Potem Jakub pomodlił si�:
„Jehowo, Boże mojego ojca Ab-
rahama i Boże mojego ojca, Iza-
aka! Powiedziałeś mi: ‚Wróć do
swojej ziemi i do swoich krew-
nych, a b�d� ci błogosławił’g.
10 Jestem niegodny lojalnej mi-
łości i wierności, któr� okazu-
jesz swojemu słudzeh, bo gdy
przeprawiałem si� przez Jordan,
miałem tylko lask�, a teraz mam
dwa obozy i. 11 Błagam Ci�,
wyzwól mnie j z r�k mojego bra-
ta, Ezawa, bo boj� si�, że przyj-

32:2 �Nazwa ta znaczy „dwa obozy”.
32:3 �Dosł. „na polu Edomu”.
32:4 �Lub „przebywałem jako cudzozie-
miec”.

dzie i napadnie na mniea i na
matki z dziećmi. 12 Przecież
powiedziałeś: ‚Z cał� pewności�
b�d� ci błogosławił i sprawi�,
że twoje potomstwo b�dzie jak
ziarnka piasku morskiego, któ-
rych nie można policzyć’”b.

13 I Jakub sp�dził tam noc.
Potem z tego, co miał, przygoto-
wał dar dla swojego brata, Eza-
wac: 14 200 kóz i 20 kozłów,
200 owiec i 20 baranów, 15 30
karmi�cych wielbł�dzic z mło-
dymi, 40 krów i 10 byków, 20 oś-
lic i 10 osłówd.

16 Nast�pnie przekazał swo-
im sługom jedno stado po dru-
gim i rzekł: „Wyprzedźcie mnie
i trzymajcie odst�p mi�dzy sta-
dami”. 17 Ponadto pierwsze-
mu słudze polecił: „Gdy spotka
ci� mój brat, Ezaw, i zapyta, kto
jest twoim panem, dok�d idziesz
i czyje jest to stado, 18 wtedy
powiesz: ‚Jestem niewolnikiem
twojego sługi Jakuba, który
idzie za nami. A te zwierz�-
ta to dar wysłany tobie, Ezawie,
mój panie’”e. 19 I to samo po-
lecił też drugiemu i trzeciemu,
i pozostałym sługom, którzy szli
za stadami: „Tak właśnie ma-
cie odpowiadać, kiedy spotkacie
Ezawa. 20 Macie mówić: ‚Twój
sługa Jakub idzie za nami’”. Bo
pomyślał sobie: „Jeśli wyśl� mu
wcześniej ten dar, to może go
ułagodz�f i gdy si� potem spo-
tkamy, przyjmie mnie życzliwie”.
21 Dlatego słudzy z darami po-
szli przed Jakubem, a on został
na noc w obozie.

22 Jeszcze tej nocy wstał i
wzi�ł swoje dwie żonyg, dwie słu-
ż�ceh oraz 11 synów, i przekroczył
bród na Jabboku i. 23 Przepra-
wił ich wi�c przez potok�, prze-
niósł także wszystko, co miał.

32:23 �Lub „dolin� potoku; wadi”.
Zob. Słowniczek poj�ć, hasło „Wadi”.
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24 Kiedy Jakub pozostał sam,
pojawił si� jakiś człowiek, który
zacz�ł z nim walczyć. I walczył
tak aż do świtua. 25 Widz�c, że
nie może pokonać Jakuba, do-
tkn�ł panewki jego stawu biod-
rowego, co spowodowało zwich-
ni�cie tego stawub. 26 Potem
powiedział: „Puść mnie, bo wstał
świt”. Ale Jakub odparł: „Nie
puszcz� ci�, dopóki mnie nie
pobłogosławisz”c. 27 Zapytał go
wi�c: „Jak masz na imi�?”, na
co ten rzekł: „Jakub”. 28 Wte-
dy oświadczył: „Nie b�dziesz
si� już nazywał Jakub, lecz Iz-
rael�d, bo walczyłeś z Bogieme

i z ludźmi i w końcu zwyci�ży-
łeś”. 29 A Jakub poprosił: „Po-
wiedz mi, jak masz na imi�”. Ale
on odrzekł: „Czemu pytasz o mo-
je imi�?”f. I pobłogosławił go.
30 Dlatego Jakub nadał temu
miejscu nazw� Peniel�g, gdyż po-
wiedział: „Widziałem Boga twa-
rz� w twarz, a mimo to przeży-
łem�”h.

31 Słońce już świeciło, kiedy
mijał Peniel�, utykaj�c z powo-
du zwichni�tego stawu biodro-
wego i. 32 Synowie Izraela po
dziś dzień nie jadaj� ści�gna�
przy stawie biodrowym, ponie-
waż w tym miejscu zostało do-
tkni�te biodro Jakuba.

33 Jakub spojrzał przed sie-
bie i zobaczył Ezawa,

który nadchodził z 400 m�ż-
czyznami j. Rozdzielił wi�c dzieci
mi�dzy Le�, Rachel� i dwie słu-
ż�cek. 2 Służ�ce z ich dzieć-
mi ustawił na przedzie l, za nimi

32:28 � Imi� to znaczy „walcz�cy z Bo-
giem; zmagaj�cy si� z Bogiem” lub „Bóg
walczy”. 32:30 �Nazwa ta znaczy „ob-
licze Boga”. �Lub „moja dusza oca-
lała”. 32:31 �Dosł. „Penuel”, inna for-
ma nazwy tego samego miejsca. 32:32
�Najwyraźniej chodzi o nerw kulszowy.

Le� i jej dziecia, a z tyłu Rache-
l�b i Józefa. 3 Sam wysun�ł si�
przed nich i zbliżaj�c si� do swe-
go brata, siedem razy pokłonił
mu si� do ziemi.

4 A Ezaw wybiegł mu naprze-
ciw, obj�ł go i ucałował. I obaj
si� rozpłakali. 5 Kiedy Ezaw
zobaczył kobiety i dzieci, zapy-
tał: „Kim one s� dla ciebie?”.
A Jakub odpowiedział: „To dzie-
ci, którymi Bóg w swej życzli-
wości obdarzył twojego sług�”c.
6 Wtedy podeszły służ�ce ze
swoimi dziećmi i si� pokłoniły.
7 Podeszła też Lea oraz jej dzie-
ci i si� pokłoniły, a na końcu po-
deszli i pokłonili si� Józef i Ra-
chelad.

8 Ezaw zapytał: „Dlaczego
wysłałeś mi na spotkanie tych
wszystkich ludzi ze stadami?”e.
Jakub odrzekł: „Chciałem zys-
kać twoj� przychylność, mój pa-
nie”f. 9 Na to Ezaw powiedział:
„Bracie, mam wszystkiego pod
dostatkiemg. Zatrzymaj to, co
twoje”. 10 Lecz Jakub odparł:
„Ależ nie. Jeśli zyskałem twoj�
przychylność, weź ode mnie
ten dar. Gdy zobaczyłem twoj�
twarz, to jakbym zobaczył twarz
Boga, bo przyj�łeś mnie życzli-
wieh. 11 Prosz� ci�, weź ten
dar�, który ci przekazano i, po-
nieważ znalazłem uznanie u Bo-
ga i mam wszystko, czego po-
trzebuj�” j. I nalegał na niego, aż
w końcu Ezaw przyj�ł dar.

12 Później Ezaw powiedział:
„Ruszajmy w drog�, ja ci� po-
prowadz�”. 13 Ale Jakub od-
rzekł: „Mój pan wie, że dzieci s�
delikatnek. Mam też pod opiek�
owce i bydło karmi�ce młode.
Gdyby je zbyt szybko pop�dza-
no przez jeden dzień, całe stado
na pewno by padło. 14 Prosz�,

33:11 �Dosł. „błogosławieństwo”.
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mój panie, idź przed swoim słu-
g�, a ja b�d� szedł wolniej, tak
żeby mogły nad�żyć i zwierz�-
ta, i dzieci. Spotkam si� z tob�,
mój panie, w Seirze”a. 15 Wte-
dy Ezaw zaproponował: „Po-
zwól, prosz�, że zostawi� ci
kilku moich ludzi”. Jakub odpo-
wiedział: „Nie ma takiej potrze-
by, panie. Wystarczy mi twoja
przychylność”. 16 Ezaw ruszył
wi�c tego dnia w drog� powrot-
n� do Seiru.

17 Jakubpow�drował do Suk-
kotb i zbudował sobie dom, a dla
swojego stada postawił szałasy.
Dlatego nadał temu miejscu na-
zw� Sukkot�.

18 Po powrocie z Paddan-
-Aramc Jakub bezpiecznie do-
tarł do miasta Szechemd, które
leży w ziemi Kanaane, i w je-
go pobliżu rozłożył si� obozem.
19 Od synów Chamora, ojca
Szechema, kupił za 100 kesi-
tów�f kawałek pola, gdzie rozbił
namiot. 20 Postawił tam oł-
tarz i nadał mu nazw� „Bóg jest
Bogiem Izraela”g.

34 Dina, córka Jakuba i Leih,
miała zwyczaj wychodzić,

żeby sp�dzać czas z dziewcz�ta-
mi z tej okolicy i. 2 Kiedy zoba-
czył j� Szechem, syn Chiwwity
Chamora j, naczelnika tej krai-
ny, porwał j� i zgwałcił. 3 I Di-
na� bardzo si� spodobała Sze-
chemowi�. Zakochał si� w tej
młodej kobiecie i zapewniał j�
o swojej miłości�. 4 W końcu
powiedział do swego ojca, Cha-
morak: „Zrób coś, żeby ta dziew-
czyna została moj� żon�”.

33:17 �Nazwa ta znaczy „szałasy”.
33:19 �Jednostka pieni�żna o niezna-
nej wartości. 34:3 �Dosł. „Dina, cór-
ka Jakuba”. �Lub „duszy Szechema”.
�Dosł. „przemawiał do serca tej młodej
kobiety”.

5 Gdy Jakub usłyszał, że Sze-
chem zgwałcił Din�, jego sy-
nowie akurat byli ze stadami
w polu. Jakub postanowił nic
nie mówić, dopóki nie wróc�.
6 Później Chamor, ojciec Sze-
chema, poszedł porozmawiać
z Jakubem. 7 Kiedy synowie
Jakuba dowiedzieli si�, co si�
stało, natychmiast wrócili z po-
la. Poczuli si� zranieni i wpadli
w gniew, bo Szechem, gwałc�c
córk� Jakuba, post�pił niego-
dziwie i ści�gn�ł hańb� na Iz-
raelaa.

8 Chamor odezwał si� do
nich: „Mój syn Szechem całym
sercem przylgn�ł� do waszej cór-
ki. Prosz�, dajcie mu j� za żon�.
9 I zawierajmy mi�dzy sob� mał-
żeństwa�—dawajcie nam za żony
wasze córki, a nasze córki bierz-
cie dla siebieb. 10 Cała nasza
ziemia stoi przed wami otworem.
Osiedlajcie si� tu, mieszkajcie
wśród nas i prowadźcie intere-
sy”. 11 Wtedy Szechem zwrócił
si� do ojca i braci Diny: „Okaż-
cie mi przychylność, a dam
wam wszystko, o co poprosicie.
12 Możecie zaż�dać ode mnie
bardzo wysokiej opłaty za narze-
czon� i wielkiego daruc. Jestem
gotów dać, cokolwiek sobie za-
życzycie, tylko pozwólcie mi si�
ożenić z t� dziewczyn�”.

13 A synowie Jakuba po-
stanowili użyć podst�pu wobec
Szechema i jego ojca, Chamo-
ra, ponieważ zgwałcił Din�, ich
siostr�. 14 I odpowiedzieli im:
„Nie możemy si� na to zgodzić—
nie możemy dać naszej siostry
m�żczyźnie, który nie jest ob-
rzezany�d, bo byłaby to dla

34:8 �Lub „dusza mojego syna Sze-
chema przylgn�ła”. 34:9 �Lub „spowi-
nowacajcie si� z nami”. 34:14 �Dosł.
„który ma napletek”.
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nas hańba. 15 Zgodzimy si� na
to tylko pod warunkiem, że sta-
niecie si� tacy jak my—że wszys-
cy wasi m�żczyźni zostan� ob-
rzezania. 16 Potem b�dziemy
wam dawać za żony nasze córki,
a wasze brać dla siebie. B�dzie-
my z wami mieszkać i staniemy
si� jednym ludem. 17 Ale jeśli
nas nie posłuchacie i nie dacie
si� obrzezać, to zabierzemy na-
sz� siostr�� i odejdziemy”.

18 Chamorb i jego syn Sze-
chemc ch�tnie przystali na t� pro-
pozycj�. 19 I ten młody czło-
wiek nie zwlekał ze spełnieniem
postawionego warunkud, bo cór-
ka Jakuba bardzo mu si� podo-
bała. A Szechem był najbardziej
szanowany ze wszystkich w do-
mu swojego ojca.

20 Chamor i Szechem poszli
wi�c do bramy miasta i tak prze-
mówili do mieszkaj�cych w nim
m�żczyzne: 21 „Ludzie ci chc�
żyć z nami w pokoju. Niech za-
mieszkaj� w naszej ziemi i pro-
wadz� tu interesy—dla każde-
go wystarczy miejsca. Ich córki
możemy brać sobie za żony, a im
możemy dawać naszef. 22 Mu-
simy jednak spełnić pewien wa-
runek. Zgodz� si� zamieszkać
wśród nas i stać si� z na-
mi jednym ludem, jeśli wszyscy
nasi m�żczyźni zostan� obrze-
zani, tak jak oni s� obrzezanig.
23 Czy wtedy wszystko, co ma-
j�, ich maj�tek i zwierz�ta, nie
b�dzie nasze? Przyjmijmy wi�c
ich warunek, a oni z nami za-
mieszkaj�”. 24 Wszyscy prze-
chodz�cy przez bram� miasta
usłuchali Chamora i Szechema
i wszyscy mieszkaj�cy tam m�ż-
czyźni dali si� obrzezać.

25 Jednak trzeciego dnia,
gdy oni wci�ż cierpieli ból, dwaj
synowie Jakuba, Symeon i Lewi,

34:17 �Dosł. „córk�”.

bracia Dinya, wzi�li swoje mie-
cze, weszli do miasta, którego
mieszkańcy niczego nie podej-
rzewali, i zabili wszystkich m�ż-
czyznb. 26 Zabili też mieczem
Chamora i jego syna Szeche-
ma. Potem zabrali Din� z domu
Szechema i odeszli. 27 A pozo-
stali synowie Jakuba wpadli po-
mi�dzy zabitych i spl�drowali
miasto za to, że zgwałcono ich
siostr�c. 28 Zabrali owce, ko-
zy, bydło i osły, i wszystko, co-
kolwiek było w mieście i na
polu. 29 Zagrabili cały ich ma-
j�tek, wzi�li do niewoli wszyst-
kie ich małe dzieci oraz żony
i obrabowali ich domy.

30 Po tym, co si� stało, Ja-
kub powiedział do Symeona
i Lewiegod: „Przez was b�d�
miał poważne kłopoty�. Teraz
mieszkańcy tej ziemi, Kananej-
czycy i Peryzzyci, znienawidz�
mnie. Na pewno si� zbior�, że-
by mnie zaatakować. A przecież
jest nas niewielu, wi�c zgin� ra-
zem ze swoim domem”. 31 Ale
oni odparli: „Czy komukolwiek
wolno traktować nasz� siostr�
jak prostytutk�?”.

35 Potem Bóg powiedział do
Jakuba: „Ruszaj w drog�

i idź do Betele. Zamieszkaj tam
i postaw ołtarz prawdziwemu
Bogu, który ci si� ukazał, gdy
uciekałeś przed swoim bratem,
Ezawem”f.

2 Wtedy Jakub zwrócił si� do
swoich domowników i wszyst-
kich, którzy z nim byli: „Po-
zb�dźcie si� wizerunków cudzo-
ziemskich bogówg, oczyśćcie si�
i zmieńcie odzież. 3 Zbierajmy
si� i chodźmy do Betel. Tam po-
stawi� ołtarz prawdziwemu Bo-
gu, który wysłuchał mnie w dniu
mojej udr�ki i był ze mn�, do-
k�dkolwiek szedłem”h. 4 Dali

34:30 �Lub „stan� si� wyrzutkiem”.
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wi�c Jakubowi wszystkie wi-
zerunki cudzoziemskich bogów,
które mieli ze sob�, oraz kolczy-
ki, które nosili w uszach, a Ja-
kub zakopał� je pod wielkim
drzewem niedaleko Szechem.

5 Kiedy podróżowali, Bóg wy-
wołał wielki strach w okolicz-
nych miastach i nie ścigano
synów Jakuba. 6 W końcu Ja-
kub razem ze wszystkimi swoi-
mi ludźmi przybył do Luza, czyli
Betel, które znajduje si� w ziemi
Kanaan. 7 Zbudował tam ołtarz
i nazwał to miejsce El-Betel�, bo
gdy uciekał przed swoim bratem,
tam objawił mu si� prawdziwy
Bógb. 8 Po jakimś czasie umar-
ła Deborac, mamka Rebeki, i po-
chowano j� pod d�bem w pobli-
żu Betel. Dlatego Jakub nazwał
go Allon-Bachut�.

9 Bóg jeszcze raz ukazał
si� Jakubowi, gdy ten wracał
z Paddan-Aram, i go pobłogo-
sławił. 10 Przemówił do niego:
„Masz na imi� Jakubd. Ale nie
b�dziesz już nosił tego imie-
nia—b�dziesz si� nazywał Izra-
el”. I zacz�ł go nazywać Izraele.
11 Bóg rzekł jeszcze do niego:
„Jestem Bogiem Wszechmoc-
nymf. Sprawi�, że b�dziesz miał
liczne potomstwo i staniesz si�
ojcem wielu narodówg. Od ciebie
b�d� si� wywodzić� królowieh.
12 Tobie i twojemu potomstwu
dam ziemi�, któr� dałem Abra-
hamowi i Izaakowi” i. 13 Potem
Bóg odszedł z miejsca, w któ-
rym z nim rozmawiał.

14 Jakub postawił tam ka-
mienny pomnik i wylał na nie-
go ofiar� płynn�, jak też oliw�j.
15 Miejsce, gdzie Bóg z nim

35:4 �Lub „ukrył”. 35:7 �Nazwa ta
znaczy „Bóg Betel”. 35:8 �Nazwa ta
znaczy „d�b płaczu”. 35:11 �Dosł.
„z twoich l�dźwi wyjd�”.

rozmawiał, Jakub znowu nazwał
Betela.

16 Po opuszczeniu Betel, kie-
dy byli jeszcze w pewnej odleg-
łości od Efratu, Rachela zacz�ła
rodzić. Miała bardzo ci�żki po-
ród. 17 Gdy cierpiała z powo-
du bólu, położna powiedziała do
niej: „Nie bój si�, bo i tym ra-
zem masz syna”b. 18 Ale Ra-
chela umierała. Kiedy uchodzi-
ło z niej życie�, nadała dziecku
imi� Ben-Oni�, lecz jego ojciec
nazwał je Beniamin�c. 19 Ra-
chela umarła i została pochowa-
na przy drodze do Efratu, czyli
Betlejemd. 20 Jakub postawił
na jej grobie słup, który stoi tam
po dziś dzień.

21 Izrael ruszył w dalsz� dro-
g� i rozbił namiot za wież� Eder.
22 Gdy przebywał w tej ziemi,
pewnego razu Ruben poszedł do
Bilhy, nałożnicy� swojego ojca,
i współżył z ni�. A Izrael si�
o tym dowiedziałe.

Jakub miał 12 synów. 23 Sy-
nami, których urodziła mu Lea,
byli: Ruben, pierworodny Ja-
kubaf, Symeon, Lewi, Juda, Is-
sachar i Zebulon. 24 Rache-
la urodziła Józefa i Beniamina.
25 Bilha, służ�ca Racheli, uro-
dziła Dana i Naftalego. 26 A Zil-
pa, służ�ca Lei, urodziła Gada
i Aszera. S� to synowie, którzy
urodzili si� Jakubowi w Paddan-
-Aram.

27 W końcu Jakub dotarł do
swojego ojca, Izaaka, do Mam-
reg, do Kiriat-Arby, czyli Heb-
ronu, gdzie zarówno Izaak, jak
i Abraham mieszkali jako cudzo-
ziemcyh. 28 Izaak żył 180 lat i.
29 Umarł w późnej starości,

35:18 �Lub „uchodziła jej dusza”.
� Imi� to znaczy „syn mojej żałoby”.
� Imi� to znaczy „syn prawicy”. 35:22
�Zob. Słowniczek poj�ć.
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zadowolony ze swego życia�.
Doł�czył do swojego ludu�. Po-
chowali go jego synowie, Ezaw
i Jakuba.

36 Oto dzieje Ezawa, czyli
Edomab.

2 Ezaw wzi�ł sobie żony spo-
śród kobiet Kanaanu: Ad�c, cór-
k� Hetyty Elonad, i Oholibam�e,
córk� Any, wnuczk� Chiwwity
Cibeona, 3 oraz Basematf, cór-
k� Ismaela, siostr� Nebajotag.

4 Ada urodziła Ezawowi Eli-
faza, Basemat—Reuela,

5 a Oholibama—Jeusza, Ja-
lama i Korachah.
To s� synowie Ezawa, którzy

mu si� urodzili w ziemi Kana-
an. 6 Potem Ezaw wzi�ł swoje
żony, synów i córki, wszystkich
domowników� oraz wszystkie
zwierz�ta i cały swój maj�tek,
który nagromadził i w Kanaanie,
i odszedł od swojego brata, Ja-
kuba, do innego kraju j. 7 Nie
mogli już mieszkać razem, bo
mieli tak wiele dóbr i tak liczne
stada, że ziemia, w której prze-
bywali�, nie mogła ich pomieś-
cić. 8 Dlatego Ezaw zamiesz-
kał w górzystym regionie Seirk.
Ezaw jest też zwany Edomem l.

9 A oto dzieje Ezawa, ojca
Edomitów, w górzystym regionie
Seirm.

10 To s� imiona synów Eza-
wa: Elifaz, syn Ady, żony Ezawa,
oraz Reuel, syn Basemat, żony
Ezawan.

11 Synami Elifaza byli: Te-
mano, Omar, Cefo, Gatam i Ke-
nazp. 12 Elifaz, syn Ezawa,
miał nałożnic�� o imieniu Tim-

35:29 �Dosł. „stary i syty dni”. �Poe-
tycki zwrot, którym opisywano śmierć.
36:6 �Lub „wszystkie dusze ze swe-
go domu”. 36:7 �Lub „mieszkali jako
cudzoziemcy”. 36:12 �Zob. Słowniczek
poj�ć.

na. Po pewnym czasie uro-
dziła ona Elifazowi Amalekaa.
To s� potomkowie Ady, żony
Ezawa.

13 Synami Reuela byli: Na-
chat, Zerach, Szamma i Mizza.
To s� potomkowie Basematb,
żony Ezawa.

14 A synami Oholibamy, żo-
ny Ezawa, byli: Jeusz, Jalam
i Korach. Oholibama była cór-
k� Any i wnuczk� Cibeona.
15 Oto szejkowie�, którzy

wywodz� si� od Ezawac—syno-
wie Elifaza, pierworodnego Eza-
wa: szejk Teman, szejk Omar,
szejk Cefo, szejk Kenazd,
16 szejk Korach, szejk Gatam
i szejk Amalek. Ci synowie Elifa-
za byli szejkamie w ziemi edom-
skiej. To s� potomkowie Ady.

17 Oto synowie Reuela, syna
Ezawa: szejk Nachat, szejk Ze-
rach, szejk Szamma, szejk Miz-
za. Ci synowie Reuela byli szej-
kami w ziemi edomskiejf. To
s� potomkowie Basemat, żony
Ezawa.

18 A to s� synowie Oholiba-
my, żony Ezawa: szejk Jeusz,
szejk Jalam, szejk Korach. To s�
szejkowie pochodz�cy od Oholi-
bamy, żony Ezawa, córki Any.

19 To s� potomkowie Ezawa,
czyli Edomag, a zarazem szej-
kowie.

20 Oto synowie Choryty Sei-
ra, mieszkańcy tej ziemih: Lotan,
Szobal, Cibeon, Ana i, 21 Di-
szon, Ecer i Diszan j. To s� syno-
wie Seira, którzy byli szejkami
Chorytów w ziemi edomskiej.

22 Synami Lotana byli: Cho-
ri i Hemam. A siostr� Lotana
była Timnak.

23 Synami Szobala byli: Al-
wan, Manachat, Ebal, Szefo
i Onam.

36:15 �Szejkami nazywano naczelników
plemion.
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24 Synami Cibeonaa byli:
Ajja i Ana. To jest ten Ana,
który znalazł gor�ce źródła na
pustkowiu, gdy pasł osły swo-
jego ojca, Cibeona.

25 A oto dzieci Any: syn Di-
szon i córka Oholibama.

26 Synami Diszona byli:
Chemdan, Eszban, Jitran i Ke-
ranb.

27 Synami Ecera byli: Bil-
han, Zaawan i Akan.

28 Synami Diszana byli: Uc
i Aranc.
29 Oto szejkowie Chorytów:

Lotan, Szobal, Cibeon, Ana,
30 Diszon, Ecer i Diszand. S�
to Choryci, którzy byli szejkami
w ziemi Seir.

31 A oto królowie, którzy pa-
nowali w ziemi edomskieje, zanim
pierwszy król zacz�ł panować
nad Izraelitami�f. 32 W Edomie
panował Bela, syn Beora, a je-
go miasto nazywało si� Din-
haba. 33 Po śmierci Beli pano-
wanie obj�ł Jobab, syn Zeracha
z Bocry. 34 Po śmierci Jobaba
panowanie obj�ł Chuszam z ziemi
Temanitów. 35 Po śmierci Chu-
szama panowanie obj�ł Hadad,
syn Bedada, który pokonał Mi-
dianitówg na terytorium� Moa-
bu, a jego miasto nazywało si�
Awit. 36 Po śmierci Hadada pa-
nowanie obj�ł Samla z Masreki.
37 Po śmierci Samli panowanie
obj�ł Szaul z Rechobot nad rzek�.
38 Po śmierci Szaula panowanie
obj�ł Baal-Chanan, syn Achbora.
39 Po śmierci Baal-Chanana, sy-
na Achbora, panowanie obj�ł Ha-
dar. Jego miasto nazywało si�
Pau, a jego żona miała na imi�
Mehetabel i była córk� Matred,
wnuczk� Mezahaba�.

36:31 �Dosł. „synami Izraela”. 36:35
�Dosł. „polu”. 36:39 �Lub „Meza-
hab”.

40 Aoto szejkowie, którzy wy-
wodz� si� od Ezawa, wymienie-
ni według ich rodzin i według
miejsc, w których mieszkali: Tim-
na, Alwa, Jeteta, 41 Oholibama,
Ela, Pinon, 42 Kenaz, Teman,
Mibcar, 43 Magdiel, Iram. To s�
szejkowie Edomu wymienieni we-
dług miejsc zamieszkania w ich
ziemib. To byli potomkowie Eza-
wa, ojca Edomitówc.

37 Jakub mieszkał w ziemi
Kanaan, w której jego oj-

ciec przebywał jako cudzozie-
miecd.

2 Oto dzieje Jakuba.
Gdy jego syn Józefe miał 17

lat, pasł owcef razem z syna-
mi Bilhyg i Zilpyh, żon swoje-
go ojca. I Józef powiadomił oj-
ca o ich złym post�powaniu.
3 A Izrael kochał Józefa bar-
dziej niż wszystkich pozosta-
łych synów i, bo urodził mu si�
na starość. I sprawił mu pi�k-
n�� dług� szat�. 4 Kiedy jego
bracia zobaczyli, że ojciec kocha
go bardziej niż ich, znienawidzili
go i nie potrafili spokojnie z nim
rozmawiać.

5 Jakiś czas później Józef
miał sen, który opowiedział
swoim braciomj, przez co znie-
nawidzili go jeszcze bardziej.
6 Rzekł do nich: „Posłuchajcie,
prosz�, co mi si� śniło. 7 By-
liśmy na polu i wi�zaliśmy sno-
py. Nagle mój snop si� podniósł
i stan�ł prosto, a wasze sno-
py otoczyły go i oddały mu
pokłon”k. 8 Wtedy jego bracia
odezwali si�: „Masz zamiar obwo-
łać si� naszym królem? Chcesz
nami rz�dzić?” l. Tak wi�c z powo-
du jego snu i tego, co mówił, za-
cz�li go nienawidzić jeszcze bar-
dziej.

37:3 �Lub „specjaln�”.
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9 Później Józef znowu miał
sen, który opowiedział braciom:
„Tym razem śniło mi si�, że
kłaniało si� przede mn� słońce
i ksi�życ, i 11 gwiazd”a. 10 Gdy
w ich obecności opowiedział
swój sen ojcu, ten go zganił:
„Co ma znaczyć ten sen? Czy ra-
zem z twoj� matk� i braćmi ma-
my przyjść do ciebie i kłaniać
ci si� do ziemi?”. 11 Jego bra-
ci ogarn�ła zazdrośćb, jednak oj-
ciec wzi�ł sobie do serca słowa
Józefa.

12 Potem jego bracia po-
szli paść stada ojca w pobliżu
Szechemc. 13 Po pewnym cza-
sie Izrael zwrócił si� do Jó-
zefa: „Wiesz, że twoi bracia
pas� stada blisko Szechem.
Chciałbym, żebyś do nich po-
szedł”. Ten mu odrzekł: „Do-
brze, pójd�!”. 14 Ojciec powie-
dział wi�c do niego: „Idź, prosz�,
i zobacz, jak si� maj� twoi
bracia i czy wszystko w po-
rz�dku ze stadami. Jak wró-
cisz, to mi o tym opowiesz”.
Wtedy Józef wyruszył z doliny
Hebronud w kierunku Szechem.
15 Później spotkał na polu
pewnego m�żczyzn�, który za-
pytał go: „Czego szukasz?”.
16 „Szukam swoich braci”—od-
parł. „Wiesz może, gdzie pas�
stada?” 17 M�żczyzna powie-
dział: „Odeszli st�d. Słyszałem,
jak mówili: ‚Chodźmy do Dota-
nu’”. Józef poszedł wi�c za ni-
mi do Dotanu i tam ich znalazł.

18 Bracia ujrzeli go z da-
leka i zanim do nich pod-
szedł, zacz�li si� zmawiać, żeby
go zabić. 19 Mówili mi�dzy so-
b�: „Patrzcie, idzie nasz wizjo-
ner�!e 20 Chodźcie, zabijmy go
i wrzućmy do dołu na wod�.
A potem powiemy, że pożarło

37:19 �Dosł. „pan snów”.

go dzikie zwierz�. Wtedy zoba-
czymy, co zostanie z jego snów”.
21 Kiedy Rubena to usłyszał,
próbował go uratować. Dlatego
powiedział: „Nie zabijajmy go”�b.
22 Chciał go ocalić i zwrócić oj-
cu, dodał wi�c: „Nie przelewaj-
cie krwic. Wrzućcie go do tego
dołu wodnego na pustkowiu, ale
nie róbcie mu krzywdy”d.

23 Gdy tylko Józef przy-
szedł, bracia ści�gn�li z niego
pi�kn� szat�, któr� miał na so-
biee, 24 chwycili go i wrzucili
do dołu na wod�. W tym czasie
dół był pusty.

25 Potem usiedli do posiłku.
Kiedy podnieśli oczy, zobaczyli
karawan� Ismaelitówf id�c� z Gi-
leadu do Egiptu. Ich wielbł�-
dy niosły labdanum�, balsam
i żywiczn� kor�g. 26 Wtedy Ju-
da odezwał si� do swoich bra-
ci: „Co nam to da, jeśli zabije-
my naszego brata i to zataimy?h

27 Sprzedajmy go i Ismaelitom
i nie podnośmy na niego r�ki.
Przecież to nasz brat�”. I posłu-
chali go. 28 Gdy wi�c kupcy
midianiccy j przechodzili obok
nich, bracia Józefa wyci�gn�li
go z dołu na wod� i sprzedali
Ismaelitom za 20 srebrnikówk.
A oni zaprowadzili go do Egiptu.

29 Kiedy powrócił Ruben i
zobaczył, że w dole na wod�
nie ma Józefa, rozdarł szaty.
30 Poszedł do braci i wykrzyk-
n�ł: „Nie ma dziecka! Co ja teraz
zrobi�?”.

31 Zarżn�li wi�c kozła, wzi�li
szat� Józefa i umoczyli j� we
krwi. 32 Potem posłali t� sza-
t� ojcu z tak� wiadomości�: „Zo-
bacz, co znaleźliśmy. Zechciej

37:21 �Lub „nie zadawajmy ciosu jego
duszy”. 37:25 �Rodzaj aromatycznej
żywicy. 37:27 �Dosł. „nasz brat, nasze
ciało”.
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sprawdzić, czy to jest szata two-
jego syna, czy też nie”a. 33 Gdy
Jakub j� obejrzał, wykrzykn�ł:
„To szata mojego syna! Na pew-
no zaatakowało go i rozszarpało
jakieś dzikie zwierz�!”. 34 Na-
st�pnie rozdarł swoje szaty, wło-
żył na biodra wór� i przez wiele
dni opłakiwał syna. 35 Wszys-
cy jego synowie i córki próbo-
wali go pocieszać, on jednak
nie dawał si� pocieszyć i mó-
wił: „W żałobie po synu pój-
d� do grobu�!”b. I wci�ż go opła-
kiwał.

36 A w Egipcie Midianici
sprzedali Józefa Potyfarowi, któ-
ry był dworzaninem faraonac, do-
wódc� straży przybocznejd.

38 Mniej wi�cej w tym czasie
Juda odszedł od swoich

braci i rozbił namiot w pobliżu
miejsca, gdzie mieszkał Adulla-
mita o imieniu Chira. 2 Juda
zobaczył tam córk� Kananejczy-
kae, który miał na imi� Szua.
Wzi�ł j� za żon� i z ni� współżył.
3 A ona zaszła w ci�ż� i uro-
dziła syna, którego Juda nazwał
Erf. 4 I znowu zaszła w ci�-
ż�, urodziła syna i dała mu na
imi� Onan. 5 Potem urodziła
jeszcze jednego syna i nazwała
go Szela. Juda przebywał wtedy
w Achzibieg.

6 Po pewnym czasie Juda
wzi�ł dla Era, swojego pierwo-
rodnego, żon� o imieniu Ta-
marh. 7 Lecz post�powanie Era,
pierworodnego Judy, było złe
w oczach Jehowy, dlatego Jeho-
wa go uśmiercił. 8 W zwi�zku
z tym Juda powiedział do Ona-
na: „Współżyj z żon� swojego
brata, zawrzyj z ni� małżeństwo
lewirackie�, żeby przedłużyć ród

37:34; 38:8 �Zob. Słowniczek poj�ć.
37:35 �Lub „Szeolu”, czyli wspólnego
grobu ludzkości. Zob. Słowniczek poj�ć.

swojego brata�”a. 9 Ale Onan
wiedział, że dziecko, które spło-
dzi, nie b�dzie uważane za je-
gob. Kiedy wi�c współżył z żon�
brata, wylewał swe nasienie na
ziemi�, żeby nie przedłużyć je-
go roduc. 10 To, co robił, by-
ło złe w oczach Jehowy, dlate-
go również jego uśmierciłd.
11 Juda zwrócił si� do swojej
synowej, Tamar: „Pozostań wdo-
w� i mieszkaj w domu swoje-
go ojca, dopóki nie dorośnie
mój syn Szela”. Bo pomyślał so-
bie: „On też może umrzeć jak je-
go bracia”e. Tamar odeszła wi�c
i zamieszkała w domu swoje-
go ojca.

12 Jakiś czas później umar-
ła żona Judy, córka Szuyf. Kiedy
Juda skończył obchodzić żało-
b�, razem ze swoim przyjacie-
lem Chir� z Adullamug, wyru-
szył do Timnyh, gdzie byli jego
postrzygacze owiec. 13 Powie-
dziano wtedy Tamar: „Twój
teść wybiera si� do Timny, że-
by strzyc swoje owce”. 14 Gdy
tylko Tamar o tym usłyszała,
zdj�ła ubranie wdowy, zasłoni-
ła twarz i okryła si� chust�, po
czym usiadła w bramie miasta
Enaim, które leży przy drodze
do Timny. Zrobiła tak, bo wi-
działa, że Szela dorósł, a jeszcze
nie dano mu jej za żon� i.

15 Kiedy Juda j� zobaczył,
wzi�ł j� za prostytutk�, po-
nieważ miała zakryt� twarz.
16 Zszedł z drogi, zbliżył si�
do niej i nie wiedz�c, że to je-
go synowa j, powiedział: „Chciał-
bym, żebyś ze mn� współży-
ła”. Ona jednak odparła: „A co
mi za to dasz?”. 17 „Przyśl�
ci koźl� z mojego stada”—za-
proponował. Lecz ona spyta-
ła: „Czy dasz mi coś w zastaw,

38:8 �Lub „wzbudzić potomstwo swemu
bratu”.
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dopóki nie przyślesz koźl�cia?”.
18 Na to on odrzekł: „Co mam
ci dać w zastaw?”. Odpowiedzia-
ła: „Twój sygneta, sznur i las-
k�, któr� trzymasz w r�ku”. Dał
jej wi�c to wszystko i z ni�
współżył, a ona zaszła w ci�ż�.
19 Potem Tamar wstała i wróci-
ła do siebie. Zdj�ła chust� i wło-
żyła ubranie wdowy.

20 A Juda za pośrednictwem
swojego przyjaciela Adullamityb

posłał tej kobiecie koźl�, że-
by odebrać od niej zastaw. Jed-
nak on jej nie znalazł. 21 I wy-
pytywał miejscowych m�żczyzn:
„Gdzie w Enaim jest ta prosty-
tutka świ�tynna, która siedziała
przy drodze?”. Ale oni odpowia-
dali: „Nigdy tu nie było prosty-
tutki świ�tynnej”. 22 W końcu
wrócił do Judy i powiedział:
„Nie znalazłem jej, a poza tym
tamtejsi m�żczyźni mówili, że
nigdy tam nie było żadnej pro-
stytutki”. 23 Na to Juda rzekł:
„Niech sobie wszystko zatrzy-
ma, bo jak b�dziemy jej dalej
szukać, to ści�gniemy na siebie
hańb�. W każdym razie ja posła-
łem koźl�, ale ty jej nie znalaz-
łeś”.

24 Jednak jakieś trzy mie-
si�ce później doniesiono Judzie:
„Tamar, twoja synowa, post�piła
jak prostytutka i teraz jest w ci�-
ży”. Wtedy Juda powiedział:
„Wyprowadźcie j� i spalcie�”c.
25 Kiedy j� wyprowadzano, po-
słała do swojego teścia tak� wia-
domość: „Jestem w ci�ży z m�ż-
czyzn�, do którego należ� te
rzeczy”. I dodała: „Sprawdź, pro-
sz�, do kogo należy ten syg-
net, sznur i laska”d. 26 Juda je
obejrzał i oświadczył: „Ona jest
bardziej prawa niż ja, ponieważ

38:24 �Wyrok ten wykonywano po
wcześniejszym uśmierceniu danej oso-
by. Zob. Joz 7:25.

nie dałem jej za żon� mojemu
synowi Szeli”a. Potem Juda już
wi�cej z ni� nie współżył.

27 Gdy nadszedł czas poro-
du, okazało si�, że w jej łonie by-
ły bliźni�ta. 28 Kiedy rodziła,
jedno z dzieci wyci�gn�ło r�cz-
k�, a położna od razu obwi�za-
ła j� szkarłatn� nici� i powie-
działa: „Ten wyszedł pierwszy”.
29 Gdy tylko cofn�ł r�czk�, wy-
szedł jego brat, a ona wykrzyk-
n�ła: „Co za przejście sobie zro-
biłeś!”. Dlatego dano mu na imi�
Perec�b. 30 Potem urodził si�
jego brat, na którego r�ce była
szkarłatna nić, i nazwano go Ze-
rachc.

39 Ismaelicid zaprowadzili Jó-
zefa do Egiptue. Tam kupił

go od nich Egipcjanin Potyfarf,
dworzanin faraona, dowódca
straży przybocznej. 2 Lecz Je-
howa był z Józefemg, dzi�ki cze-
mu dobrze mu si� wiodło. I po-
wierzono mu nadzór nad domem
jego pana, Egipcjanina. 3 A je-
go pan zobaczył, że Jehowa jest
z Józefem i że Jehowa zapewnia
mu powodzenie we wszystkich
działaniach.

4 Józef zyskał sobie przy-
chylność Potyfara, który usta-
nowił go swoim osobistym słu-
g�. Powierzył mu nadzór nad
całym domem i wszystkim, co
posiadał. 5 Od tego czasu Je-
howa ze wzgl�du na Józefa bło-
gosławił domowi Egipcjanina—
Jehowa błogosławił wszystkie-
mu, co miał on w domu i na
poluh. 6 W końcu Potyfar po-
wierzył opiece Józefa cały swój
maj�tek. I o nic już si� nie mart-
wił. Interesowało go tylko to, co
było do jedzenia. A Józef był

38:29 � Imi� to znaczy „p�kni�cie”, co
prawdopodobnie odnosi si� do p�kni�-
cia krocza.
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m�żczyzn� przystojnym i dobrze
zbudowanym.

7 Po pewnym czasie żona Po-
tyfara zacz�ła poż�dliwie spo-
gl�dać na Józefa i mówić do nie-
go: „Chodź ze mn� do łóżka”.
8 Ale on nie chciał tego zrobić
i tak odpowiadał żonie swoje-
go pana: „Mój pan o nic si� nie
martwi, bo wszystko w tym do-
mu powierzył mojej opiece.
9 Dał mi tu władz� nad wszyst-
kimi i niczego mi nie zabronił,
tylko ciebie nie mog� tkn�ć, bo
jesteś jego żon�. Jak mógłbym
zrobić coś tak podłego i zgrze-
szyć przeciwko Bogu?”a.

10 I chociaż dzień po dniu
próbowała uwieść Józefa, on
jednak jej nie uległ—nie chciał
z ni� współżyć, a nawet sp�dzać
czasu. 11 Lecz pewnego dnia,
kiedy wszedł do domu, żeby
wykonać swoj� prac�, nie było
tam nikogo ze służby. 12 Wte-
dy chwyciła go za szat� i po-
wiedziała: „Chodź ze mn� do
łóżka!”. Ale on zostawił swoj�
szat� w jej r�ku i wybiegł z do-
mu. 13 Gdy zobaczyła, że zo-
stawił szat� w jej r�ku i uciekł,
14 zacz�ła wołać do domowni-
ków: „Patrzcie! Ten Hebrajczyk,
którego przyprowadził mój m�ż,
chciał zrobić z nas pośmiewisko.
Przyszedł, żeby mnie zgwałcić,
ale ja zacz�łam krzyczeć na ca-
ły głos. 15 Jak tylko usłyszał,
że krzycz�, zostawił swoj� szat�
i uciekł”. 16 I trzymała t� sza-
t� przy sobie, aż do domu wró-
cił Potyfar, pan Józefa.

17 Wtedy opowiedziała mu
to samo: „Ten hebrajski słu-
ga, którego do nas przyprowa-
dziłeś, przyszedł do mnie, że-
by zrobić ze mnie pośmiewisko.
18 Ale kiedy zacz�łam krzy-
czeć, zostawił swoj� szat� i wy-
biegł z domu”. 19 Gdy Po-
tyfar usłyszał, jak żona mówi:

„Tak mnie potraktował twój słu-
ga”, wpadł w wielki gniew.
20 Wtr�cił wi�c Józefa do wi�-
zieniaa, w którym przebywali
wi�źniowie króla. I właśnie tam
trzymano Józefa.

21 Ale Jehowa dalej był z Jó-
zefem i okazywał mu lojaln�
miłośćb. Sprawił, że naczelnik
wi�zienia odnosił si� do niego
bardzo życzliwie 22 i powie-
rzył mu nadzór nad wszystkimi
wi�źniami. Wykonywali oni każ-
de polecenie Józefac. 23 Na-
czelnik wi�zienia nie martwił si�
o nic, co miał pod opiek� Józef,
bo Jehowa był z Józefem i Je-
howa zapewniał mu powodzenie
we wszystkich działaniachd.

40 Jakiś czas po tych wyda-
rzeniach przełożony pod-

czaszyche i przełożony pieka-
rzy króla Egiptu zawinili wobec
swojego pana. 2 Faraon roz-
gniewał si� na obu tych dwo-
rzanf 3 i kazał ich wtr�cić do
wi�zienia w domu dowódcy stra-
ży przybocznejg, gdzie był za-
mkni�ty Józefh. 4 A dowódca
straży przybocznej oddał ich Jó-
zefowi pod opiek�i. I przez pe-
wien czas przebywali oni w wi�-
zieniu.

5 Tej samej nocy podcza-
szemu i piekarzowi króla Egip-
tu przyśnił si� sen, a każdy
z tych snów oznaczał co innego.
6 Gdy Józef przyszedł do nich
rano, wygl�dali na przygn�bio-
nych. 7 Zapytał ich wi�c: „Dla-
czego jesteście dzisiaj smutni?”.
8 Odpowiedzieli mu: „Każdemu
z nas coś si� przyśniło, a nie
ma nikogo, kto by nam wyjaśnił
znaczenie naszych snów”. Józef
odrzekł: „Czy to nie Bóg wyjaś-
nia tajemnice? j Powiedzcie, pro-
sz�, co wam si� śniło”.

9 Przełożony podczaszych za-
cz�ł wi�c opowiadać Józefowi
swój sen: „

´
Sniła mi si� winorośl,
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10 która miała trzy gał�zki. Wy-
puściła p�dy, pokryła si� kwia-
tami i w końcu pojawiły si� na
niej kiście dojrzałych winogron.
11 A ja trzymałem kielich farao-
na, brałem te winogrona i wycis-
kałem do kielicha. Potem poda-
łem go faraonowi”. 12 Wtedy
Józef powiedział: „Wyjaśnienie
snu jest takie: trzy gał�zki to
trzy dni. 13 Za trzy dni fa-
raon ci� uwolni� i przywróci na
twój urz�da. I b�dziesz podawał
mu kielich, tak jak to robiłeś,
kiedy byłeś jego podczaszymb.
14 A gdy już wrócisz na swój
urz�d, nie zapomnij o mnie. Pro-
sz�, b�dź tak dobry� i wspomnij
o mnie faraonowi, żebym mógł
si� st�d wydostać. 15 Bo zo-
stałem uprowadzony z ziemi
Hebrajczykówc, a tutaj wtr�cono
mnie do wi�zienia�, chociaż nie
zrobiłem nic złego”d.

16 Kiedy przełożony pieka-
rzy zobaczył, że wyjaśnienie Jó-
zefa było korzystne dla podcza-
szego, powiedział: „A mnie si�
śniło coś takiego: na głowie mia-
łem trzy kosze białego chleba.
17 W koszu, który był na sa-
mej górze, znajdowały si� wszel-
kiego rodzaju wypieki przygoto-
wane dla faraona i wyjadały je
stamt�d ptaki”. 18 Wtedy Jó-
zef rzekł: „Wyjaśnienie snu jest
takie: trzy kosze to trzy dni.
19 Za trzy dni faraon każe ści�ć
ci głow�� i zawiesić ci� na palu,
a ptaki b�d� wyjadać twoje cia-
ło”e.

20 Trzeciego dnia, kiedy by-
ły urodziny faraonaf, urz�dził
on uczt� dla wszystkich swo-
ich sług. W ich obecności kazał

40:13 �Dosł. „podniesie twoj� głow�”.
40:14 �Lub „okaż mi lojaln� miłość”.
40:15 �Dosł. „cysterny; dołu”. 40:19
�Dosł. „podniesie twoj� głow� znad cie-
bie”.

uwolnić� przełożonego podcza-
szych i przełożonego piekarzy.
21 Przełożonego podczaszych
przywrócił na jego stanowisko
i ten dalej podawał mu kielich.
22 Ale przełożonego piekarzy
faraon kazał powiesić. Stało si�
dokładnie tak, jak mówił Józefa.
23 Jednak przełożony podcza-
szych zapomniał o Józefieb.

41 Po upływie dwóch lat fa-
raonowi przyśniło si�c, że

stoi nad Nilem. 2 Z Nilu wy-
szło siedem pi�knych i tłustych
krów, które zacz�ły si� paść
wśród przybrzeżnych trawd.
3 A za nimi wyszło z Nilu
siedem innych krów, brzydkich
i wychudzonych, które stan�ły
obok tłustych krów nad brze-
giem rzeki. 4 Nagle te brzyd-
kie, wychudzone krowy zacz�ły
pożerać siedem krów pi�knych
i tłustych. Wtedy faraon si� obu-
dził.

5 Później znowu zasn�ł i miał
drugi sen. I widział, jak z jednej
łodygi wyrosło siedem pełnych,
dorodnych kłosówe. 6 A potem
wyrosło siedem kłosów pustych
i wysuszonych wiatrem wschod-
nim. 7 Te puste kłosy zacz�ły
pochłaniać siedem kłosów peł-
nych i dorodnych. Wtedy faraon
si� obudził i zdał sobie spraw�,
że to był sen.

8 Ale rano faraon� si� zanie-
pokoił. Wezwał wi�c wszystkich
kapłanów uprawiaj�cych ma-
gi� i wszystkich m�drców egip-
skich. Opowiedział im swoje
sny, lecz nikt nie potrafił mu wy-
jaśnić ich znaczenia.

9 Wówczas przełożony pod-
czaszych odezwał si� do fara-
ona: „Dzisiaj przypominam so-
bie swoje grzechy. 10 Kiedyś
faraon rozgniewał si� na swo-

40:20 �Dosł. „podniósł głow�”. 41:8
�Dosł. „jego duch”.
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ich sług, na mnie i na przeło-
żonego piekarzy, i uwi�ził nas
w domu dowódcy straży przy-
boczneja. 11 Pewnej nocy nam
obu przyśnił si� sen. A każ-
dy z tych snów znaczył co inne-
gob. 12 Był tam z nami młody
Hebrajczyk, sługa dowódcy stra-
ży przybocznejc. Gdy opowie-
dzieliśmy mu nasze snyd, podał
nam ich wyjaśnienie. 13 I stało
si� dokładnie tak, jak nam mó-
wił. Mnie przywrócono na mój
urz�d, a tamtego powieszono”e.

14 Faraon posłał wi�c po Jó-
zefaf i szybko przyprowadzono
go z wi�zienia�g. Józef si� ogo-
lił, zmienił ubranie i stan�ł
przed faraonem. 15 Wówczas
faraon rzekł do niego: „Przy-
śnił mi si� pewien sen, ale nikt
nie umie podać mi jego znacze-
nia. Słyszałem, że ty potrafisz
wyjaśnić każdy sen”h. 16 Józef
odpowiedział: „Ja nic nie zna-
cz�! To nie ja, to Bóg wyjaśni, co
dobrego spotka faraona” i.

17 Faraon zacz�ł opowiadać
Józefowi: „

´
Sniło mi si�, że sta-

łem nad brzegiem Nilu. 18 I wy-
szło z niego siedem pi�knych
i tłustych krów, które zacz�-
ły si� paść wśród przybrzeżnych
traw j. 19 A za nimi wyszło sie-
dem mizernych krów, bardzo
brzydkich i chudych. Tak brzyd-
kich krów nie widziałem w ca-
łym Egipcie. 20 Te wychudzo-
ne, brzydkie krowy zacz�ły
pożerać siedem tłustych krów.
21 Ale kiedy je pożarły, ich wy-
gl�d si� nie zmienił—były rów-
nie chude i brzydkie jak na po-
cz�tku. Wtedy si� obudziłem.

22 „Później śniło mi si�, że
z jednej łodygi wyrosło siedem
kłosów pełnych i dorodnychk.
23 Potem wyrosło siedem kło-
sów pustych i cienkich, wysu-

41:14 �Dosł. „cysterny; dołu”.

szonych wiatrem wschodnim.
24 I te puste kłosy zacz�ły po-
chłaniać siedem kłosów dorod-
nych. Opowiedziałem to kapła-
nom uprawiaj�cym magi�a, ale
żaden nie potrafił wyjaśnić mo-
ich snów”b.

25 Wtedy Józef rzekł do fa-
raona: „Oba sny oznaczaj� to sa-
mo. Prawdziwy Bóg wyjawia fa-
raonowi, co zamierza uczynićc.
26 Siedem pi�knych krów to sie-
dem lat. Podobnie siedem dorod-
nych kłosów to siedem lat. Sny
oznaczaj� to samo. 27 Siedem
krów wychudzonych i brzydkich,
które wyszły za tymi pi�knymi,
a także siedem kłosów pustych,
wysuszonych wiatrem wschod-
nim, oznacza siedem lat głodu.
28 Tak jak powiedziałem, praw-
dziwy Bóg wyjawia faraonowi, co
zamierza uczynić.

29 „Nadchodzi siedem lat
wielkiego urodzaju w całym
Egipcie. 30 Ale po nich nasta-
nie siedem lat głodu. Wielki
urodzaj pójdzie w zapomnienie
i kl�ska głodu wyniszczy Egiptd.
31 Głód w tej ziemi b�dzie tak
dotkliwy, że ludzie nie b�d� pa-
mi�tać wcześniejszego urodza-
ju. 32 A ponieważ faraon miał
sen dwa razy, oznacza to, że de-
cyzja prawdziwego Boga w tej
sprawie jest nieodwołalna i że
wkrótce wszystko to si� spełni.

33 „Niech wi�c teraz faraon
wyszuka człowieka rozs�dne-
go i m�drego i uczyni go za-
rz�dc� Egiptu. 34 Niech fara-
on wyznaczy nadzorców nad t�
ziemi�, żeby w ci�gu siedmiu
lat urodzaju zgromadzili pi�t�
cz�ść zbiorów z ziemi egipskieje.
35 I niech w czasie nadchodz�-
cych urodzajnych lat zbieraj�
wszelk� żywność, gromadz� j�
w miastach i niech strzeg� tych
zapasów, bo b�d� one należeć
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do faraonaa. 36 B�d� z nich
korzystać ludzie i zwierz�ta
przez siedem lat kl�ski głodu,
która spadnie na Egipt. Dzi�ki
temu nie zgin� z głodu”b.

37 Propozycja ta spodoba-
ła si� faraonowi i wszystkim je-
go sługom. 38 Faraon zapytał
wi�c sług: „Czy znajdziemy in-
nego takiego człowieka, w któ-
rym jest duch Boży?”. 39 Na-
st�pnie zwrócił si� do Józefa:
„Nie ma nikogo tak rozs�dne-
go i m�drego jak ty. Przecież
Bóg wyjawił to wszystko właś-
nie tobie. 40 Ty b�dziesz za-
rz�dzał moim domem, a cały
mój lud b�dzie ci we wszystkim
posłusznyc. Tylko tronem� b�-
d� ci� przewyższał”. 41 Fara-
on powiedział jeszcze do Józe-
fa: „Daj� ci władz� nad całym
Egiptem”d. 42 Wtedy zdj�ł z r�-
ki sygnet i włożył go Józefowi
na palec�, dał mu też wspaniałe
szaty z lnu, a na szyi powiesił
złoty łańcuch. 43 Ponadto ka-
zał go wozić drugim rydwanem
królewskim i wołać przed nim:
„ Abrech!�”. W ten sposób powie-
rzył Józefowi władz� nad całym
Egiptem.

44 Potem faraon powiedział
do Józefa: „Chociaż ja jestem
faraonem, to w całej ziemi
egipskiej nikt nie może nicze-
go zrobić� bez twojej zgody”e.
45 Faraon nadał Józefowi imi�
Cafenat-Paneach i dał mu za
żon� Asenatf, córk� Potifery,
kapłana z On�. I Józef za-
cz�ł zarz�dzać ziemi� egipsk��g.
46 A Józef miał 30 lath, gdy

41:40 �Lub „tylko sw� pozycj� kró-
la”. 41:42 �Dosł. „r�k�”. 41:43 �Naj-
wyraźniej takim okrzykiem nawoływano
do okazania szacunku jakiejś osobis-
tości. 41:44 �Dosł. „żaden m�żczyzna
nie podniesie r�ki ani nogi”. 41:45, 50
�Czyli Heliopolis. 41:45 �Lub „prze-
mierzać ziemi� egipsk�”.

stan�ł przed faraonem�, królem
Egiptu.

Józef wyszedł wi�c od farao-
na i wyruszył, żeby przemierzyć
cały kraj. 47 Przez siedem lat
urodzaju ziemia wydawała obfi-
te plony�. 48 W czasie tych
siedmiu lat Józef zbierał w Egip-
cie wszelk� żywność i składował
j� w miastach. W każdym mie-
ście przechowywał zboże z oko-
licznych pól. 49 Nagromadził
tak dużo zboża, że w końcu
przestano mierzyć jego ilość, bo
było go jak piasku morskiego.

50 Zanim nastał głód, Ase-
nat, córka Potifery, kapłana
z On�, urodziła Józefowi dwóch
synówa. 51 Pierworodnemu Jó-
zef dał na imi� Manasses�b, bo
powiedział: „Bóg pozwolił mi za-
pomnieć o całym moim nie-
szcz�ściu i o całym domu mo-
jego ojca”. 52 A drugiemu dał
na imi� Efraim�c, gdyż powie-
dział: „Bóg uczynił mnie płod-
nym w ziemi mojej udr�ki”d.

53 Kiedy w Egipcie skończy-
ło si� siedem lat urodzajue,
54 zacz�ło si� siedem lat gło-
du, tak jak mówił Józeff. Głód
panował we wszystkich krajach,
ale w ziemi egipskiej był chleb�g.
55 W końcu głód nastał rów-
nież w całym Egipcie i ludzie
zacz�li błagać faraona o chlebh.
Wtedy faraon zwrócił si� do
wszystkich Egipcjan: „Idźcie do
Józefa i róbcie, co wam ka-
że”i. 56 Głód ogarn�ł cał� zie-
mi� j. Ponieważ Egipcjanie bar-
dzo cierpieli z powodu głodu,
Józef zacz�ł otwierać spichlerze
i sprzedawać im zbożek. 57 Po-

41:46 �Lub „gdy zacz�ł służyć fara-
onowi”. 41:47 �Dosł. „pełne garście”.
41:51 � Imi� to znaczy „ten, kto pozwa-
la zapomnieć”. 41:52 � Imi� to znaczy
„podwójnie płodny”. 41:54 �Lub „była
żywność”.
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nadto ludzie ze wszystkich kra-
jów przychodzili do Egiptu ku-
pować zboże od Józefa, bo
z powodu kl�ski głodu cierpieli
mieszkańcy całej ziemia.

42 Kiedy Jakub dowiedział
si�, że w Egipcie jest zbo-

żeb, zapytał swoich synów: „Dla-
czego tylko patrzycie jeden
na drugiego i nic nie robi-
cie?”. 2 I dodał: „Słyszałem, że
w Egipcie jest zboże. Idźcie tam
i kupcie go troch�, żebyśmy nie
umarli z głodu”c. 3 Dlatego 10
braci Józefad poszło do Egiptu
kupić zboże. 4 Jakub nie wy-
słał z nimi Beniaminae, brata Jó-
zefa, bo powiedział: „Mogłoby
go spotkać jakieś nieszcz�ście”f.

5 Synowie Izraela poszli wi�c
razem z innymi, którzy wy-
ruszyli po żywność, ponieważ
głód zapanował również w Ka-
naanieg. 6 A Józef zarz�dzał
ziemi� egipsk�h i to on sprze-
dawał zboże ludziom, którzy
przybywali ze wszystkich stron
świata i. W końcu bracia Józe-
fa przyszli do niego i pokłonili
mu si� do samej ziemi j. 7 Gdy
Józef zobaczył braci, od razu
ich poznał, ale nie wyjawił im,
kim jestk, i zwracał si� do nich
szorstko. Zapytał: „Sk�d przy-
szliście?”, na co odpowiedzieli:
„Z Kanaanu, żeby kupić żyw-
ność” l.

8 Tak wi�c Józef rozpoznał
swoich braci, lecz oni go nie roz-
poznali. 9 I Józef przypomniał
sobie, co mu si� o nich śni-
łom, i rzekł do nich: „Jesteście
szpiegami! Przyszliście wypa-
trzyć słabe punkty tego kra-
ju�!”. 10 „Nie, panie”—zaprze-
czyli. „Twoi słudzy przyszli
kupić żywność. 11 Wszyscy je-

42:9 �Lub „miejsca w tym kraju, które
łatwo zaatakować”.

steśmy synami jednego człowie-
ka. Jesteśmy uczciwi. Twoi słu-
dzy nie s� żadnymi szpiegami”.
12 Ale on odparł: „Niepraw-
da! Przyszliście wypatrzyć słabe
punkty tego kraju!”. 13 Wtedy
rzekli: „Było nas 12 bracia. Mamy
tego samego ojcab, który miesz-
ka w Kanaanie. Najmłodszy zo-
stał z naszym ojcemc, a jednego
już nie ma”d.

14 Lecz Józef powiedział:
„Powtarzam—jesteście szpiega-
mi! 15 Poddam was teraz pró-
bie. Przysi�gam na życie fara-
ona, że nie odejdziecie st�d,
dopóki nie przyjdzie tu wasz naj-
młodszy brate. 16 Niech jeden
z was go przyprowadzi, a reszta
zostanie uwi�ziona. W ten spo-
sób przekonam si�, czy mówicie
prawd�. A jeśli go nie przyprowa-
dzicie, to—na życie faraona—je-
steście szpiegami”. 17 I uwi�ził
ich razem na trzy dni.

18 Trzeciego dnia Józef zwró-
cił si� do nich: „Boj� si� praw-
dziwego Boga, wi�c zróbcie, co
powiem, i pozostańcie przy ży-
ciu. 19 Jeżeli jesteście uczciwi,
niech jeden z waszych braci po-
zostanie tu uwi�ziony, a reszta
niechweźmie zboże i zaniesiewa-
szym rodzinom, żeby nie głodo-
wałyf. 20 Potem przyprowadź-
cie do mnie najmłodszego brata,
awtedy wam uwierz� i nie umrze-
cie”. I oni zgodzili si� tak zrobić.

21 Zacz�li mówić mi�dzy so-
b�: „To na pewno kara za to,
co zrobiliśmy naszemu bratug.
Widzieliśmy, jak cierpi�. Błagał
o litość, ale my go nie słuchali-
śmy. Dlatego spotyka nas to nie-
szcz�ście”. 22 Na to odezwał
si� Ruben: „Czy nie mówiłem
wam, żeby nie robić chłopcu
krzywdy?h Ale wy nie chcieliście

42:21 �Lub „widzieliśmy udr�k� jego du-
szy”.
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słuchać. Teraz na pewno pła-
cimy za jego krew”a. 23 Nie
wiedzieli, że Józef ich rozu-
mie, bo rozmawiali z nim przez
tłumacza. 24 Józef odszedł od
nich i si� rozpłakałb. Kiedy wró-
cił i znowu z nimi porozmawiał,
wzi�ł Symeonac i zwi�zał go na
ich oczachd. 25 Potem rozka-
zał napełnić ich worki zbożem
i każdemu włożyć z powrotem
do worka jego pieni�dze. Pole-
cił też dać im prowiant na dro-
g�. I rozkaz ten wykonano.

26 Oni wi�c włożyli zbo-
że na osły i ruszyli w drog�.
27 Gdy zatrzymali si� na noc-
leg, jeden z nich otworzył swój
worek, żeby dać paszy osłu,
i zobaczył na wierzchu swoje
pieni�dze. 28 Natychmiast za-
wołał do braci: „Zwrócili mi
pieni�dze—s� w moim worku!”.
Wtedy serca zamarły im ze stra-
chu i roztrz�sieni pytali jeden
drugiego: „Dlaczego Bóg nam to
robi?”.

29 Kiedy przybyli do Kana-
anu, do swojego ojca, Jakuba,
opowiedzieli mu wszystko, co ich
spotkało: 30 „Pan tamtego kra-
ju rozmawiał z nami szorstkoe

i oskarżył nas, że jesteśmy szpie-
gami. 31 Ale my tłumaczyliśmy
mu: ‚Jesteśmy ludźmi uczciwy-
mi, a nie szpiegamif. 32 Było
nas 12 bracig, synów tego same-
go ojca. Jednego brata już nie
mah, a najmłodszy został z ojcem
w Kanaanie’i. 33 Jednak pan te-
go kraju powiedział do nas: ‚Po
tym poznam, że jesteście uczci-
wi: Niech jeden z waszych braci
zostanie u mniej, a reszta niech
weźmie żywność dla waszych ro-
dzin i zaniesie im, żeby nie głodo-
wałyk. 34 Potem przyprowadź-
cie do mnie najmłodszego brata,
a wtedy b�d� wiedział, że nie
jesteście szpiegami, ale ludźmi

uczciwymi. Oddam wam waszego
brata i b�dziecie mogli dalej ku-
pować żywność w tym kraju’”.

35 A gdy opróżniali swoje
worki, każdy znalazł sakiewk�
z pieni�dzmi. Widz�c te pieni�-
dze, bardzo si� przestraszyli za-
równo oni, jak też ich ojciec.
36 Wtedy Jakub wykrzykn�ł:
„Odbieracie mi dzieci!a Józefa
nie mab i Symeona już nie ma!c
A teraz chcecie zabrać Benia-
mina! Ile jeszcze mam znieść?!”.
37 Na to Ruben zaproponował
ojcu: „Możesz zabić dwóch mo-
ich synów, jeśli ci go z powro-
tem nie przyprowadz�d. Daj mi
go pod opiek�, a obiecuj�, że do
ciebie wróci”e. 38 Ale Jakub
oświadczył: „Mój syn nie pój-
dzie z wami, bo jego brat umarł
i on został samf. Gdybyście go
zabrali i w podróży spotkałoby
go jakieś nieszcz�ście, to mnie,
starego, wp�dzilibyście w smut-
ku do grobu�”g.

43 W kraju dalej panował
dotkliwy głódh. 2 Kiedy

wi�c skończyło si� zboże, które
przywieźli z Egiptu i, ojciec ode-
zwał si� do nich: „Wróćcie tam
i kupcie dla nas troch� żyw-
ności”. 3 Wtedy Juda odparł:
„Człowiek ten wyraźnie nas
ostrzegł, żebyśmy mu si� nie po-
kazywali na oczy bez naszego
brata j. 4 Jeśli puścisz go z na-
mi, to pójdziemy i kupimy żyw-
ność. 5 Ale jeśli go nie puścisz,
to nie pójdziemy, bo ten czło-
wiek powiedział, żebyśmy mu
si� nie pokazywali na oczy bez
naszego brata”k. 6 A Izrael l za-
pytał: „Jak mogliście mi to zro-
bić? Dlaczego przyznaliście si�
temu człowiekowi, że macie
jeszcze jednego brata?”. 7 Oni

42:38 �Lub „Szeolu”, czyli wspólnego
grobu ludzkości. Zob. Słowniczek poj�ć.
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odrzekli: „Ten człowiek wprost
zapytał o nas i o naszych krew-
nych: ‚Czy wasz ojciec jeszcze
żyje? Czy macie jeszcze jakichś
braci?’. Odpowiedzieliśmy zgod-
nie z prawd�a. Sk�d mogliśmy
wiedzieć, że powie: ‚Przypro-
wadźcie tu waszego brata’?”b.

8 Juda poprosił swojego oj-
ca, Izraela: „Puść chłopca ze
mn�c. Pójdziemy tam i dzi�ki te-
mu uratujemy życie, nie umrze-
myd—ani ty, ani my i nasze dzie-
cie. 9 Bior� odpowiedzialność�
za tego chłopcaf. Jeżeli mu si�
coś stanie, jeśli go z powrotem
do ciebie nie przyprowadz�, to
możesz mnie ukarać. Do końca
życia b�d� winny wobec ciebie.
10 Gdybyśmy tak nie zwlekali,
to już dwa razy byśmy obrócili”.

11 Wtedy Izrael, ich ojciec,
powiedział: „Skoro nie ma inne-
go wyjścia, zróbcie tak: Zapa-
kujcie do worków to, co mamy
najlepszego w tej ziemi—troch�
balsamug, troch� miodu, labda-
num�, żywiczn� kor�h, pistacje
i migdały—i zanieście to temu
człowiekowi w darze i. 12 Za-
bierzcie ze sob� podwójn� sum�
pieni�dzy. Oddajcie też pieni�-
dze, które znaleźliście w wor-
kach j. Może to była pomyłka.
13 Weźcie swojego brata i idźcie
do tego człowieka. 14 Niech
Bóg Wszechmocny sprawi, że-
by ten człowiek okazał wam
litość—żeby uwolnił waszego
brata i pozwolił odejść Beniami-
nowi. A jeśli mam stracić dzieci,
to b�d� musiał si� z tym pogo-
dzić!”k.

15 Wzi�li wi�c dar, a także
podwójn� sum� pieni�dzy i ra-
zem z Beniaminem poszli do
Egiptu, gdzie znowu stan�li

43:9 �Lub „b�d� por�czeniem”. 43:11
�Rodzaj aromatycznej żywicy.

przed Józefema. 16 Kiedy tyl-
ko Józef zobaczył z nimi Benia-
mina, od razu polecił zarz�dcy
swojego domu: „Zaprowadź tych
ludzi do domu, zarżnij zwierz�ta
i przygotuj posiłek, bo b�d� ze
mn� jeść w południe”. 17 Ten
natychmiast zrobił tak, jak po-
lecił Józefb, i zabrał ich do jego
domu. 18 Gdy ich tam prowa-
dzono, przerażeni zacz�li mó-
wić mi�dzy sob�: „To wszystko
przez te pieni�dze, które po-
przednim razem zwrócili nam
do worków. Zaraz nas zaataku-
j�, zabior� nam osły i zrobi�
z nas niewolników!”c.

19 Kiedy wi�c byli przy wej-
ściu, podeszli do zarz�dcy domu
Józefa i powiedzieli: 20 „Wy-
bacz nam, panie! Poprzednim
razem naprawd� przyszliśmy tu,
żeby kupić żywnośćd. 21 Ale
gdy zatrzymaliśmy si� na noc-
leg i zacz�liśmy otwierać na-
sze worki, na wierzchu każde-
go były nasze pieni�dze—pełna
sumae. Chcemy je teraz zwró-
cić osobiście. 22 Przynieśliśmy
też wi�cej pieni�dzy, żeby kupić
żywność. Nie wiemy, kto nam
włożył do worków nasze pie-
ni�dze”f. 23 Na to on odrzekł:
„Wszystko w porz�dku. Wiem,
że zapłaciliście. Nie bójcie si�.
Wasz Bóg i Bóg waszego ojca
włożył wam skarb do worków”.
Potem przyprowadził do nich
Symeonag.

24 Nast�pnie wprowadził ich
do domu Józefa i dał im wody
do umycia nóg. Dał też pasz� dla
ich osłów. 25 A gdy usłyszeli,
że Józef ma przyjść w południe
i zjeść z nimi posiłekh, przygo-
towali dla niego dar i. 26 Kiedy
wszedł do domu, przynieśli mu
ten dar i padli przed nim na
twarz j. 27 Józef poprosił, żeby
mu powiedzieli, jak im si� wie-
dzie, a potem spytał: „Jak si�
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czuje wasz s�dziwy ojciec, o któ-
rym mówiliście? Czy jeszcze ży-
je?”a. 28 „Twój sługa, nasz oj-
ciec, żyje i ma si� dobrze”—
odrzekli, po czym padli przed
nim na twarzb.

29 Gdy Józef zobaczył Benia-
mina, swojego rodzonego bra-
ta�c, zapytał: „Czy to jest wasz
brat, ten najmłodszy, o którym
mi opowiadaliście?”d. I zwrócił
si� do niego: „Niech Bóg ci bło-
gosławi, synu”. 30 Chwil� po-
tem Józef wybiegł stamt�d, bo
nie mógł już opanować wzrusze-
nia na widok brata i był bliski
płaczu. Wszedł wi�c do pokoju,
w którym nikt go nie widział,
i tam si� rozpłakałe. 31 Później
obmył twarz, opanował emocje
i wrócił. „Podajcie posiłek”—
rozkazał. 32 I podano posiłek
osobno jemu, osobno jego bra-
ciom i osobno Egipcjanom, któ-
rzy byli w jego domu, bo je-
dzenie z Hebrajczykami było dla
Egipcjan czymś odrażaj�cymf.

33 Kiedy braci posadzono
przed nim—od najstarszego,
któremu przysługiwało prawo
pierworodnegog, do najmłodsze-
go—zdumieni patrzyli jeden na
drugiego. 34 Józef kazał zano-
sić im porcje jedzenia ze swoje-
go stołu, a Beniaminowi posyłał
porcje pi�ć razy wi�ksze niż po-
zostałymh. Jedli wi�c i pili z nim
do woli.

44 Później Józef rozkazał za-
rz�dcy swojego domu: „Za-

pakuj tym ludziom do worków
tyle żywności, ile tylko zdoła-
j� unieść, i na wierzchu w każ-
dym worku połóż ich pieni�dzei.
2 A do worka najmłodszego
z nich oprócz pieni�dzy za zbo-
że włóż na wierzch mój srebrny

43:29 �Lub „swojego brata, syna swej
matki”.

kielich”. On wi�c zrobił, jak ka-
zał Józef.

3 Rano, kiedy si� rozwidniło,
wyprawiono ich w drog�. Wzi�li
swoje osły i wyruszyli. 4 Nie
odeszli daleko od miasta, gdy
Józef zwrócił si� do zarz�d-
cy domu: „Natychmiast ruszaj
w pościg za tymi ludźmi! Jak ich
dogonisz, powiedz im: ‚Dlacze-
go odpłaciliście złem za dobro?
5 Dlaczego zabraliście kielich,
z którego mój pan pije i za
pomoc� którego odczytuje zna-
ki wróżebne? Zachowaliście si�
podle’”.

6 Kiedy zarz�dca ich dogo-
nił, przekazał im to, co polecił
Józef. 7 Ale oni odparli: „Cze-
mu nasz pan mówi coś takie-
go? To nie do pomyślenia, że-
by twoi słudzy post�pili w ten
sposób. 8 Przecież pieni�dze,
które znaleźliśmy na wierzchu
w swoich workach, przynieśli-
śmy ci z powrotem z Kanaanua.
Jak wi�c moglibyśmy ukraść
srebro lub złoto z domu two-
jego pana? 9 Niech umrze ten
z twoich sług, u którego znaj-
dzie si� kielich, a reszta zo-
stanie niewolnikami naszego pa-
na”. 10 Na to on rzekł: „Niech
tak b�dzie. Ten, u kogo znajdzie-
my kielich, zostanie moim nie-
wolnikiem, ale reszta b�dzie bez
winy”. 11 Wtedy każdy szyb-
ko zdj�ł na ziemi� swój worek
i otworzył go. 12 A on staran-
nie je przeszukiwał. Zacz�ł od
najstarszego brata, a skończył
na najmłodszym. W końcu zna-
leziono kielich w worku Benia-
minab.

13 Wówczas rozdarli szaty,
włożyli worki z powrotem na os-
ły i wrócili do miasta. 14 Kie-
dy Judac i jego bracia weszli do
domu Józefa, który wci�ż tam
był, padli przed nim na ziemi�d.
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15 Józef zapytał ich: „Co wyście
zrobili? Czy nie wiedzieliście, że
człowiek taki jak ja potrafi
odczytywać znaki wróżebne?”a.
16 Wtedy Juda si� odezwał:
„Co możemy powiedzieć nasze-
mu panu? Jak si� wytłuma-
czyć? I jak możemy udowodnić,
że jesteśmy uczciwi? Prawdzi-
wy Bóg uznał twoich niewolni-
ków za winnychb. Teraz, panie,
jesteśmy twoimi niewolnikami—
i my, i ten, u którego znaleziono
kielich”. 17 On jednak oświad-
czył: „Nie mog� zrobić czegoś
takiego! Moim niewolnikiem zo-
stanie tylko ten, u którego zna-
leziono kielichc. A reszta niech
wraca w pokoju do ojca”.

18 Wtedy Juda podszedł do
niego i poprosił: „Błagam ci�,
panie, zechciej mnie wysłuchać.
I nie gniewaj si� na swojego nie-
wolnika, bo jesteś jak sam fara-
ond. 19 Zapytałeś, panie, swo-
ich niewolników: ‚Czy macie
ojca? Czy macie jeszcze jakichś
braci?’. 20 Odpowiedzieliśmy:
‚Mamy s�dziwego ojca i naj-
młodszego bratae, który mu si�
urodził na starość. Ale jego je-
dyny brat z tej samej matki f nie
żyjeg i ojciec bardzo kocha tego
chłopca’. 21 A ty powiedziałeś
do swoich niewolników: ‚Przy-
prowadźcie go do mnie, żebym
mógł go zobaczyć’h. 22 Ale my
odpowiedzieliśmy naszemu pa-
nu: ‚Chłopiec nie może opuś-
cić swojego ojca. Gdyby to zro-
bił, ojciec na pewno by umarł’ i.
23 Ty jednak oświadczyłeś swo-
im niewolnikom: ‚Jeśli nie przyj-
dzie z wami najmłodszy brat, to
nie pokazujcie mi si� wi�cej na
oczy’ j.

24 „Poszliśmy wi�c do na-
szego ojca, twojego niewolnika,
i przekazaliśmy mu twoje słowa,
panie. 25 Później nasz ojciec

rzekł: ‚Wróćcie tam i kupcie dla
nas troch� żywności’a. 26 Ale
my odparliśmy: ‚Nie możemy
tam iść. Nie b�dziemy mogli
stan�ć przed tym człowiekiem,
jeśli nie b�dzie z nami naszego
najmłodszego brata’b. 27 Na to
twój niewolnik, mój ojciec, po-
wiedział do nas: ‚Dobrze wie-
cie, że moja żona urodziła mi
tylko dwóch synówc. 28 Jed-
nego straciłem i wtedy zawoła-
łem: „Na pewno rozszarpało go
dzikie zwierz�!”d. I od tamtej po-
ry go nie widziałem. 29 Gdyby-
ście i tego mi zabrali, a spotka-
łoby go jakieś nieszcz�ście, to
mnie, starego i zbolałego, wp�-
dzilibyście do grobu�’e.

30 „Jeśli wi�c wróc� do twoje-
go niewolnika, mojego ojca, bez
tego chłopca, z którym jest tak
bardzo zwi�zany�, 31 to gdy
tylko zobaczy, że go nie ma,
umrze z żalu. I rzeczywiście
wp�dzimy naszego starego oj-
ca do grobu�. 32 Twój niewol-
nik wzi�ł odpowiedzialność za
chłopca i obiecał ojcu: ‚Jeśli go
do ciebie nie przyprowadz� z po-
wrotem, to do końca życia b�dzie
na mnie ci�żył grzech’f. 33 Te-
raz wi�c, panie, prosz�, pozwól
mi zostać twoim niewolnikiem
zamiast tego chłopca, a on niech
idzie ze swoimi braćmi. 34 Po
prostu nie mógłbym wrócić bez
tego chłopca i patrzeć, jak mój oj-
ciec cierpi!”.

45 Józef nie potrafił już dłu-
żej nad sob� zapanowaćg,

zawołał wi�c do swoich sług:
„Niech wszyscy st�d wyjd�!”.
Gdy został tylko z braćmi, wyja-
wił im, kim naprawd� jesth.

44:29, 31 �Lub „Szeolu”, czyli wspólne-
go grobu ludzkości. Zob. Słowniczek po-
j�ć. 44:30 �Lub „z którego dusz� jest
zwi�zana jego dusza”.
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2 I Józef rozpłakał si� tak
głośno, że usłyszeli to Egipcja-
nie i dom faraona. 3 W końcu
powiedział swoim braciom: „Ja
jestem Józef. Czy mój ojciec
jeszcze żyje?”. Lecz jego bra-
cia byli tak wstrz�śni�ci, że nie
mogli wydobyć z siebie ani sło-
wa. 4 Józef rzekł wi�c do nich:
„Podejdźcie do mnie, prosz�”.
I podeszli do niego.

Wtedy przemówił: „Ja jestem
Józef, wasz brat, którego sprze-
daliście do Egiptua. 5 Ale te-
raz nie martwcie si� i nie obwi-
niajcie wzajemnie o to, że mnie
tu sprzedaliście, bo Bóg posłał
mnie przed wami, żebym ura-
tował wam życieb. 6 Już dru-
gi rok w tej ziemi panuje głódc

i jeszcze przez pi�ć lat nie b�-
dzie orki ani żniw. 7 Bóg przy-
słał mnie tutaj, żebyście mogli
ocaleć w czasie tej kl�ski i że-
by wasze rodziny nie zgin�-
ły�d. 8 Jak widzicie, to nie wy
mnie tu wysłaliście, lecz praw-
dziwy Bóg, który ustanowił
mnie głównym doradc�� farao-
na, panem całego jego domu
i zarz�dc� całej ziemi egipskieje.

9 „Wracajcie szybko do moje-
go ojca i powiedzcie mu: ‚Twój
syn Józef mówi: „Bóg ustano-
wił mnie panem całego Egiptuf.
Przyjdź do mnie jak najszybciejg.
10 Osiedlisz si� w ziemi Go-
szenh, b�dziesz mieszkał blisko
mnie—razem ze swoimi synami,
wnukami, stadami i wszystkim,
co masz. 11 A ja b�d� ci� tam
zaopatrywał w żywność i—ciebie,
twój dom oraz wszystko, co
masz—abyś nie popadł w ubó-
stwo, bo kl�ska głodu potrwa
jeszcze pi�ć lat”’. 12 Wy i mój
brat Beniamin sami widzicie, że
to naprawd� ja j. 13 Opowiedz-

45:7 �Lub „żeby zachować dla was osta-
tek na ziemi”. 45:8 �Dosł. „ojcem”.

cie ojcu o całej mojej chwale
w Egipcie i o wszystkim, co zo-
baczyliście. Idźcie i czym pr�-
dzej przyprowadźcie tu mojego
ojca”.

14 Nast�pnie rzucił si� swo-
jemu bratu Beniaminowi na szy-
j� i wybuchn�ł płaczem. Benia-
min również go obj�ł i si�
rozpłakała. 15 I Józef całował
wszystkich swoich braci, obej-
mował ich i płakał. Potem bra-
cia zacz�li z nim rozmawiać.

16 Gdy do pałacu faraona do-
tarła wiadomość, że bracia Jó-
zefa s� w Egipcie, faraon i je-
go słudzy bardzo si� ucieszyli.
17 Faraon rzekł wi�c do Józe-
fa: „Powiedz braciom, żeby obła-
dowali swoje zwierz�ta i poszli
do ziemi Kanaan. 18 Niech za-
bior� stamt�d ojca oraz swo-
ich domowników i przyjd� tu do
mnie. A ja dam im wszystko,
co dobre w Egipcie, i b�d� jeść
to�, co najlepsze� w tej ziemib.
19 Masz im jeszcze powiedziećc:
‚Weźcie sobie z Egiptu wozyd dla
swoich dzieci, żon i dla swojego
ojca i przyjedźcie tue. 20 Nie
martwcie si� o dobytekf, bo to,
co najlepsze w Egipcie, należy
do was’”.

21 Synowie Izraela tak zro-
bili. Józef dał im wozy zgodnie
z rozkazami faraona i zaopatrzył
ich na drog�. 22 Każdemu dał
odzież na zmian�, ale Beniami-
nowi dał 300 srebrników i pi�ć
sztuk odzieżyg. 23 A ojcu wy-
słał 10 osłów, które niosły wszel-
kie dobre rzeczy z Egiptu, oraz
10 oślic nios�cych zboże, chleb
i inn� żywność na drog� dla
ojca. 24 Tak wyprawił swoich
braci w podróż. Kiedy wyruszali,
nakazał im: „Nie złośćcie si� na
siebie w drodze”h.

45:18 �Lub „żyć z tego”. �Lub „tłuste”.
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25 Wyruszyli wi�c z Egiptu,
dotarli do Kanaanu, do swojego
ojca, Jakuba, 26 i powiedzieli
mu: „Józef żyje i jest zarz�d-
c� całej ziemi egipskiej!”a. Ale
Jakuba nie poruszyła ta wia-
domość, ponieważ im nie uwie-
rzyłb. 27 Gdy jednak zacz�li
mu opowiadać wszystko, co mó-
wił Józef, i gdy Jakub zobaczył
wozy, które Józef po niego przy-
słał, odzyskał ch�ć do życia�.
28 Wtedy Izrael wykrzykn�ł:
„Wystarczy! Mój syn Józef jed-
nak żyje! Musz� tam pojechać
i go zobaczyć, zanim umr�!”c.

46 Izrael wzi�ł wi�c swoj� ro-
dzin� i cały dobytek i ru-

szył w drog�. Kiedy przybył do
Beer-Szebyd, złożył ofiary Bogu
swojego ojca, Izaakae. 2 Noc�
Bóg odezwał si� do Izraela w wi-
zji: „Jakubie, Jakubie!”, a ten od-
powiedział: „Słucham!”. 3 Bóg
mówił dalej: „Jestem prawdzi-
wym Bogiem, Bogiem twojego
ojcaf. Nie bój si� pójść do Egip-
tu, bo sprawi�, że staniesz si�
ojcem wielkiego narodug. 4 Ja
sam pójd� z tob� do Egiptu i ja
ci� stamt�d wyprowadz�h. A Jó-
zef zamknie ci oczy” i.

5 Potem Jakub wyruszył z
Beer-Szeby, a synowie wieźli go�
ze swoimi dziećmi i żonami na
wozach, które faraon dał im na
czas podróży. 6 Zabrali ze so-
b� swoje stada oraz dobra, któ-
re nagromadzili w ziemi Kanaan.
W końcu Jakub przybył z cał� ro-
dzin� do Egiptu. 7 Przyprowa-
dził ze sob� synów, córki oraz
wnuki—całe swoje potomstwo.

8 Oto imiona synów Izraela,
czyli Jakuba, którzy przybyli do
Egiptuj: Ruben, pierworodny Ja-
kubak.

45:27 �Lub „duch Jakuba, ich ojca, za-
cz�ł odżywać”. 46:5 �Dosł. „Izraela”.

9 Synami Rubena byli: Cha-
noch, Pallu, Checron i Karmia.

10 Synami Symeonab byli:
Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin,
Cochar i Szaulc, syn Kana-
nejki.

11 Synami Lewiegod byli:
Gerszon, Kehat i Merarie.

12 Synami Judyf byli: Er,
Onan, Szelag, Perech i Zerach i.
Jednak Er i Onan umarli w zie-
mi Kanaanj.

Synami Pereca byli: Chec-
ron i Chamulk.

13 Synami Issachara byli:
Tola, Puwwa, Job i Szimronl.

14 Synami Zebulonam byli:
Sered, Elon i Jachleeln.
15 To s� synowie Lei, których

urodziła Jakubowi w Paddan-
-Aram. Urodziła mu też córk�
Din�o. Wszystkich� jego synów
i córek było 33.

16 Synami Gadap byli: Ci-
fion, Chaggi, Szuni, Ecbon,
Eri, Arodi i Areliq.

17 Synami Aszerar byli:
Jimna, Jiszwa, Jiszwi i Beria.
Ich siostr� była Serach.

Synami Berii byli: Cheber
i Malkiels.
18 Wszystkich potomków Ja-

kuba i Zilpyt, któr� Laban dał
swojej córce Lei, było 16�.

19 Synami Racheli, żony Ja-
kuba, byli: Józefu i Beniaminv.

20 A Józefowi urodzili si�
w Egipcie Manassesw i Efra-
imx. Urodziła ich Asenaty, cór-
ka Potifery, kapłana z On�.

21 Synami Beniaminaz byli:
Bela, Becher, Aszbel, Geraa,
Naaman, Echi, Rosz, Muppim,
Chuppimb i Ardc.
22 Wszystkich potomków Ja-

kuba i Racheli było 14�.

46:15 �Lub „wszystkich dusz”. 46:18
�Lub „16 dusz”. 46:20 �Czyli Heliopo-
lis. 46:22 �Lub „14 dusz”.
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23 Synem� Danaa był Chu-

szimb.
24 Synami Naftalegoc byli:

Jachceel, Guni, Jecer i Szil-
lemd.
25 Wszystkich potomków Ja-

kuba i Bilhy, któr� Laban dał
swojej córce Racheli, było sied-
mioro�.

26 Wszystkich potomków Ja-
kuba�, którzy przybyli z nim do
Egiptu, było 66e, nie licz�c syno-
wych. 27 Synów Józefa, któ-
rzy mu si� urodzili w Egipcie,
było dwóch�. Wszystkich� z do-
mu Jakuba, którzy przybyli do
Egiptu, było 70f.

28 Jakub posłał przed sob�
Jud�g, by powiadomił Józefa, że
jest w drodze do Goszen. Gdy
dotarli do tej ziemih, 29 Józef
kazał przygotować swój rydwan
i wyjechał do Goszen na spo-
tkanie z Izraelem, swoim ojcem.
Kiedy go zobaczył, rzucił mu si�
na szyj� i długo płakał. 30 Po-
tem Izrael powiedział do Józefa:
„Teraz już mog� umrzeć, bo ci�
zobaczyłem i wiem, że żyjesz”.

31 Wtedy Józef zwrócił si�
do swoich braci i domowników
ojca: „Pójd� do faraona i i po-
wiem mu: ‚Przyszli do mnie z Ka-
naanu moi bracia i domownicy
mojego ojca j. 32 S� pasterza-
mik, hoduj� zwierz�ta l. Przybyli
ze swoimi stadami i wszystkim,
co maj�’m. 33 A gdy faraon we-
zwie was i zapyta: ‚Czym si�
zajmujecie?’, 34 odpowiedzcie:
‚Twoi słudzy od młodości hodu-
j� zwierz�ta, tak jak to robili na-
si przodkowie’n. Dzi�ki temu fa-
raon pozwoli wam zamieszkać

46:23 �Dosł. „synami”. 46:25 �Lub
„siedem dusz”. 46:26 �Lub „wszyst-
kich dusz pochodz�cych od Jaku-
ba”. 46:27 �Lub „dwie dusze”. �Lub
„wszystkich dusz”.

w ziemi Goszena, bo Egipcjanie
brzydz� si� pasterzami owiec”b.

47 Józef poszedł wi�c do fa-
raona i powiedziałc: „Mój

ojciec i moi bracia przybyli
z Kanaanu ze swoimi stadami
i wszystkim, co maj�, i s� teraz
w ziemi Goszen”d. 2 Józef za-
brał ze sob� pi�ciu swoich bra-
ci i przedstawił ich faraonowie.

3 Faraon zapytał ich: „Czym
si� zajmujecie?”, a oni odpo-
wiedzieli: „Twoi słudzy s� pas-
terzami owiec, tak samo jak
nasi przodkowie”f. 4 I dodali:
„Przyszliśmy tutaj, bo głód
w Kanaanie jest bardzo ci�żki
i nie mamy gdzie paść naszych
stadg. Chcielibyśmy mieszkać tu
jako cudzoziemcyh. Dlatego pro-
simy, pozwól swoim sługom
osiedlić si� w ziemi Goszen” i.
5 Wtedy faraon rzekł do Józe-
fa: „Twój ojciec i bracia przybyli
tu do ciebie. 6 Ziemia egipska
jest do twojej dyspozycji. Niech
zamieszkaj� w najlepszej cz�ści
krajuj—w ziemi Goszen. A jeśli
wiesz, że s� wśród nich zdolni
ludzie, to powierz im opiek� nad
moimi stadami”.

7 Nast�pnie Józef wprowadził
swojego ojca, Jakuba, i przedsta-
wił go faraonowi. I Jakub pobło-
gosławił faraona. 8 A faraon
zapytał go: „Ile masz lat?”. 9 Ja-
kub odrzekł: „W�druj�� 130 lat.
Lata mojego życia s� nieliczne
i pełne utrapieńk, i nie tak długie
jak lata życia moich przodków,
którzy w�drowali� przede mn�” l.
10 Potem Jakub pobłogosławił
faraona i wyszedł od niego.

11 Józef osiedlił wi�c swoje-
go ojca i braci w najlepszej cz�-

47:9 �Lub „mieszkam w różnych miej-
scach jako cudzoziemiec”. �Lub „mie-
szkali w różnych miejscach jako cudzo-
ziemcy”.
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ści Egiptu, w ziemi Rameses�a,
tak jak nakazał faraon. 12 I Jó-
zef zaopatrywał w żywność� ojca
i braci, i wszystkich ich domow-
ników—odpowiednio do liczby
dzieci w każdej rodzinie.

13 Ponieważ głód był dotkli-
wy, w Egipcie i Kanaanie bra-
kowało żywności�. Mieszkańcy
tych krajów byli już bardzo wy-
czerpanib. 14 A Józef zbierał
wszystkie pieni�dze, którymi lu-
dzie z Egiptu i Kanaanu pła-
cili za zbożec, i przynosił je
do domu faraona. 15 Z czasem
mieszkańcom ziemi egipskiej
i Kanaanu skończyły si� pie-
ni�dze i wszyscy Egipcjanie za-
cz�li przychodzić do Józefa
i mówić: „Daj nam jeść! Pozwo-
lisz nam umrzeć, bo nie ma-
my pieni�dzy?”. 16 Józef od-
powiadał: „Skoro nie macie już
pieni�dzy, to oddajcie swoje
zwierz�ta, a ja dam wam żyw-
ność”. 17 Zacz�li wi�c przy-
prowadzać do Józefa zwierz�ta,
a on w zamian za ich konie, ow-
ce, kozy, bydło i osły dawał im
żywność. W ci�gu tego roku za-
opatrywał ich w żywność za ca-
ły ich żywy inwentarz.

18 I tak min�ł rok. W nast�p-
nym roku znowu zacz�li do nie-
go przychodzić i mówić: „Panie,
nie b�dziemy przed tob� ukry-
wać, że oddaliśmy ci już pie-
ni�dze i nasze zwierz�ta do-
mowe. Nie pozostało nam nic,
co moglibyśmy dać naszemu pa-
nu, oprócz nas samych i naszej
ziemi. 19 Czy pozwolisz, żeby-
śmy poumierali, a nasza zie-
mia opustoszała? Kup nas i na-
sz� ziemi� za żywność. Wtedy
zostaniemy niewolnikami farao-
na, a nasza ziemia stanie si� je-

47:11 �Prawdopodobnie inna nazwa zie-
mi Goszen lub nazwa okr�gu w tej ziemi.
47:12 �Dosł. „chleb”. 47:13 �Dosł.
„chleba”.

go własności�. Daj nam ziarno,
żebyśmy mogli przeżyć i żeby na-
sza ziemia nie leżała odłogiem”.
20 Józef wykupił wi�c dla farao-
na cał� ziemi� Egipcjan, bo z po-
wodu dotkliwego głodu wszyscy
Egipcjanie sprzedali swoje pola.
W ten sposób ziemia stała si�
własności� faraona.

21 Potem Józef polecił, żeby
w całym Egipcie ludność prze-
niosła si� do miasta. 22 Tyl-
ko ziemi kapłanów nie wyku-
piłb. Kapłani otrzymywali racje
żywnościowe od faraona i dla-
tego nie sprzedali swojej zie-
mi. 23 Józef przemówił do lu-
du: „Kupiłem dzisiaj was i wasz�
ziemi� dla faraona. Macie tu
ziarno i obsiewajcie nim ziemi�.
24 Gdy b�dziecie zbierać plony,
pi�t� cz�ść oddacie faraonowic,
a cztery cz�ści b�d� wasze, że-
byście mogli obsiać pola i wy-
karmić siebie, dzieci i swoich
domowników”. 25 Na to oni
odpowiedzieli: „Panie, uratowa-
łeś nam życied. Okaż nam teraz
życzliwość i pozwól zostać nie-
wolnikami faraona”e. 26 Wte-
dy Józef wydał postanowienie
obowi�zuj�ce po dziś dzień
w całej ziemi egipskiej: pi�ta
cz�ść zbiorów należy do farao-
na. Tylko ziemia kapłanów nie
przeszła na jego własnośćf.

27 Izraelici dalej przebywali
w Egipcie, w ziemi Goszeng.
Mieszkali tam, rodziły im si�
dzieci i stali si� bardzo licznih.
28 A Jakub mieszkał w Egipcie
17 lat. W sumie przeżył 147 lat i.

29 Gdy Izrael był bliski śmier-
cij, wezwał swojego syna Józefa
i powiedział do niego: „Jeśli je-
steś mi życzliwy, to włóż, prosz�,
r�k� pod moje udo� i przysi�gnij,

47:29 �Najwyraźniej w taki sposób
w starożytności potwierdzano złożenie
przysi�gi.
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że okażesz mi lojaln� miłość
i wierność i nie pochowasz mnie
w Egipciea. 30 Kiedy umr��,
zabierz mnie z Egiptu i pocho-
waj w grobowcu moich przod-
ków”b. Józef odpowiedział: „Zro-
bi� tak, jak chcesz”. 31 Wtedy
Izrael rzekł: „Przysi�gnij mi”.
I Józef mu przysi�głc, a Izrael
skłonił głow� na łóżkud.

48 Po jakimś czasie Józefo-
wi powiedziano: „Twój oj-

ciec jest coraz słabszy”. Józef
poszedł wi�c do niego ze swoi-
mi dwoma synami, Manasse-
sem i Efraimeme. 2 Wtedy po-
wiadomiono Jakuba: „Przyszedł
do ciebie twój syn Józef”. Iz-
rael zebrał siły, usiadł na łóżku
3 i odezwał si� do Józefa:

„Bóg Wszechmocny ukazał mi
si� w Luz w ziemi Kanaan, żeby
mnie pobłogosławićf. 4 I prze-
mówił do mnie: ‚Sprawi�, że b�-
dziesz miał liczne potomstwo
i staniesz si� ojcem wielu lu-
dówg. Dam t� ziemi� tobie i two-
jemu potomstwu i b�dzie wasz�
własności� na zawsze’h. 5 Twoi
dwaj synowie, którzy ci si� uro-
dzili w Egipcie, zanim tu przyby-
łem, b�d� teraz moimi synami i.
Efraim i Manasses b�d� moimi
tak jak Ruben i Symeonj. 6 Ale
kolejne twoje dzieci b�d� już na-
leżeć do ciebie. Dostan� cz�ść
dziedzictwa, które otrzymaj� ci
dwaj braciak. 7 Kiedy szedłem
z Paddanu, umarła przy mnie Ra-
chela l. Było to w Kanaanie, jesz-
cze dość daleko od Efratum. Dla-
tego pochowałem j� właśnie tam,
przy drodze do Efratu, czyli Bet-
lejem”n.

8 Gdy Izrael zobaczył synów
Józefa, zapytał: „Czy to s� twoje
dzieci?”. 9 Józef odpowiedział:

47:30 �Dosł. „spoczn� ze swoimi oj-
cami”.

„Tak, to moi synowie, których
Bóg dał mi w tym kraju”a. Wtedy
on rzekł: „Prosz�, niech podejd�
bliżej, żebym mógł ich pobłogo-
sławić”b. 10 A Izrael z powodu
starości już prawie nie widział.
Dlatego Józef podszedł z sy-
nami do niego, a on ich ucałował
i uściskał. 11 Izrael odezwał
si� do Józefa: „Nie spodziewa-
łem si�, że jeszcze ci� zobacz�c,
a Bóg pozwolił mi zobaczyć na-
wet twoje potomstwo”. 12 Po-
tem Józef odsun�ł synów od
niego� i nisko si� pokłonił.

13 Nast�pnie Józef praw� r�-
k� wzi�ł Efraimad, a lew� Ma-
nassesae i znowu przyprowadził
ich do Izraela, tak że Manas-
ses stan�ł po jego prawej stro-
nie, a Efraim po lewej. 14 Jed-
nak Izrael położył praw� r�k� na
głowie Efraima, mimo że on był
młodszy, a lew�—na głowie Ma-
nassesa. Zrobił tak celowo, cho-
ciaż wiedział, że Manasses jest
pierworodnymf. 15 I pobłogo-
sławił Józefa, mówi�cg:

„Prawdziwy Bóg, któremu
służyli� moi ojcowie,
Abraham i Izaakh,

prawdziwy Bóg, który pro-
wadził mnie jak pasterz
przez całe moje życie
aż po dziś dzieńi,

16 anioł, który mnie wybawiał
z wszelkiego nieszcz�ścia j,
niech błogosławi tym
chłopcomk.

Niech dzi�ki nim przetrwa
moje imi� oraz imi� moich
ojców, Abrahama i Izaaka,

i niech stan� si� licznym
ludem na ziemi”l.

17 Kiedy Józef zobaczył, że
ojciec trzyma praw� r�k� na gło-
wie Efraima, nie spodobało mu

48:12 �Dosł. „jego kolan”. 48:15
�Dosł. „przed którym chodzili”.
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si� to i próbował przełożyć je-
go r�k� z głowy Efraima na
głow� Manassesa. 18 I powie-
dział: „Nie tak, ojcze, bo ten jest
pierworodnya. Połóż praw� r�k�
na jego głowie”. 19 Ale ojciec
nie chciał tego zrobić i wyjaśnił:
„Wiem, synu, wiem. On też b�-
dzie wielki i od niego też b�dzie
si� wywodził lud. Jednak jego
młodszy brat b�dzie wi�kszy niż
onb, a jego potomstwo stanie
si� tak liczne jak całe narody”c.
20 I dalej błogosławił ich tego
dniad:

„Izraelici b�d� si� na ciebie
powoływać, błogosławi�c
jeden drugiego słowami:

‚Niech Bóg sprawi, żeby ci
si� wiodło jak Efraimowi
i Manassesowi’”.

Tak wi�c Izrael postawił Efrai-
ma wyżej niż Manassesa.

21 Potem Izrael odezwał si�
do Józefa: „Niedługo umr�e, ale
Bóg na pewno dalej b�dzie z wa-
mi i zaprowadzi was z powrotem
do ziemi waszych przodków f.
22 A ja daj� ci jedn� cz�ść zie-
mi� wi�cej niż twoim braciom.
Zabrałem j� Amorytom mieczem
i łukiem”.

49 Jakub wezwał swoich sy-
nów i rzekł: „Zbierzcie si�,

żebym mógł wam powiedzieć,
co was spotka w przyszłości.
2 Zgromadźcie si�, synowie Ja-
kuba, posłuchajcie swojego oj-
ca, Izraela.

3 „Rubenieg, jesteś moim pier-
worodnymh, moj� energi� życio-
w�, moim pierwszymdzieckiem�,
wyróżniaj�cym si� dostojeń-
stwem i sił�. 4 Nie b�dziesz
już si� wybijał, bo byłeś nie-
okiełznany jak wzburzone wody
i wszedłeś do łoża swojego ojca i.

48:22 �Dosł. „jedno rami�”. 49:3 �Lub
„pocz�tkiem mojej siły rozrodczej”.

Zbezcześciłeś moje łoże. On na-
prawd� to zrobił!

5 „Symeon i Lewi to braciaa.
Swojej broni używaj�, żeby do-
puszczać si� przemocyb. 6 Mo-
ja duszo�, nie zadawaj si� z ni-
mi. Moje serce�, nie szukaj ich
towarzystwa, bo w gniewie po-
zabijali m�żczyznc i dla przyjem-
ności okaleczyli byki�. 7 Prze-
kl�ty niech b�dzie ich okrutny
gniew, ich bezlitosna furiad.
Rozprosz� ich w ziemi Jakuba,
rozrzuc� po ziemi Izraelae.

8 „Judof, twoi bracia b�d� ci�
sławićg. B�dziesz trzymał r�k�
na karku swoich nieprzyjaciółh.
Synowie twojego ojca b�d� ci
si� kłaniać i. 9 Juda to młody
lew j. Mój synu, na pewno nasy-
cisz si� zdobycz� i odejdziesz.
Położysz si� na ziemi i rozci�g-
niesz jak lew. A kto odważy si�
obudzić lwa? 10 Od Judy nie
oddali si� berłok ani laska rozka-
zodawcy�, aż przyjdzie Szilo�l,
któremu b�d� posłuszne naro-
dym. 11 Przywi�że swojego os-
ła do winorośli, swoje ośl�tko
do najdorodniejszej winorośli.
Wypierze swoj� odzież w winie,
swoje szaty we krwi winogron.
12 Jego oczy b�d� czerwone od
wina, a z�by białe od mleka.

13 „Zebulonn zamieszka nad
brzegiem morza, tam, gdzie kot-
wicz� statkio, a jego granica b�-
dzie biegła w kierunku Sydonup.

14 „Issacharq to osioł o moc-
nych kościach, który leży z dwo-
ma jukami na grzbiecie. 15 Zo-
baczy, że ma dobre miejsce
na odpoczynek i że ziemia ta
jest pi�kna. Nachyli grzbiet, by

49:6 �Zob. Słowniczek poj�ć. �Lub
„moja chwało”. �Lub „poprzecinali
ści�gna bykom”. 49:10 �Dosł. „laska
rozkazodawcy spomi�dzy jego stóp”.
� Imi� to znaczy „ten, którego to jest;
ten, do którego to należy”.
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nosić ci�żary, i b�dzie wykony-
wał prac� przymusow�.

16 „Dana, jedno z plemion
Izraela, b�dzie s�dzić ludb.
17 Niech Dan okaże si� w�żem
przy drodze, żmij� rogat� na
skraju ścieżki, k�saj�c� p�ciny
konia, tak że zrzuca on jeźdź-
ca na ziemi�c. 18 Jehowo, b�-
d� wyczekiwał czasu, kiedy nas
wybawisz.

19 „Gadad napadn� grabież-
cy, ale on ich odeprze i ruszy za
nimi w pościge.

20 „Aszerf b�dzie miał pod
dostatkiem chleba� i b�dzie do-
starczał żywność godn� stołu
królewskiegog.

21 „Naftalih — smukła łania —
wypowiada pi�kne słowa i.

22 „Józefj to p�d obficie owo-
cuj�cego drzewa, które rośnie
przy źródle i którego gał�zie
si�gaj� ponad mur. 23 Ale n�-
kali go łucznicy, strzelali do
niego i okazywali mu wrogośćk.
24 Jednak jego łuk był mocno
napi�ty l, a jego r�ce silne i spraw-
nem. Było tak dzi�ki pot�żnemu
Bogu Jakuba, dzi�ki Pasterzowi
i Skale Izraela�. 25 On� jest od
Boga jego ojca, od Tego, który
mu pomoże. On jest z Wszech-
mocnym, który zleje na niego
błogosławieństwa nieba w górze,
błogosławieństwa gł�biny w do-
len i błogosławieństwa piersi i ło-
na�. 26 Błogosławieństwa jego
ojca przewyższ� błogosławień-
stwa odwiecznych gór, bogactwo
starodawnych wzgórzo. Pozosta-
n� na głowie Józefa, na głowie
tego, który został wybrany spo-
śród swoich bracip.

49:20 �Lub „chleb od Aszera b�dzie
tłusty”. 49:24 �Możliwe też „dzi�-
ki temu, który zapewniał moc Jakubo-
wi, dzi�ki pasterzowi i skale Izraela”.
49:25 �Czyli Józef. �Lub „i pobłogo-
sławi go licznym potomstwem”.

27 „Beniamina b�dzie roz-
szarpywał zdobycz jak wilkb. Ra-
no pożre upolowane zwierz�,
a wieczorem rozdzieli łup”c.

28 Od nich wszystkich po-
chodzi 12 plemion Izraela, a te
słowa wypowiedział ich ojciec,
gdy ich błogosławił. Każdemu
udzielił odpowiedniego błogo-
sławieństwad.

29 Potem polecił im: „Niedłu-
go doł�cz� do swojego ludu�e.
Pochowajcie mnie z moimi ojca-
mi w jaskini, która jest na polu
Hetyty Efronaf, 30 w jaskini na
polu Machpela niedaleko Mamre
w ziemi Kanaan, na polu, które
Abraham kupił od Hetyty Efro-
na, żeby tam chować zmarłych.
31 Tam pochowano Abrahama
i Sar�, jego żon�g, Izaakah i Re-
bek�, jego żon�, tam też pocho-
wałem Le�. 32 Pole wraz z jas-
kini� zostało kupione od synów
Heta”i.

33 Gdy Jakub wydał synom
te polecenia, położył si� na łóż-
ku i umarł, doł�czył do swojego
ludu�j.

50 Wtedy Józef przypadł do
ojcak, płakał i go całował.

2 Potem nakazał sługom, którzy
byli lekarzami, żeby zabalsamo-
walil ojca. Lekarze zabalsamowali
wi�c Izraela. 3 Poświ�cili na to
pełnych 40 dni, bo tyle zazwyczaj
zabierało balsamowanie. Egipcja-
nie opłakiwali Izraela 70 dni.

4 Kiedy min�ły dni żałoby, Jó-
zef przemówił do dworzan� fa-
raona: „Jeśli jesteście mi życz-
liwi, przekażcie faraonowi tak�
wiadomość: 5 ‚Mój ojciec ka-
zał mi złożyć przysi�g�m i po-
wiedział: „Niedługo umr�n. Masz
mnie pochować w grobowcuo,

49:29, 33 �Poetycki zwrot, którym opi-
sywano śmierć. 50:4 �Lub „domowni-
ków”.
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który przygotowałem dla siebie
w Kanaanie”a. Dlatego pozwól
mi, prosz�, pójść i pochować oj-
ca, a potem tu wróc�’”. 6 Fara-
on odpowiedział: „Idź i pochowaj
ojca, tak jak mu przysi�głeś”b.

7 Józef wyruszył wi�c, żeby
pochować ojca, a z nim poszli
wszyscy słudzy faraona, starsic
dworu i wszyscy starsi egipscy,
8 i wszyscy domownicy Józefa,
jego bracia i domownicy jego oj-
cad. Tylko swoje małe dzieci oraz
stada pozostawili w ziemi Go-
szen. 9 Z Józefem podróżowali
też jeźdźcy na koniach i rydwa-
nache; towarzyszyła mu bardzo
liczna grupa ludzi. 10 Kiedy
przybyli na klepisko Atad� w re-
gionie nadjordańskim, pogr�że-
ni w gł�bokim smutku opłaki-
wali tam Izraela. Józef obchodził
żałob� po ojcu przez siedem
dni. 11 Gdy mieszkańcy tej zie-
mi, Kananejczycy, zobaczyli uro-
czystości żałobne na klepisku
Atad, wykrzykn�li: „Egipcjanie
przeżywaj� ci�żk� żałob�!”. Dla-
tego nadano temu miejscu nazw�
Abel-Micraim�. Leży onow regio-
nie nadjordańskim.

12 Synowie Jakuba zrobili
dokładnie tak, jak im poleciłf.
13 Przenieśli go do ziemi Kana-
an i pochowali w jaskini na po-
lu Machpela niedaleko Mamre,
na polu, które Abraham kupił
od Hetyty Efrona na miejsce po-
chówkug. 14 Gdy Józef pocho-
wał ojca, wrócił do Egiptu razem
ze swoimi braćmi i wszystkimi,
którzy mu towarzyszyli.

15 Po śmierci ojca bracia Jó-
zefa mówili mi�dzy sob�: „A co,
jeśli Józef chowa do nas uraz�
i zemści si� za całe zło, jakie
mu wyrz�dziliśmy?”h. 16 Dla-

50:10 �Lub „do Goren-Atad”. 50:11
�Nazwa ta znaczy „żałoba Egipcjan”.

tego przekazali Józefowi nast�-
puj�c� wiadomość: „Twój ojciec
przed śmierci� dał taki nakaz:
17 ‚Powiedzcie Józefowi: „Bła-
gam ci�, przebacz swoim bra-
ciom przewinienie i grzech,
jakiego si� dopuścili, bo wyrz�-
dzili ci wielk� krzywd�”’. Prosi-
my wi�c, przebacz przewinienie
sług Boga, którego czcił twój oj-
ciec”. Słysz�c to, Józef si� roz-
płakał. 18 Potem bracia przy-
szli do niego, upadli mu do nóg
i oświadczyli: „Jesteśmy twoimi
niewolnikami!”a. 19 Józef im
rzekł: „Nie bójcie si�. Przecież
nie jestem Bogiem. 20 Cho-
ciaż chcieliście mnie skrzyw-
dzićb, Bóg postanowił obrócić
to na korzyść i uratować wielu
ludzi, tak jak to widać dzisiajc.
21 Dlatego nie bójcie si�. B�d�
dbał o to, żebyście wy i wasze
dzieci mieli co jeść”d. Tak ich
pocieszał i uspokajał.

22 Józef dalej mieszkał w
Egipcie razem z domownikami
swojego ojca. Przeżył 110 lat.
23 I zobaczył trzecie pokole-
nie synów Efraimae, jak rów-
nież synów Machiraf, syna Ma-
nassesa. Byli oni dla Józefa jak
jego własne dzieci�. 24 I Jó-
zef zwrócił si� do swoich bra-
ci: „Niedługo umr�, ale Bóg na
pewno przyjdzie wam z pomoc�g

i wyprowadzi was st�d do zie-
mi, któr� przysi�gł dać Abra-
hamowi, Izaakowi i Jakubowi”h.
25 Potem Józef kazał synom Iz-
raela złożyć przysi�g�. Powie-
dział: „Bóg na pewno przyj-
dzie wam z pomoc�. Obiecajcie
mi, że zabierzecie st�d mo-
je kości” i. 26 Józef umarł, ma-
j�c 110 lat. Zabalsamowano j go
i włożono do trumny w Egipcie.

50:23 �Dosł. „urodzili si� na kolanach
Józefa”.
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1 Izraelici w Egipcie staj� si� coraz
liczniejsi (1-7)

Faraon gn�bi Izraelitów (8-14)
Bogobojne położne ratuj�
chłopców (15-22)

2 Narodziny Mojżesza (1-4)
Córka faraona adoptuje Mojżesza (5-10)
Mojżesz ucieka do Midianu i żeni si�
z Cyppor� (11-22)

Bóg słyszy wołanie Izraelitów (23-25)

3 Mojżesz i płon�cy krzew (1-12)
Jehowa wyjaśnia znaczenie swego
imienia (13-15)

Jehowa udziela Mojżeszowi
wskazówek (16-22)

4 Trzy cuda, których ma dokonać
Mojżesz (1-9)

Mojżesz uważa, że nie nadaje si�
do zleconego zadania (10-17)

Mojżesz wraca do Egiptu (18-26)
Mojżesz spotyka si� z Aaronem (27-31)

5 Mojżesz i Aaron przed faraonem (1-5)
Coraz gorsza sytuacja Izraelitów (6-18)
Izraelici obwiniaj� Mojżesza i Aarona
o swoje problemy (19-23)

6 Ponowna obietnica uwolnienia
z niewoli (1-13)
Znaczenie imienia Jehowy nie w pełni
ujawnione (2, 3)

Rodowód Mojżesza i Aarona (14-27)
Mojżesz znowu ma stan�ć przed
faraonem (28-30)

7 Jehowa umacnia Mojżesza (1-7)
Laska Aarona zamienia si� w wielkiego
w�ża (8-13)

Plaga 1: woda zamienia si�
w krew (14-25)

8 Plaga 2: żaby (1-15)
Plaga 3: komary (16-19)
Plaga 4: gzy (20-32)

Nie spada na Goszen (22, 23)

9 Plaga 5: śmiertelna zaraza żywego
inwentarza (1-7)

Plaga 6: wrzody na ludziach
i zwierz�tach (8-12)

Plaga 7: grad (13-35)
Faraon ma ujrzeć moc Boż� (16)
Imi� Jehowy b�dzie rozgłaszane (16)

10 Plaga 8: szarańcza (1-20)
Plaga 9: ciemność (21-29)

11 Zapowiedź 10 plagi (1-10)
Izraelici maj� poprosić Egipcjan
o dary (2)

12 Ustanowienie Paschy (1-28)
Opryskanie futryn drzwi krwi� (7)

Plaga 10: śmierć pierworodnych (29-32)
Izraelici zaczynaj� wychodzić
z Egiptu (33-42)
Koniec 430 lat (40, 41)

Wskazówki co do obchodów
Paschy (43-51)

13 Każdy pierworodny płci m�skiej
należy do Jehowy (1, 2)´

Swi�to Przaśników (3-10)
Każdy pierworodny płci m�skiej
poświ�cony Bogu (11-16)

Bóg prowadzi Izraelitów w kierunku
Morza Czerwonego (17-20)

Słup obłoku i ognia (21, 22)

14 Izraelici docieraj� nad morze (1-4)
Faraon ściga Izraelitów (5-14)
Przejście przez Morze Czerwone (15-25)
Egipcjanie ton� w morzu (26-28)
Izraelici uwierzyli Jehowie (29-31)

15 Zwyci�ska pieśń Mojżesza
i Izraelitów (1-19)´

Spiew Miriam (20, 21)
Gorzka woda staje si� słodka (22-27)

16 Lud narzeka na jedzenie (1-3)
Reakcja Jehowy na szemranie
ludu (4-12)

Przepiórki i manna (13-21)
W szabat nie b�dzie manny (22-30)
Manna „ma być przechowywana
z pokolenia na pokolenie” (31-36)



17 W okolicach Horebu lud narzeka
na brak wody (1-4)

Woda ze skały (5-7)
Atak i porażka Amalekitów (8-16)

18 Przybycie Jetra i Cyppory (1-12)
Jetro radzi Mojżeszowi wyznaczyć
s�dziów (13-27)

19 Przy górze Synaj (1-25)
Izrael ma zostać „królestwem
kapłanów” (5, 6)

Lud przygotowuje si� na spotkanie
z Bogiem (14, 15)

20 Dziesi�ć Przykazań (1-17)
Niezwykłe zjawiska budz� w Izraelitach
strach (18-21)

Wskazówki co do oddawania czci
Bogu (22-26)

21 Prawa dla Izraelitów (1-36)
Hebrajscy niewolnicy (2-11)
Przest�pstwa wobec bliźnich (12-27)
Zwierz�ta (28-36)

22 Prawa dla Izraelitów (1-31)
Kradzież (1-4)
Zniszczenie upraw (5, 6)
Odszkodowania i prawo
własności (7-15)

Uwiedzenie dziewicy (16, 17)
Wielbienie Boga i sprawiedliwe
traktowanie bliźnich (18-31)

23 Prawa dla Izraelitów (1-19)
Uczciwość i sprawiedliwość (1-9)
Szabat i świ�ta (10-19)

Anioł ma prowadzić Izraelitów (20-26)
Przyszłe terytorium Izraelitów (27-33)

24 Lud obiecuje przestrzegać przymierza
z Bogiem (1-11)

Mojżesz na górze Synaj (12-18)

25 Dary ofiarne na przybytek (1-9)
Arka (10-22)
Stół (23-30)´
Swiecznik (31-40)

26 Przybytek (1-37)
Płótna i tkaniny (1-14)
Ramy i podstawy z gniazdami (15-30)
Zasłona i kotara (31-37)

27 Ołtarz całopalny (1-8)
Dziedziniec (9-19)
Oliwa do świecznika (20, 21)

28 Strój kapłana (1-5)
Efod (6-14)
Napierśnik (15-30)

Urim i tummim (30)
Płaszcz bez r�kawów (31-35)
Zawój ze złot� płytk� (36-39)
Inne cz�ści stroju kapłana (40-43)

29 Wprowadzenie na urz�d kapłański (1-37)
Ofiara składana codziennie (38-46)

30 Ołtarz kadzielny (1-10)
Spis i wykup (11-16)
Miedziany basen (17-21)
Receptura olejku
do namaszczania (22-33)

Składniki świ�tego kadzidła (34-38)

31 Rzemieślnicy napełnieni duchem
Bożym (1-11)

Szabat—znak przymierza mi�dzy
Bogiem a Izraelem (12-17)

Dwie kamienne tablice (18)

32 Złoty cielec (1-35)
Mojżesz słyszy niepokoj�ce odgłosy
z obozu (17, 18)

Mojżesz rozbija kamienne tablice (19)
Lewici dowodz� lojalności wobec
Jehowy (26-29)

33 Bóg gani upór Izraelitów (1-6)
Namiot spotkania poza obozem (7-11)
Mojżesz pragnie zobaczyć chwał�
Jehowy (12-23)

34 Nowe kamienne tablice (1-4)
Mojżesz widzi chwał� Jehowy (5-9)
Bóg powtarza przykazania zwi�zane
z przymierzem (10-28)

Twarz Mojżesza promienieje
blaskiem (29-35)

35 Postanowienia dotycz�ce szabatu (1-3)
Dary ofiarne na przybytek (4-29)
Becalel i Oholiab napełnieni
duchem (30-35)

36 Dary przekraczaj� potrzeby (1-7)
Budowa przybytku (8-38)

37 Wykonanie Arki (1-9)
Stół (10-16)´
Swiecznik (17-24)
Ołtarz kadzielny (25-29)

38 Ołtarz całopalny (1-7)
Miedziany basen (8)
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1 Oto imiona synów Izraela,
czyli Jakuba, którzy razem

z nim i swoimi rodzinami przy-
byli do Egiptua: 2 Ruben, Sy-
meon, Lewi, Judab, 3 Issachar,
Zebulon, Beniamin, 4 Dan, Naf-
tali, Gad i Aszerc. 5 A Józef był
już wtedy w Egipcie. Jakub miał
w sumie 70 potomków�d. 6 Po
jakimś czasie umarł Józefe oraz
wszyscy jego bracia. Przemin�-
ło całe to pokolenie. 7 A Izrae-
litów� wci�ż przybywało, bo ro-
dziło im si� bardzo dużo dzieci.
Stawali si� coraz liczniejsi i po-
t�żniejsi i w rezultacie napełnili
krajf.

8 Z czasem w Egipcie za-
cz�ł panować nowy król, który
nie znał Józefa. 9 I przemówił
do swojego ludu: „Spójrzcie tyl-
ko! Izraelici s� liczniejsi i pot�ż-
niejsi od nasg. 10 Musimy coś
z tym zrobić, bo inaczej dalej
b�d� si� mnożyć. I jeśli dojdzie
do wojny, to przył�cz� si� do
naszych wrogów i b�d� walczyć
przeciwko nam, a potem opusz-
cz� kraj”.

11 Ustanowiono wi�c nad ni-
mi ludzi, którzy nadzorowali ro-
boty przymusowe i gn�bili ich
ci�żk� prac�h. Izraelici zbudowa-
li dla faraona miasta-spichlerze,
Pitom oraz Raamses i. 12 Ale

1:5 �Dosł. „dusz, które wyszły z bioder
Jakuba, było 70 dusz”. 1:7 �Dosł. „sy-
nów Izraela”.

im bardziej uciskano Izraelitów,
tym liczniejsi si� stawali i tym
bardziej rozprzestrzeniali si� po
kraju, co wzbudzało w Egipcja-
nach strach i odraz�a. 13 Dla-
tego Egipcjanie zniewolili Izrae-
litów i traktowali ich w okrutny
sposóbb. 14 Sprawili, że ich ży-
cie stało si� nie do zniesienia—
kazali im wyrabiać glinian� za-
praw� i cegły oraz ci�żko pra-
cować w polu. Tyranizowali ich
i zmuszali do wszelkiego rodza-
ju niewolniczej pracyc.

15 W dodatku król Egiptu we-
zwał hebrajskie położne, Szifr�
i Pu�, 16 i wydał im taki roz-
kaz: „Kiedy pomagacie Hebraj-
kom przy porodzied i widzicie,
że rodzi im si� syn, to macie go
uśmiercić, a jeśli córka, to zo-
stawcie j� przy życiu”. 17 Jed-
nak położne bały si� prawdziwe-
go Boga, dlatego nie posłuchały
króla Egiptu i zostawiały chłop-
ców przy życiue. 18 Po pew-
nym czasie król Egiptu wezwał
je i zapytał: „Dlaczego zosta-
wiacie chłopców przy życiu?”.
19 A one odpowiedziały: „Heb-
rajki nie s� takie jak Egipcjanki.
S� zdrowe i silne. Rodz�, zanim
zd�ży przyjść położna”.

20 Bóg wspierał wi�c położ-
ne, a lud stawał si� coraz liczniej-
szy i pot�żniejszy. 21 Ponieważ
położne te bały si� prawdziwe-
go Boga, On potem obdarzył je

Dziedziniec (9-20)
Spis materiałów użytych do budowy
przybytku (21-31)

39 Wykonanie szat dla kapłanów (1)
Efod (2-7)
Napierśnik (8-21)
Płaszcz bez r�kawów (22-26)

Pozostałe elementy stroju
kapłanów (27-29)

Złota płytka (30, 31)
Mojżesz ogl�da przybytek (32-43)

40 Mojżesz stawia przybytek (1-33)
Chwała Jehowy napełnia
przybytek (34-38)
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rodzinami. 22 W końcu faraon
nakazał całemu swojemu ludowi:
„Każdego chłopca, który urodzi
si� Hebrajczykom, macie wrzu-
cić do Nilu, ale każd� dziewczyn-
k� pozostawcie przy życiu”a.

2 Mniej wi�cej w tym cza-
sie pewien m�żczyzna z ro-

du Lewiego ożenił si� z kobie-
t� z tego samego rodub. 2 I ta
kobieta zaszła w ci�ż�, i urodzi-
ła syna. Gdy zobaczyła, jaki jest
śliczny, schowała go i trzyma-
ła w ukryciu przez trzy miesi�-
cec. 3 Nie była jednak w stanie
dłużej go ukrywaćd, wzi�ła wi�c
kosz� z papirusu, powlekła as-
faltem i smoł�, po czym włożyła
do niego dziecko i umieściła go
wśród trzcin nad brzegiem Nilu.
4 Ale jego siostrae obserwowała
z pewnej odległości, co si� z nim
stanie.

5 Kiedy córka faraona przy-
szła wyk�pać si� w Nilu, a jej
służ�ce spacerowały nad brze-
giem, zobaczyła w trzcinie kosz.
Natychmiast posłała po niego
niewolnic�f. 6 Gdy go otworzy-
ła, zobaczyła płacz�cego chłop-
ca. Zrobiło jej si� żal dziecka
i powiedziała: „To mały Heb-
rajczyk”. 7 Wtedy jego siostra
zapytała córk� faraona: „Czy
mam pójść i sprowadzić Hebraj-
k�, żeby wykarmiła dla ciebie
to dziecko?”. 8 „Idź!”—odrzek-
ła córka faraona. Dziewczynka
od razu poszła i przyprowadzi-
ła matk� chłopcag. 9 Córka fa-
raona zwróciła si� do niej: „Weź
to dziecko do siebie i wykarm
je dla mnie, a ja ci zapłac�”.
Kobieta zabrała wi�c dziecko
i je wykarmiła. 10 Kiedy chło-
piec podrósł, przyprowadziła go
do córki faraona, a ona uzna-
ła go za swojego synah. Dała mu

2:3 �Lub „ark�; skrzynk�”.

na imi� Mojżesz�, bo powiedzia-
ła: „Wyci�gn�łam go z wody”a.

11 Gdy Mojżesz był już doros-
ły�, wyszedł do swoich hebraj-
skich braci i zobaczył, jak ci�żko
pracuj�b. Ujrzał też Egipcjanina,
który bił jednego z nich. 12 Ro-
zejrzał si� dookoła, a widz�c, że
nikogo nie ma, zabił tego Egipcja-
nina i ukrył w piaskuc.

13 Nast�pnego dnia wyszedł
i zobaczył, jak bije si� dwóch
Hebrajczyków. Zapytał wi�c te-
go, który nie miał racji: „Dla-
czego bijesz swojego brata?”d.
14 Na to on rzekł: „Kto ci� usta-
nowił ksi�ciem i s�dzi� nad na-
mi? Masz zamiar mnie zabić, tak
jak zabiłeś tego Egipcjanina?”e.
Wtedy Mojżesz si� zl�kł i pomyś-
lał: „Na pewno wszyscy już wie-
dz�, co zrobiłem!”.

15 Faraon usłyszał o tym, co
si� stało, i usiłował zabić Moj-
żesza. Ale on uciekł przed fara-
onem i zamieszkał w krainie Mi-
dianf. Kiedy siedział przy pewnej
studni, 16 przyszło tam siedem
córek midianickiego kapłanag,
żeby naczerpać wody, napełnić
koryta i napoić trzod� ojca.
17 Ale jak zwykle przyszli też
pasterze i je odp�dzili. Widz�c
to, Mojżesz wstał i pośpieszył ko-
bietom na pomoc�, po czym na-
poił ich trzod�. 18 Gdy wróciły
do domu, ich ojciec, Reuel�h, za-
pytał zaskoczony: „Jak to si�
stało, że dzisiaj tak szybko przy-
szłyście do domu?”. 19 Odrzek-
ły: „Jakiś Egipcjanini obronił nas
przed pasterzami, a do tego jesz-
cze naczerpał za nas wody, że-
by napoić trzod�”. 20 Wtedy

2:10 � Imi� to znaczy „wyci�gni�ty [z wo-
dy]”. 2:11 �Lub „stał si� silniejszy”.
2:17 �Lub „obronił kobiety”. 2:18
�Czyli Jetro.
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powiedział do nich: „Ale gdzie
on jest? Dlaczego go zostawiły-
ście? Zawołajcie go! Niech przyj-
dzie z nami zjeść”. 21 Mojżesz
zgodził si� zostać u tego czło-
wieka, a on dał mu swoj� cór-
k� Cyppor�a za żon�. 22 Póź-
niej urodziła ona syna, któremu
nadał imi� Gerszom�b, bo powie-
dział: „Mieszkam w obcej ziemi”c.

23 Min�ło dużo czasu� i król
Egiptu umarłd. Ale Izraelici dalej
cierpieli niewol� i głośno skar-
żyli si� na swój los, i wołali
o pomoc do prawdziwego Bogae.
24 Bóg usłyszał ich j�kf i po-
stanowił działać zgodnie z przy-
mierzem�, które zawarł z Ab-
rahamem, Izaakiem i Jakubemg.
25 Tak wi�c Bóg zwrócił uwa-
g� na Izraelitów i ulitował si�
nad nimi.

3 Mojżesz został pasterzem
trzody swojego teścia, Je-

trah, kapłana midianickiego.
Pewnego razu p�dził trzod� na
zachód przez pustkowie i do-
tarł do Horebu, góry praw-
dziwego Boga i. 2 Wtedy w pło-
mieniu ognia wydobywaj�cego
si� z ciernistego krzewu ukazał
mu si� anioł Jehowy j. Mojżesz
zobaczył, że ciernisty krzew pło-
nie, ale si� nie spala. 3 Powie-
dział: „Co za niezwykłe zjawi-
sko! Podejd� bliżej, żeby si�
przyjrzeć, czemu ten krzew si�
nie spala”. 4 Kiedy Jehowa uj-
rzał, że on podchodzi, zawo-
łał do niego spośród ciernistego
krzewu: „Mojżeszu! Mojżeszu!”,
na co ten odpowiedział: „Słu-
cham!”. 5 Wówczas Bóg rzekł:
„Nie zbliżaj si�. Zdejmij z nóg

2:22 � Imi� to znaczy „mieszkaj�cy
tam cudzoziemiec”. 2:23 �Dosł. „wie-
le dni”. 2:24 �Lub „przypomniał sobie
o przymierzu”.

sandały, bo ziemia, na której
stoisz, jest świ�ta”.

6 I mówił dalej: „Jestem Bo-
giem twojego ojca, Bogiem Ab-
rahamaa, Bogiem Izaakab i Bo-
giem Jakuba”c. Wtedy Mojżesz
zakrył twarz, ponieważ bał si�
patrzeć na prawdziwego Boga.
7 I Jehowa dodał: „Widziałem,
jak mój lud cierpi w Egipcie,
i słyszałem, jak woła o po-
moc, zmuszany do ci�żkiej pra-
cy. Dobrze wiem, jakiego bólu
zaznajed. 8 Zst�pi�, żeby go
wyzwolić z r�k Egipcjane i wy-
prowadzić z tego kraju do zie-
mi dobrej i przestronnej, do
ziemi mlekiem i miodem pły-
n�cej f, któr� zamieszkuj� Ka-
nanejczycy, Hetyci, Amoryci,
Peryzzyci, Chiwwici i Jebusy-
cig. 9 Usłyszałem krzyk Izraeli-
tów i zobaczyłem, w jak okrutny
sposób gn�bi� ich Egipcjanieh.
10 Chodź, pośl� ci� do faraona
i wyprowadzisz Izraelitów, mój
lud, z Egiptu”i.

11 Jednak Mojżesz powie-
dział do prawdziwego Boga:
„Kim jestem, żebym miał iść
do faraona i wyprowadzić Izra-
elitów z Egiptu?”. 12 Na to On
odrzekł: „B�d� z tob� j. A oto po
czym poznasz, że to ja ci� posła-
łem: Gdy wyprowadzisz lud
z Egiptu, na tej górzek b�dzie-
cie oddawać cześć� prawdziwe-
mu Bogu”.

13 Lecz Mojżesz zwrócił si�
do prawdziwego Boga: „Załóż-
my, że pójd� do Izraelitów i po-
wiem im: ‚Bóg waszych praoj-
ców posłał mnie do was’, a oni
zapytaj�: ‚Jakie jest Jego imi�?’l.
Co mam im odpowiedzieć?”.
14 Wtedy Bóg rzekł do Mojże-
sza: „Stan� si�, kim zechc�� si�

3:12 �Dosł. „służyć”. 3:14 �Lub „po-
stanowi�”.
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stać”�a. I dodał: „Powiedz Izrae-
litom: ‚„Stan� si�” posłał mnie
do was’”b. 15 I Bóg jeszcze raz
rzekł do Mojżesza:

„Masz powiedzieć Izraelitom
tak: ‚Jehowa, Bóg waszych pra-
ojców, Bóg Abrahamac, Bóg Iza-
akad i Bóg Jakubae, posłał mnie
do was’. To jest moje imi� na za-
wszef—b�d� je pami�tać wszyst-
kie pokolenia. 16 Teraz idź,
zbierz starszych Izraela i prze-
każ im: ‚Jehowa, Bóg waszych
praojców, Bóg Abrahama, Izaaka
i Jakuba, ukazał mi si� i powie-
dział: „Zwróciłem na was uwag�g

i widz� wasz� udr�k� w Egipcie.
17 Obiecuj� wi�c, że uwolni�
was od cierpieńh, które zadaj�
wam Egipcjanie, i zaprowadz�
was do ziemi Kananejczyków,
Hetytów, Amorytów i, Peryzzy-
tów, Chiwwitów i Jebusytów j, do
ziemi mlekiem i miodem płyn�-
cej”’k.

18 „Na pewno ci� posłucha-
j� l. Wtedy razem ze starszymi Iz-
raela pójdziecie do króla Egip-
tu i powiecie mu: ‚Jehowa,
Bóg Hebrajczykówm, przemówił
do nas. Dlatego, prosimy, po-
zwól nam pójść na trzy dni na
pustkowie, żebyśmy mogli zło-
żyć ofiar� swojemu Bogu, Jeho-
wie’n. 19 Ale ja dobrze wiem,
że król Egiptu nie pozwoli
wam pójść, chyba że zostanie
do tego zmuszonyo. 20 Wyci�g-
n� wi�c r�k� i uderz� Egipt, do-
konuj�c w nim wielu zdumiewa-
j�cych czynów. Dopiero wtedy
was wypuścip. 21 I sprawi�, że
Egipcjanie potraktuj� was przy-
chylnie i na pewno nie wyj-
dziecie stamt�d z pustymi r�ka-
miq. 22 Każda kobieta poprosi
swoj� s�siadk� i kobiet� miesz-
kaj�c� w jej domu o przedmio-

3:14 �Lub „okaż� si�, kim si� okaż�”.
Zob. Dodatek A4.

ty ze srebra i złota i o ubrania.
Wszystko to włożycie na swoich
synów i swoje córki. W ten spo-
sób ograbicie Egipcjan”a.

4 Jednak Mojżesz odezwał si�:
„A jeśli mi nie uwierz�

i nie posłuchaj� mnieb, bo po-
wiedz�: ‚Jehowa ci si� nie uka-
zał’?”. 2 Wówczas Jehowa za-
pytał: „Co masz w r�ku?”, a on
odpowiedział: „Lask�”. 3 Pole-
cił mu wi�c: „Rzuć j� na zie-
mi�”. Kiedy Mojżesz rzucił j� na
ziemi�, zamieniła si� w w�żac.
Mojżesz cofn�ł si� przestraszo-
ny, 4 a Jehowa rzekł do niego:
„Wyci�gnij r�k� i chwyć go za
ogon”. On tak zrobił i gdy chwy-
cił w�ża, ten stał si� w jego r�-
ku lask�. 5 Wtedy Bóg powie-
dział: „Dzi�ki temu uwierz�, że
ukazał ci si� Jehowa, Bóg ich
praojców, Bóg Abrahama, Bóg
Izaaka i Bóg Jakuba”d.

6 Jehowa powiedział mu je-
szcze: „Włóż, prosz�, r�k� w fał-
d� szaty na piersi”. Włożył wi�c
tam r�k�, a gdy j� wyj�ł, była po-
kryta tr�dem i biała jak śniege.
7 Bóg rzekł: „Włóż r�k� z po-
wrotem w fałd� szaty”. I Moj-
żesz z powrotem włożył tam r�-
k�, a gdy j� wyj�ł, znowu była
zdrowa jak reszta ciała. 8 Wte-
dy Bóg oświadczył: „Jeśli ci nie
uwierz� i nie zwróc� uwagi na
pierwszy cud, to na pewno prze-
kona ich drugi f. 9 A jeśli nie
uwierz� nawet tym dwóm cudom
i ci� nie posłuchaj�, to nabie-
rzesz wody z Nilu i wylejesz j�
na ziemi�. A woda, której nabie-
rzesz z Nilu, zamieni si� na zie-
mi w krew”g.

10 Na to Mojżesz powiedział
do Jehowy: „Wybacz mi, Jeho-
wo, ale nie jestem dobrym mów-
c�—nie byłem nim dawniej ani
si� nim nie stałem, gdy za-
cz�łeś przemawiać do swojego
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sługi. Nie umiem si� dobrze wy-
słowić�”a. 11 Jehowa mu od-
rzekł: „Kto dał człowiekowi us-
ta albo kto sprawia, że jest
niemy lub głuchy, że dobrze wi-
dzi albo jest ślepy? Czyż nie ja,
Jehowa? 12 Idź wi�c, a ja b�-
d� z tob�, gdy b�dziesz mó-
wić�, i poucz� ci�, co masz
powiedzieć”b. 13 Lecz Mojżesz
odparł: „Wybacz mi, Jehowo, ale
prosz�, wyślij kogoś innego za-
miast mnie”. 14 Wówczas Je-
howa bardzo rozgniewał si� na
Mojżesza i rzekł: „Masz brata,
Lewit� Aaronac. Wiem, że on jest
dobrym mówc�. Idzie już na spo-
tkanie z tob�. Kiedy ci� zobaczy,
bardzo si� ucieszy�d. 15 Poroz-
mawiaj z nim i przekaż mu mo-
je słowae. A ja b�d� z wami, gdy
b�dziecie mówićf, i poucz� was,
co macie robić. 16 On b�dzie
za ciebie przemawiał do ludu—
b�dzie twoim rzecznikiem, a ty
b�dziesz dla niego jak Bóg�g.
17 I weźmiesz do r�ki t� lask�,
żeby dokonywać ni� cudów”h.

18 Mojżesz wrócił wi�c do
Jetra, swojego teścia i, i powie-
dział: „Chciałbym pójść do swo-
ich braci, którzy s� w Egipcie,
żeby zobaczyć, czy jeszcze żyj�”.
„Idź w pokoju”—odpowiedział
Jetro. 19 Wtedy Jehowa rzekł
do Mojżesza w Midianie: „Wróć
do Egiptu, bo poumierali wszys-
cy, którzy chcieli ci� zabić�” j.

20 Mojżesz wzi�ł wi�c żon�
oraz synów i wsadził ich na os-
ła, po czym wyruszył do ziemi
egipskiej. Zabrał też ze sob� las-
k� prawdziwego Boga. 21 Je-

4:10 �Dosł. „jestem oci�żałych ust i oci�-
żałego j�zyka”. 4:12 �Dosł. „b�d� z two-
imi ustami”. 4:14 �Dosł. „ucieszy si�
jego serce”. 4:16 �Lub „b�dziesz dla
niego przedstawicielem Boga”. 4:19
�Lub „nastawali na twoj� dusz�”.

howa powiedział jeszcze do Moj-
żesza: „Dałem ci moc, żebyś
dokonał tych wszystkich cudów.
Masz ich dokonać, kiedy wró-
cisz do Egiptu i staniesz przed
faraonema. Ja jednak pozwol�,
żeby jego serce zaci�ło si�
w uporzeb. I nie wypuści luduc.
22 Powiedz faraonowi: ‚Oto sło-
wa Jehowy: „Izrael jest mo-
im synem, moim pierworod-
nymd. 23 Nakazuj� ci: ‚Wypuść
mojego syna, żeby mógł mi od-
dać cześć�. A jeśli nie b�dziesz
chciał tego zrobić, to ja zabij�
twojego syna, twojego pierwo-
rodnego’”’”e.

24 Gdy w czasie drogi zatrzy-
mali si� na nocleg, ukazał mu si�
Jehowaf i chciał go uśmiercićg.
25 W końcu Cypporah wzi�ła
krzemień� i obrzezała swojego
syna, a napletkiem dotkn�ła je-
go stóp�. I powiedziała: „Jesteś
dla mnie oblubieńcem krwi”.
26 Wtedy On go zostawił. Cyp-
pora nazwała go oblubieńcem
krwi ze wzgl�du na obrzezanie.

27 Później Jehowa odezwał
si� do Aarona: „Idź na pustko-
wie, żeby spotkać si� z Mojże-
szem”i. Aaron poszedł wi�c, a
gdy si� z nim spotkał przy górze
prawdziwego Boga j, pocałował
go na powitanie. 28 Mojżesz
przekazał Aaronowi wszystkie
słowa Jehowy, który go posłałk,
i opowiedział o wszystkich cu-
dach, których kazał mu doko-
nać l. 29 Potem Mojżesz i Aa-
ron poszli i zebrali starszych
Izraelam. 30 Aaron przekazał
im wszystko, co Jehowa po-
wiedział Mojżeszowi, a on doko-
nał cudówn w obecności ludu.
31 Wtedy lud uwierzyło. Kiedy

4:23 �Dosł. „służyć”. 4:25 �Lub „nóż
krzemienny”. �Lub „napletek rzuciła
do jego stóp”.
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Izraelici usłyszeli, że Jehowa
zwrócił na nich uwag�a i zo-
baczył ich udr�k�b, padli przed
Nim na twarze.

5 Potem Mojżesz i Aaron przy-
szli do faraona i powiedzie-

li: „Oto co mówi Jehowa, Bóg
Izraela: ‚Wypuść mój lud, żeby
mógł na pustkowiu obchodzić
świ�to ku mojej czci’”. 2 Lecz
faraon odparł: „A kto to jest
ten Jehowac, żebym miał Go po-
słuchać i wypuścić Izraela?d Nie
znam żadnego Jehowy i nie
mam zamiaru wypuścić Izrae-
la”e. 3 Oni jednak powiedzieli:
„Bóg Hebrajczyków przemówił
do nas. Dlatego pozwól nam
pójść na trzy dni na pustko-
wie i złożyć ofiar� Jehowie, na-
szemu Boguf. W przeciwnym ra-
zie On ukarze nas chorob� lub
mieczem”. 4 Na to król Egiptu
rzekł: „Mojżeszu i Aaronie, dla-
czego odrywacie ludzi od pracy?
Wracajcie do swoich zaj�ć!�”g.
5 I dodał: „Zobaczcie tylko, ilu
was tu jest! A wy chcecie, że-
by wszyscy rzucili prac� i poszli
z wami?!”.

6 Jeszcze tego dnia faraon
rozkazał nadzorcom robót i ich
pomocnikom: 7 „Nie dawajcie
już tym ludziom słomy do wyra-
biania cegiełh. Niech sami j� so-
bie zbieraj�. 8 Ale dalej maj�
wyrabiać tyle cegieł, co poprzed-
nio. Nic im nie ujmujcie, bo si�
rozleniwili. To dlatego krzycz�:
‚Chcemy iść, chcemy złożyć ofia-
r� swojemu Bogu!’. 9 Postaraj-
cie si�, żeby pracowali jeszcze
ci�żej i byli bez przerwy zaj�ci.
Wtedy nie w głowie im b�dzie
słuchanie kłamstw”.

10 Nadzorcyi i ich pomoc-
nicy wyszli wi�c do Izraelitów
i oświadczyli: „Oto słowa farao-

5:4 �Lub „idźcie nosić ci�żary!”.

na: ‚Nie b�d� już wam da-
wał słomy. 11 Idźcie tam, gdzie
można j� znaleźć, i sami j� so-
bie zbierajcie! Ale liczba ce-
gieł, które macie wykonywać,
nie zmniejszy si� ani troch�’”.
12 Wówczas Izraelici rozpro-
szyli si� po całej ziemi egipskiej
i zbierali ścierń zamiast słomy.
13 A nadzorcy robót ci�gle
ich pop�dzali, mówi�c: „Każde-
go dnia wszyscy musicie wyko-
nać tyle samo cegieł, co wte-
dy, gdy dostawaliście słom�”.
14 Poza tym nadzorcy wyzna-
czeni przez faraona bili pomoc-
ników, których wybrali spośród
Izraelitówa. I pytali ich: „Dlacze-
go ani wczoraj, ani dzisiaj nie
zrobiliście tyle cegieł, ile mieli-
ście zrobić?”.

15 Pomocnicy wybrani spo-
śród Izraelitów poszli wi�c do
faraona i zacz�li si� skarżyć:
„Dlaczego tak traktujesz swoich
sług? 16 Nie daj� słomy twoim
sługom, a mimo to mówi�: ‚Rób-
cie cegły!’. I bij� nas, chociaż
winny jest twój lud”. 17 Lecz
on rzekł: „Jesteście leniwi, po
prostu leniwi!b Dlatego powta-
rzacie: ‚Chcemy iść, chcemy
złożyć ofiar� Jehowie’c. 18 Na-
tychmiast wracajcie do pracy!
Nie dostaniecie słomy, ale dalej
macie robić tyle cegieł, co po-
przednio”.

19 Kiedy pomocnicy wybra-
ni spośród Izraelitów usłyszeli,
że każdego dnia musz� wyrabiać
tyle cegieł, ile wcześniej ustalo-
no, zdali sobie spraw� ze swo-
jej ci�żkiej sytuacji. 20 Gdy
wychodzili od faraona, natkn�-
li si� na Mojżesza i Aaro-
na, którzy tam na nich czekali.
21 Od razu powiedzieli do nich:
„Niech Jehowa zobaczy, co zro-
biliście, i os�dzi was, bo to przez
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was faraon i jego słudzy gar-
dz� nami�. Włożyliście im do r�-
ki miecz, żeby nas pozabijali”a.
22 Wówczas Mojżesz zwrócił
si� do Jehowy: „Jehowo, dlacze-
go krzywdzisz ten lud? Dlaczego
mnie posłałeś? 23 Odk�d sta-
n�łem przed faraonem, żeby mó-
wić w Twoim imieniub, on trak-
tuje ten lud jeszcze gorzejc.
A Ty wcale nie ratujesz swojego
ludu”d.

6 Jehowa rzekł wi�c do Moj-
żesza: „Teraz zobaczysz, co

uczyni� faraonowie. Zmuszony
moj� siln� r�k�, wypuści ich,
wr�cz wyp�dzi ze swojego kra-
ju”f.

2 Bóg powiedział jeszcze do
Mojżesza: „Ja jestem Jehowa.
3 Ukazywałem si� Abrahamowi,
Izaakowi i Jakubowi jako Bóg
Wszechmocnyg, ale jeśli chodzi
o moje imi�, Jehowah, nie dałem
im si� poznać i. 4 Zawarłem też
z nimi przymierze i obiecałem,
że dam im ziemi� Kanaan, zie-
mi�, w której przebywali jako
cudzoziemcy j. 5 I usłyszałem
j�k Izraelitów, których Egipcja-
nie gn�bi� w niewoli, i postano-
wiłem działać zgodnie ze swoim
przymierzem�k.

6 „Dlatego powiedz Izraeli-
tom: ‚Ja jestem Jehowa. Uwol-
ni� was od ci�żkiej pracy dla
Egipcjan, wyzwol� was z nie-
woli l. Wyratuj� was pot�żnym�
ramieniem, wykonuj�c na nich
surowe wyrokim. 7 Przygarn�
was do siebie i b�dziecie mo-
im ludem, a ja b�d� waszym Bo-
giemn. Przekonacie si�, że ja je-
stem Jehowa, wasz Bóg, który
uwolni was spod jarzma Egip-

5:21 �Lub „bo uczyniliście z nas od-
rażaj�c� woń dla faraona i jego sług”.
6:5 �Lub „przypomniałem sobie o swo-
im przymierzu”. 6:6 �Dosł. „wyci�g-
ni�tym”.

tu. 8 I zaprowadz� was do zie-
mi, któr� przysi�głem� dać Ab-
rahamowi, Izaakowi i Jakubowi.
I dam wam j� na własnośća. Ja
jestem Jehowa’”b.

9 Mojżesz przekazał te sło-
wa Izraelitom, ale oni nie chcieli
go słuchać, bo byli zniech�ceni
i udr�czeni ci�żk� niewol�c.

10 Wówczas Jehowa rzekł do
Mojżesza: 11 „Idź do faraona,
króla Egiptu, i powiedz mu, że-
by wypuścił Izraelitów ze swo-
jej ziemi”. 12 Lecz Mojżesz tak
odezwał si� do Jehowy: „Sko-
ro nie posłuchali mnie Izraeli-
cid, to jak posłucha mnie fara-
on, zwłaszcza że mam trudności
z mówieniem�?”e. 13 Ale Jeho-
wa znowu powiedział Mojżeszo-
wi i Aaronowi, jakie nakazy ma-
j� wydać Izraelitom i faraonowi,
królowi Egiptu, żeby Izraelici
mogli wyjść z ziemi egipskiej.

14 Oto głowy rodzin Izrae-
litów. Synami Rubena, pierwo-
rodnego Izraelaf, byli: Chanoch,
Pallu, Checron i Karmig. To s�
potomkowie Rubena.

15 Synami Symeona byli: Je-
muel, Jamin, Ohad, Jachin, Co-
char i Szaul, syn Kananejkih. To
s� potomkowie Symeona.

16 Oto imiona synów Lewie-
go i, którzy stali si� głowami ro-
dów: Gerszon, Kehat i Merari j.
Lewi żył 137 lat.

17 Oto synowie Gerszona,
którzy stali si� głowami ro-
dzin: Libni i Szimejk.

18 Synami Kehata byli: Am-
ram, Icchar, Hebron i Uzziel l.
Kehat żył 133 lata.

19 Synami Merariego byli:
Machli i Muszi.
To były rodziny Lewitów wy-

mienione według rodówm.

6:8 �Dosł. „podniosłem r�k�”. 6:12
�Dosł. „jestem nieobrzezanych warg”.
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20 Amram ożenił si� z Joche-
bed, siostr� swojego ojcaa, któ-
ra urodziła mu Aarona i Mojże-
szab. Amram żył 137 lat.

21 Synami Icchara byli: Ko-
rachc, Nefeg i Zikri.

22 Synami Uzziela byli: Mi-
szael, Elcafand i Sitri.

23 Aaron ożenił si� z Elisze-
b�, córk� Amminadaba, siostr�
Nachszonae. Eliszeba urodziła
Nadaba, Abihu, Eleazara i Ita-
maraf.

24 Synami Koracha byli:
Assir, Elkana i Abiasafg. To by-
ły rodziny Korachitówh.
25 Eleazari, syn Aarona, oże-

nił si� z jedn� z córek Putiela,
która urodziła mu Pinechasa j.

To s� głowy rodów i rodzin
Lewitówk.

26 Taki jest rodowód Aarona
i Mojżesza, którym Jehowa po-
lecił: „Wyprowadźcie Izraelitów
z ziemi egipskiej, oddział za od-
działem�” l. 27 To właśnie Moj-
żesz i Aaron rozmawiali z fara-
onem, królem Egiptu, żeby móc
wyprowadzić Izraelitów z ziemi
egipskiejm.

28 W dniu, w którym Jehowa
przemówił do Mojżesza w Egip-
cie, 29 Jehowa polecił mu: „Ja
jestem Jehowa. Przekaż farao-
nowi, królowi Egiptu, wszyst-
ko, co ci mówi�”. 30 Wtedy
Mojżesz powiedział do Jehowy:
„Przecież mam trudności z mó-
wieniem�! Faraon na pewno
mnie nie posłucha”n.

7 Jehowa odpowiedział Mojże-
szowi: „B�dziesz dla faraona

jak Bóg�, a twój brat, Aaron, b�-
dzie twoim prorokiemo. 2 Masz
mu powtarzać wszystko, co ci

6:26 �Dosł. „według ich wojsk”. 6:30
�Dosł. „jestem nieobrzezanych warg”.
7:1 �Dosł. „uczyniłem ci� Bogiem dla fa-
raona”.

nakaż�, natomiast Aaron, twój
brat, b�dzie przekazywał to fa-
raonowi i ten w końcu wypu-
ści Izraelitów ze swojego kraju.
3 A ja pozwol�, żeby serce fara-
ona zaci�ło si� w uporzea,
i uczyni� w ziemi egipskiej
wiele znaków i cudówb. 4 Ale
faraon was nie posłucha. Dlate-
go uderz� Egipt swoj� r�k�
i wykonam na nim surowe wy-
roki, i wyprowadz� z niego mój
lud, mój liczny lud�, Izraeli-
tówc. 5 A gdy użyj� swej mocy
przeciwko Egiptowi i wyprowa-
dz� z niego Izraelitów, Egipcja-
nie przekonaj� si�, że ja jestem
Jehowa”d. 6 Mojżesz z Aaro-
nem zrobili tak, jak im Jeho-
wa nakazał. Tak właśnie zrobili.
7 Kiedy rozmawiali z faraonem,
Mojżesz miał 80 late, a Aaron
83 lata.

8 Potem Jehowa rzekł do
Mojżesza i Aarona: 9 „Gdy fa-
raon zaż�da: ‚Uczyńcie jakiś
cud’, wtedy powiedz Aaronowi:
‚Weź swoj� lask� i rzuć j� przed
faraona’. A zamieni si� ona
w wielkiego w�ża”f. 10 Moj-
żesz i Aaron przyszli wi�c do
faraona i uczynili wszystko, co
im nakazał Jehowa. Aaron rzu-
cił lask� przed faraona i jego
sług, a ona stała si� wielkim w�-
żem. 11 Ale wtedy faraon we-
zwał m�drców oraz uprawiaj�-
cych czary i egipscy kapłani
zajmuj�cy si� magi�g zrobili to
samo za pomoc� swoich magicz-
nych sztuczekh. 12 Każdy rzu-
cił swoj� lask� i te zamieni-
ły si� w wielkie w�że. Jednak
laska Aarona połkn�ła ich laski.
13 Mimo to serce faraona zaci�-
ło si� w uporze i i ich nie posłu-
chał, tak jak to zapowiedział Je-
howa.

7:4 �Dosł. „moje wojska”.
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14 Wówczas Jehowa rzekł do
Mojżesza: „Faraon trwa w upo-
rzea. Nie chce wypuścić moje-
go ludu. 15 Jutro rano zrobisz
tak: Kiedy faraon przyjdzie nad
Nil, idź do niego i stań na brze-
gu rzeki. Weź ze sob� las-
k�, która si� zamieniła w w�-
żab. 16 I powiedz mu: ‚Jehowa,
Bóg Hebrajczyków, kazał mi
przyjść do ciebiec i przekazać
ci takie polecenie: „Wypuść mój
lud, żeby mógł mi oddać cześć�
na pustkowiu”. Ale ty do tej po-
ry nie okazałeś posłuszeństwa.
17 Jehowa mówi: „Przekonasz
si�, że ja jestem Jehowad, gdy
lask� uderz� wod� w Nilu, a ona
zamieni si� w krew. 18 Ryby
w Nilu pozdychaj�, Nil zacznie
cuchn�ć i Egipcjanie nie b�d�
mogli pić z niego wody”’”.

19 Nast�pnie Jehowa rzekł
do Mojżesza: „Powiedz Aarono-
wi: ‚Weź swoj� lask� i wyci�g-
nij r�k� nad wody Egiptue, nad
jego rzeki, kanały�, rozlewiskaf

i wszystkie zbiorniki wodne,
a wtedy zamieni� si� w krew’.
I krew b�dzie w całej ziemi
egipskiej, nawet w naczyniach
z drewna i kamienia”. 20 Moj-
żesz i Aaron natychmiast zrobili
tak, jak nakazał Jehowa. Aaron
podniósł lask� i na oczach fara-
ona oraz jego sług uderzył wo-
d� w Nilu, i cała woda w rzece
zamieniła si� w krewg. 21 Ry-
by w Nilu pozdychałyh, rzeka za-
cz�ła cuchn�ć i Egipcjanie nie
mogli pić z niej wody i. Krew by-
ła w całej ziemi egipskiej.

22 Jednak egipscy kapłani
uprawiaj�cy magi� za pomo-
c� swoich sztuk tajemnych zro-
bili to samo j. Faraon trwał wi�c
w uporze i ich nie posłuchał,

7:16 �Dosł. „służyć”. 7:19 �Czyli kana-
ły Nilu.

tak jak to zapowiedział Jeho-
waa. 23 Faraon wrócił do swo-
jego domu i również tym razem
nie wzi�ł sobie do serca tego,
co si� wydarzyło. 24 Wszyscy
Egipcjanie zacz�li kopać w całej
okolicy nad Nilem, szukaj�c wo-
dy pitnej, bo woda z tej rzeki nie
nadawała si� do picia. 25 I mi-
n�ło siedem dni od czasu, gdy
Jehowa uderzył Nil.

8 Wtedy Jehowa polecił Mojże-
szowi: „Idź do faraona i po-

wiedz mu: ‚Tak mówi Jehowa:
„Wypuść mój lud, żeby mi oddał
cześć�b. 2 A jeśli znowu nie b�-
dziesz chciał go wypuścić, to na
całe twoje terytorium ześl� pla-
g� żabc. 3 Nil si� od nich zaroi.
Powchodz� do twojego domu,
twojej sypialni, na twoje łóżko,
do domów twoich sług i twojego
ludu, do twoich pieców i dzież�d.
4 B�d� wchodzić na ciebie, na
twój lud i na wszystkich twoich
sług”’”.

5 Później Jehowa rzekł do
Mojżesza: „Powiedz Aaronowi:
‚Wyci�gnij lask� nad rzeki, ka-
nały Nilu i rozlewiska, a wyjd�
z nich żaby, które rozprzestrze-
ni� si� po całej ziemi egipskiej’”.
6 Aaron wyci�gn�ł wi�c r�k�
nad wody Egiptu i żaby zacz�-
ły wychodzić i pokrywać zie-
mi�. 7 Jednak kapłani upra-
wiaj�cy magi� zrobili to samo za
pomoc� swoich sztuk tajemnych
i też sprowadzili żaby na ziemi�
egipsk�e. 8 Potem faraon we-
zwał Mojżesza i Aarona i zwró-
cił si� do nich: „Błagajcie Jeho-
w�, żeby uwolnił mnie i mój lud
od żabf, bo chc� wypuścić wasz
lud, żeby mógł złożyć ofiar� Je-
howie”. 9 Wtedy Mojżesz rzekł
do faraona: „Zechciej mi powie-

8:1 �Dosł. „służył”. 8:3 �Chodzi o mi-
sy do wyrabiania ciasta.
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dzieć, kiedy mam wstawić si� za
tob�, twoimi sługami i twoim lu-
dem, a żaby znikn� z twoich do-
mów. Pozostan� tylko w Nilu”.
10 „Jutro”—odparł faraon. Moj-
żesz powiedział wi�c: „Dobrze,
stanie si�, jak chcesz. Dzi�ki te-
mu przekonasz si�, że nie ma ni-
kogo takiego jak Jehowa, nasz
Bóga. 11 ˙

Zaby znikn� z twoich
domów i z domów twoich sług,
i twojego ludu. Pozostan� tylko
w Nilu”b.

12 Kiedy Mojżesz i Aaron wy-
szli od faraona, Mojżesz bła-
gał Jehow�, żeby usun�ł żaby,
które zesłał na faraonac. 13 Je-
howa spełnił prośb� Mojżesza.
I pozdychały żaby w domach,
na dziedzińcach i na polach.
14 Zgarniano je na stosy i w kra-
ju zacz�ło cuchn�ć. 15 Gdy fa-
raon zobaczył, że sytuacja si�
poprawiła, znowu zaci�ł si� w
uporzed i ich nie posłuchał, tak
jak to zapowiedział Jehowa.

16 Jehowa zwrócił si� wi�c
do Mojżesza: „Powiedz Aarono-
wi: ‚Wyci�gnij swoj� lask� i uderz
w ziemi�, a pył w całym Egip-
cie zamieni si� w komary’”.
17 I tak zrobili. Aaron wyci�g-
n�ł r�k�, w której trzymał las-
k�, i uderzył w ziemi�. Wtedy ko-
mary obsiadły ludzi i zwierz�ta.
Wcałym Egipcie pył ziemi zamie-
nił si� w komarye. 18 Kapłani
uprawiaj�cy magi� też próbowali
sprowadzić komary za pomoc�
swoich sztuk tajemnychf, lecz
nie byli w stanie. Komary do-
kuczały ludziom i zwierz�tom.
19 Dlatego kapłani uprawiaj�cy
magi� rzekli do faraona: „To pa-
lec Boży!”g. Ale faraon trwał
w uporze i ich nie posłuchał, tak
jak to zapowiedział Jehowa.

20 Potem Jehowa polecił
Mojżeszowi: „Wstań wcześnie ra-

no i kiedy faraon przyjdzie nad
wod�, podejdź do niego i po-
wiedz: ‚Tak mówi Jehowa: „Wy-
puść mój lud, żeby mógł mi
oddać cześć. 21 A jeśli nie wy-
puścisz mojego ludu, to na cie-
bie, twoich sług i twój lud ześl�
gzy. Napełni� one twoje domy
i domy Egipcjan i wprost pokry-
j� wasz� ziemi�. 22 Tego dnia
wyróżni� ziemi� Goszen, w któ-
rej mieszka mój lud, i nie b�dzie
tam żadnego gzaa—żebyś si�
przekonał, że to ja, Jehowa, je-
stem Panem tej ziemib. 23 I po-
każ� różnic� mi�dzy moim lu-
dem a twoim ludem. Ten cud
nast�pi jutro”’”.

24 I Jehowa tak uczynił. Do
pałacu faraona i domów jego
sług zacz�ły si� wdzierać wiel-
kie roje gzów. Napełniły cały
Egiptc i spowodowały wielkie
szkodyd. 25 W końcu faraon
wezwał Mojżesza i Aarona i po-
wiedział: „Idźcie, złóżcie ofiar�
swojemu Bogu tutaj, w tej zie-
mi”. 26 Lecz Mojżesz odparł:
„Nie możemy tak zrobić, bo ofia-
ra, jak� chcemy złożyć swojemu
Bogu, Jehowie, obraziłaby Egip-
cjane. Gdybyśmy na ich oczach
złożyli tak� ofiar�, to pewnie by
nas ukamienowali. 27 Pójdzie-
my na trzy dni na pustkowie
i tam złożymy ofiar� Jehowie,
swojemu Bogu, tak jak nam po-
lecił”f.

28 Na to faraon odrzekł: „Wy-
puszcz� was na pustkowie, że-
byście złożyli ofiar� swojemu
Bogu, Jehowie. Tylko nie od-
chodźcie za daleko. Wstawcie
si� za mn� u swojego Boga”g.
29 Wtedy Mojżesz oświadczył:
„Pójd� teraz i b�d� błagał Jeho-
w� w tej sprawie. Jutro gzy
znikn� z domu faraona, jak
również z domów jego sług
i jego ludu. Tylko niech faraon
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przestanie nas zwodzić�—niech
nie cofa pozwolenia, żeby lud
mógł pójść i złożyć ofiar� Jeho-
wie”a. 30 Potem Mojżesz wy-
szedł od faraona i modlił si�
do Jehowyb. 31 Jehowa speł-
nił prośb� Mojżesza i gzy znik-
n�ły z domu faraona, jak rów-
nież z domów jego sług i jego
ludu. Nie pozostał ani jeden.
32 Ale i tym razem faraon za-
ci�ł si� w uporze i nie wypuś-
cił ludu.

9 Jehowa polecił wi�c Mojże-
szowi: „Idź do faraona i po-

wiedz mu: ‚Tak rzekł Jehowa,
Bóg Hebrajczyków: „Wypuść mój
lud, żeby mógł mi oddać cześć�c.
2 Ale jeśli nie b�dziesz chciał
go wypuścić i dalej go b�dziesz
zatrzymywał, 3 to ja, Jehowa,
dotkn�d niszczycielsk� plag�e

twoje zwierz�ta. Spadnie ona
na konie, osły, wielbł�dy, bydło
i owce. 4 I ja, Jehowa, oddziel�
zwierz�ta Izraelitów od zwierz�t
Egipcjan, i nie padnie nic, co
należy do Izraelitów”’”f. 5 Je-
howa wyznaczył też na to czas,
mówi�c: „Jutro ja, Jehowa, do-
konam tego w tej ziemi”.

6 Nast�pnego dnia Jehowa
tak właśnie zrobił i wszel-
kiego rodzaju zwierz�ta należ�-
ce do Egipcjan zacz�ły zdychaćg,
ale z żywego inwentarza Izrae-
litów nie padła ani jedna sztu-
ka. 7 Kiedy faraon zapytał o to
swoich sług, dowiedział si�, że
Izraelitom nie zdechło ani jedno
zwierz�. Mimo to trwał w upo-
rze i nie wypuścił luduh.

8 Potem Jehowa powiedział
do Mojżesza i Aarona: „Weźcie
obaj dwie pełne garście sadzy
z pieca i niech Mojżesz podrzu-
ci j� do góry na oczach farao-

8:29 �Lub „stroić sobie z nas żarty”.
9:1 �Dosł. „służyć”.

na, 9 a pył rozniesie si� po ca-
łej ziemi egipskiej i wywoła
u ludzi oraz zwierz�t ropiej�ce
wrzody”.

10 Wzi�li wi�c sadz� z pie-
ca i poszli do faraona. Gdy Moj-
żesz rzucił j� w gór�, na lu-
dziach i zwierz�tach pojawiły si�
ropiej�ce wrzody. 11 A kapłani
uprawiaj�cy magi� nie mogli sta-
n�ć przed Mojżeszem, bo byli po-
kryci wrzodami tak jak pozostali
Egipcjaniea. 12 Ale Jehowa po-
zwolił, żeby serce faraona zno-
wu zaci�ło si� w uporze. I faraon
ich nie posłuchał, tak jak Jeho-
wa powiedział Mojżeszowib.

13 Wtedy Jehowa rzekł do
Mojżesza: „Wstań wcześnie ra-
no, idź do faraona i przekaż mu:
‚Tak mówi Jehowa, Bóg Hebraj-
czyków: „Wypuść mój lud, żeby
mógł mi oddać cześć. 14 Zsy-
łam na ciebie, twoich sług i twój
lud wszystkie te plagi, abyś
si� przekonał, że na całej zie-
mi nie ma nikogo takiego jak jac.
15 Bo już dawno mogłem wy-
ci�gn�ć r�k�, aby ukarać ciebie
i twój lud niszczycielsk� plag�
i zetrzeć ci� z powierzchni zie-
mi. 16 Zostawiłem ci� przy ży-
ciu tylko dlatego, żeby ci poka-
zać swoj� moc i żeby moje imi�
było rozgłaszane po całej zie-
mid. 17 Ty jednak dalej zacho-
wujesz si� wyniośle i nie chcesz
wypuścić mojego ludu. 18 Ju-
tro o tej porze spuszcz� niszczy-
cielski grad, jakiego w Egipcie
jeszcze nigdy nie było. 19 Każ
wi�c wprowadzić do miejsca
schronienia cały żywy inwen-
tarz oraz wszystko, co masz na
polu. A jeśli jakiś człowiek lub
zwierz� pozostan� na zewn�trz,
to zgin� od gradu”’”.

20 Ci spośród sług farao-
na, którzy z bojaźni� potrakto-
wali słowa Jehowy, szybko spro-
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wadzili swoich sług i zwierz�ta
w bezpieczne miejsce. 21 Ale
ci, którzy nie wzi�li sobie do
serca słów Jehowy, zostawili
sług i zwierz�ta na polu.

22 Potem Jehowa polecił Moj-
żeszowi: „Wyci�gnij r�k� ku nie-
bu, a grad spadnie na cał� zie-
mi� egipsk�a, na ludzi, zwierz�ta
i wszelkie rośliny”b. 23 Mojżesz
wyci�gn�ł wi�c sw� lask� ku nie-
bu, a Jehowa zesłał na ziemi�
grzmoty, grad i ogień�. I Jeho-
wa spuszczał grad na cały Egipt.
24 Awśród gradu błyskał ogień.
Tak niszczycielskiego gradu nie
było w całej historii Egiptuc.
25 Wybił on wszystko, co było
na polu w całej ziemi egip-
skiej—ludzi, zwierz�ta i wszelkie
rośliny. Zniszczył też wszystkie
drzewad. 26 Nie wyst�pił tylko
w ziemi Goszen, gdzie przeby-
wali Izraelicie.

27 Faraon posłał po Mojże-
sza i Aarona i zwrócił si� do
nich: „Tym razem zgrzeszyłem.
Jehowa jest prawy, a ja i mój
lud zawiniliśmy. 28 Błagaj Je-
how�, żeby grad i grzmoty usta-
ły. Wtedy was wypuszcz�, nie
b�d� was dłużej zatrzymywał”.
29 Mojżesz powiedział wi�c do
niego: „Gdy tylko wyjd� z mias-
ta, podnios� r�ce ku Jehowie.
Grzmoty i grad ustan�, abyś si�
przekonał, że ziemia należy do
Jehowyf. 30 Wiem jednak, że
nawet wtedy ty i twoi słudzy nie
okażecie bojaźni przed Jehow�
Bogiem”.

31 Len i j�czmień zostały
zniszczone, ponieważ j�czmień
miał już kłosy, a len zakwitł.
32 Ale pszenica i orkisz ocalały,
bo dojrzewaj� później. 33 Kie-
dy Mojżesz wyszedł od faraona,
poszedł za miasto i podniósł r�-

9:23 �Może chodzić o pot�żne błyska-
wice.

ce ku Jehowie. Wówczas grzmo-
ty i grad ustały i przestał padać
deszcza. 34 Gdy faraon zoba-
czył, że deszcz, grad i grzmo-
ty ustały, znowu zgrzeszył i za-
ci�ł si� w uporzeb, zarówno on,
jak i jego słudzy. 35 Dalej upie-
rał si� przy swoim i nie chciał
wypuścić Izraelitów, tak jak Je-
howa zapowiedział przez Mojże-
szac.

10 Potem Jehowa polecił
Mojżeszowi: „Idź do farao-

na, bo pozwoliłem, aby on i je-
go słudzy zaci�li si� w uporzed.
Zrobiłem tak, żeby zobaczył
moje cudae 2 i żebyś ty mógł
opowiadać swoim synom oraz
wnukom o tym, jak ukarałem
Egipcjan i jakich cudów wśród
nich dokonałemf. I przekonacie
si�, że ja jestem Jehowa”.

3 Mojżesz i Aaron poszli wi�c
do faraona i powiedzieli: „Tak
mówi Jehowa, Bóg Hebrajczy-
ków: ‚Jak długo b�dziesz mi si�
sprzeciwiał?g Wypuść mój lud,
żeby mógł mi oddać cześć�.
4 Jeśli znowu nie b�dziesz
chciał go wypuścić, to jutro
sprowadz� na twój kraj szarań-
cze. 5 I pokryj� one cał� zie-
mi�, tak że nie b�dzie można
dojrzeć jej powierzchni. Pożr�
to, co zostało po gradzie, i ob-
jedz� wszystkie drzewa rosn�ce
na waszych polachh. 6 Napeł-
ni� twoje domy, domy wszyst-
kich twoich sług oraz pozostałe
domy w Egipcie. Takiej chma-
ry szarańczy nigdy nie widzieli
twoi ojcowie ani dziadkowie’” i.
Nast�pnie Mojżesz i Aaron wy-
szli od faraona.

7 Wtedy słudzy faraona ode-
zwali si� do niego: „Jak długo
ten człowiek b�dzie sprowadzał
na nas nieszcz�ścia�? Wypuść

10:3 �Dosł. „służyć”. 10:7 �Dosł. „b�-
dzie dla nas sidłem”.

ROZDZ. 9
a Ps 78:47

Ps 105:32

b Wj 10:4, 5

c Wj 9:18

d Ps 105:33

e Wj 8:22
Wj 9:3, 4
Wj 10:23
Wj 11:7
Wj 12:13

f Wj 7:5, 17
Wj 8:9, 10
Wj 8:22
Wj 14:4
Pwt 10:14
Ps 24:1

��������������������

szpalta 2
a Wj 10:17-19

b Wj 4:21
Wj 8:13, 15

c Wj 7:4
��������������������

ROZDZ. 10
d Wj 4:21

Wj 9:34

e Wj 9:15, 16
Ps 78:12
Rz 9:17

f Wj 13:3, 8
Pwt 4:9
Pwt 6:20-22
Ps 44:1

g Wj 9:17

h Wj 9:31, 32

i Wj 9:24

125 WYJ
´
SCIA 9:21�do�10:7



tych ludzi, żeby mogli oddać
cześć swojemu Bogu, Jehowie.
Czy nie widzisz, że Egipt zo-
stał zrujnowany?”. 8 Przypro-
wadzono wi�c Mojżesza i Aa-
rona z powrotem do faraona,
który rzekł do nich: „Idźcie,
oddajcie cześć Jehowie, swoje-
mu Bogu. Powiedzcie tylko, kto
ma tam iść”. 9 Mojżesz od-
rzekł: „Pójd� z nami młodzi i sta-
rzy, nasi synowie i nasze cór-
ki, a także nasze owce i bydłoa,
bo b�dziemy obchodzić świ�to
ku czci Jehowy”b. 10 Na to fa-
raon odparł: „Naprawd� myśli-
cie, że kiedykolwiek wypuszcz�
was i wasze dzieci? Jeśli tak
si� stanie, to Jehowa naprawd�
jest z wami!c To jasne, że knuje-
cie coś złego. 11 Nie zgadzam
si�! Tylko wasi m�żczyźni mog�
pójść i oddać cześć Jehowie, bo
o to przecież prosiliście”. I fara-
on ich wyp�dził.

12 A Jehowa przemówił do
Mojżesza: „Wyci�gnij r�k� nad
ziemi� egipsk�, żeby pojawiły
si� szarańcze. Pokryj� one kraj
i pożr� cał� jego roślinność—
wszystko, co zostało po gra-
dzie”. 13 Mojżesz od razu wy-
ci�gn�ł lask� nad ziemi� egipsk�
i Jehowa sprawił, że wschodni
wiatr wiał nad krajem przez cały
ten dzień i cał� noc i nad ranem
przyniósł szarańcze. 14 Kiedy
szarańcze nadleciały, obsiadły
całe terytorium Egiptud i powo-
dowały ogromne szkodye. Takiej
chmary szarańczy nigdy wcześ-
niej nie było i nigdy wi�cej
nie b�dzie. 15 Pokryły cał� po-
wierzchni� kraju, aż ziemia od
nich pociemniała. Pożarły wszel-
k� roślinność i wszystkie owo-
ce na drzewach, jakie pozostały
po gradzie. W Egipcie nie został
ani jeden zielony listek na drze-
wie i ani jedno źdźbło trawy.

16 Faraon szybko wezwał
Mojżesza i Aarona i powiedział:
„Zgrzeszyłem przeciwko Jeho-
wie, waszemu Bogu, i przeciwko
wam. 17 Prosz�, przebaczcie
mój grzech jeszcze tym razem
i błagajcie Jehow�, swojego
Boga, żeby oddalił ode mnie
t� śmierteln� plag�”. 18 Wy-
szedł� wi�c od faraona i modlił
si� do Jehowya. 19 Wtedy Je-
howa zmienił kierunek wiatru.
I bardzo gwałtowny zachodni
wiatr porwał szarańcze, i wrzu-
cił je do Morza Czerwonego.
Na całym terytorium Egiptu nie
pozostała ani jedna szarańcza.
20 Faraon jednak nie wypuścił
Izraelitów, bo Jehowa pozwolił,
żeby jego serce znowu zaci�ło
si� w uporzeb.

21 Dlatego Jehowa polecił
Mojżeszowi: „Wyci�gnij r�k� ku
niebu, żeby ziemi� egipsk� ogar-
n�ła ciemność, bardzo g�sta
ciemność”. 22 Mojżesz natych-
miast wyci�gn�ł r�k� ku nie-
bu i w całym Egipcie na trzy
dni zapanowała g�sta ciemnośćc.
23 Ludzie nie widzieli siebie na-
wzajem. Przez trzy dni nikt nie
wychodził z domu. Ale tam,
gdziemieszkali Izraelici, było jas-
nod. 24 Potem faraon wezwał
Mojżesza i powiedział: „Idźcie,
oddajcie cześć Jehowiee. Tyl-
ko zostawcie swoje owce i byd-
ło. Dzieci mog� pójść z wami”.
25 Lecz Mojżesz odrzekł: „Daj
nam� zwierz�ta na ofiary i cało-
palenia, żebyśmy je złożyli Jeho-
wie, swojemu Boguf. 26 Zabie-
rzemy cały swój żywy inwentarz.
Nie może tu pozostać ani jed-
no zwierz��. Bo niektóre z nich
złożymy w ofierze ku czci swoje-
go Boga, Jehowy, ale dopiero jak

10:18 �Najwyraźniej chodzi o Mojżesza.
10:25 �Lub „pozwól namwzi�ć”. 10:26
�Dosł. „kopyto”.
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tam przyjdziemy, b�dziemy wie-
dzieć, co ofiarujemy Jehowie”.
27 Wtedy Jehowa pozwolił, że-
by serce faraona znowu zaci�ło
si� w uporze, i faraon dalej nie
chciał ich wypuścića. 28 Powie-
dział do Mojżesza: „Wynoś si�
st�d! Nie pokazuj mi si� wi�cej
na oczy! Bo jak ci� tu jeszcze raz
zobacz�, to zginiesz”. 29 Na to
Mojżesz rzekł: „B�dzie tak, jak
sobie życzysz. Już do ciebie nie
przyjd�”.

11 Jehowa przemówił do
Mojżesza: „Zamierzam ze-

słać na faraona i Egipt jesz-
cze jedn� plag�, po której was
st�d wypuścib, wr�cz wyp�dzic.
2 Powiedz ludowi, żeby każdy
m�żczyzna i każda kobieta po-
prosili swoich s�siadów o przed-
mioty ze srebra i złota”d. 3 Je-
howa sprawił, że Egipcjanie
odnosili si� do Izraelitów przy-
chylnie. Co wi�cej, Mojżesz zys-
kał w Egipcie wielki szacunek—
zarówno wśród sług faraona,
jak i całego jego ludu.

4 Mojżesz rzekł do faraona:
„Oto co mówi Jehowa: ‚Oko-
ło północy przejd� przez Egipte

5 i umrze każdy pierworodny
w tej ziemi f—od pierworodne-
go syna faraona, który zasia-
da na tronie, do pierworodne-
go służ�cej, która pracuje przy
żarnach, a także każde pierwo-
rodne zwierz�g. 6 W całej zie-
mi egipskiej rozlegnie si� wiel-
ki lament, jakiego jeszcze nigdy
nie było i nigdy wi�cej nie b�-
dzieh. 7 Lecz na Izraelitów i na
ich zwierz�ta nawet pies nie za-
szczeka�. I przekonacie si�, że
Jehowa może inaczej potrakto-
wać Egipcjan, a inaczej Izra-
elitów’ i. 8 W rezultacie wszys-
cy twoi słudzy przyjd� do mnie,
padn� przede mn� na twarz i po-

11:7 �Dosł. „nie zaostrzy j�zyka”.

wiedz�: ‚Idź, ty i cały twój lud’a.
Wtedy pójd�”. I Mojżesz, bardzo
rozgniewany, wyszedł od fara-
ona.

9 A Jehowa rzekł do Mojże-
sza: „Faraon was nie posłuchab.
Stanie si� tak, żeby w ziemi
egipskiej ujrzano jeszcze wi�-
cej moich cudów”c. 10 Mojżesz
i Aaron dokonali wszystkich
tych cudów przed faraonemd.
Jehowa pozwolił jednak, żeby
jego serce zaci�ło si� w uporze.
I faraon nie wypuścił Izraelitów
ze swojego krajue.

12 Potem Jehowa przemó-
wił do Mojżesza i Aa-

rona w ziemi egipskiej: 2 „Ten
miesi�c b�dzie dla was pierw-
szym miesi�cem rokuf. 3 Po-
wiedz całemu zborowi Izraela:
‚W 10 dniu tego miesi�ca każ-
dy ma sobie wzi�ć barankag

dla swojej rodziny�, baranka na
dom. 4 Jeśli rodzina b�dzie za
mała, żeby zjeść całego baran-
ka, to niech zaprosi do siebie
najbliższego s�siada. Niech po-
dziel� baranka proporcjonalnie
do liczby osób�, które b�d�
go spożywać. 5 Macie wybrać
zdrowegoh rocznego baranka.
Zamiast baranka możecie też
wzi�ć koziołka. 6 B�dziecie go
trzymać do 14 dnia tego miesi�-
ca i i każda izraelska rodzina� za-
rżnie go o zmierzchu�j. 7 Weź-
miecie troch� krwi i opryskacie
ni� oba w�gary i nadproże� do-
mów, w których b�dziecie jeśćk.

8 „‚I tej samej nocy zjecie
mi�so l. Macie je upiec na og-
niu i zjeść z przaśnym chlebemm

oraz gorzkimi ziołamin. 9 Nie
spożywajcie mi�sa surowego ani

12:3 �Dosł. „dla domu ojców”. 12:4
�Lub „dusz”. 12:6 �Dosł. „cały zbór
zgromadzenia Izraela”. �Dosł. „mi�-
dzy dwoma wieczorami”. 12:7 �Lub
„opryskacie ni� futryn� drzwi”.
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ugotowanego w wodzie. Baran-
ka macie upiec w całości—razem
z głow�, kończynami i wn�trz-
nościami. 10 Niczego nie wol-
no wam pozostawić do rana, ale
gdyby coś zostało, macie to spa-
lića. 11 B�dziecie jeść w po-
śpiechu—z przepasanymi biod-
rami, w sandałach na nogach
i z lask� w r�ku. Jest to Pascha
ku czci Jehowy. 12 A ja przej-
d� tej nocy przez ziemi� egipsk�
i uśmierc� każdego pierworod-
nego, od człowieka do zwierz�-
ciab, i os�dz� wszystkich bo-
gów Egiptuc. Ja jestem Jehowa.
13 Krew na waszych domach b�-
dzie znakiem—gdy j� zobacz�,
omin� ten dom i nie dotkn� was
niszczycielsk� plag�, któr� ześl�
na ziemi� egipsk�d.

14 „‚Macie upami�tniać ten
dzień. B�dziecie wtedy obcho-
dzić świ�to ku czci Jehowy. Jest
to trwałe postanowienie dla
wszystkich waszych pokoleń.
15 Siedem dni macie jeść przaś-
ny chlebe. Pierwszego dnia po-
zb�dziecie si� zaczynu ze swo-
ich domów, bo każdy, kto�
by w ci�gu tych siedmiu dni
zjadł coś przygotowanego na
zakwasie, zostanie zgładzony�.
16 Pierwszego i siódmego dnia
urz�dzicie świ�te zgromadzenie.
Nie wolno wam wtedy wykony-
wać żadnej pracyf. Możecie jedy-
nie przyrz�dzić dla siebie� coś
do jedzenia.

17 „‚B�dziecie obchodzić
´
Swi�-

to Przaśnikówg, bo w tym właś-
nie dniu wyprowadz� was� z zie-
mi egipskiej. Macie obchodzić
to świ�to przez wszystkie poko-

12:15, 19 �Lub „każda dusza”. 12:15
�Dosł. „odci�ty od Izraela”. 12:16 �Lub
„dla swojej duszy”. 12:17 �Dosł. „wa-
sze wojska”.

lenia—b�dzie to dla was trwa-
łe postanowienie. 18 W mie-
si�cu pierwszym, od wieczora
14 dnia tego miesi�ca do wie-
czora 21 dnia, macie jeść przaś-
ny chleba. 19 Przez siedem dni
nie może si� znaleźć w waszych
domach żaden zaczyn, ponieważ
każdy, kto� zje coś przygotowa-
nego na zakwasie, zostanie zgła-
dzony�b—zarówno cudzoziemiec,
jak i rodowity Izraelitac. 20 Nie
wolno wam jeść niczego, co zo-
stało przygotowane na zakwasie.
We wszystkich waszych domach
macie jeść przaśny chleb’”.

21 Mojżesz natychmiast zwo-
łał wszystkich starszych Izraelad

i polecił im: „Idźcie, wybierzcie
dla każdej rodziny młode zwie-
rz�� i zarżnijcie je na ofiar�
paschaln�. 22 Potem zanurzcie
wi�zk� hizopu we krwi zebranej
w misie i strz�śnijcie j� na nad-
proże oraz dwa w�gary. I niech
nikt aż do rana nie wychodzi ze
swojego domu. 23 Jehowa b�-
dzie przechodził przez kraj i wy-
mierzał kar� Egipcjanom. Ale gdy
Jehowa zobaczy krew na nadpro-
żu i na dwóch w�garach, ominie
te drzwi i nie pozwoli, żeby śmier-
cionośna plaga� dotkn�ła wasze
domye.

24 „B�dzie to trwały prze-
pis dla was i waszych synówf.
25 Macie obchodzić to świ�to,
kiedy wejdziecie do ziemi, któr�
Jehowa wam da, tak jak zapowie-
działg. 26 A gdy wasi synowie
zapytaj�: ‚Dlaczego obchodzimy
to świ�to?’h, 27 odpowiecie im:
‚Jest to ofiara paschalna dla Je-
howy, który omin�ł nasze domy,
kiedy przechodził przez Egipt.
Egipcjan ukarał, a nas ocalił’”.

12:19 �Dosł. „odci�ty od zgromadzenia
Izraela”. 12:21 �Chodzi o baranka lub
koziołka. 12:23 �Dosł. „zniszczenie”.
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Wtedy lud padł na kolana
i pokłonił si� do ziemi. 28 Na-
st�pnie Izraelici poszli i zrobili
tak, jak Jehowa nakazał Mojże-
szowi i Aaronowia. Tak właśnie
zrobili.

29 O północy Jehowa uśmier-
cił każdego pierworodnegow zie-
mi egipskiejb, od pierworodnego
potomka faraona, który zasiada
na tronie, do pierworodnego po-
tomka jeńca, który jest uwi�zio-
ny w lochu�, jak też każdego
pierworodnego potomka zwie-
rz�ciac. 30 Faraon, wszyscy je-
go słudzy oraz wszyscy inni
Egipcjanie wstali tej nocy i w ca-
łym Egipcie rozległ si� wielki la-
ment, bo w każdym domu ktoś
zmarłd. 31 Jeszcze w nocy fa-
raon wezwał Mojżesza i Aaro-
nae i rzekł: „Zabierajcie si� st�d,
zostawcie mój lud, wy i cała re-
szta Izraelitów. Idźcie, oddajcie
cześć� Jehowie, tak jak chcieli-
ścief. 32 Zabierzcie też wasze
stada, tak jak si� domagaliścieg.
Ale musicie mnie pobłogosła-
wić”.

33 I Egipcjanie zacz�li nale-
gać na lud Izraela, żeby szyb-
koh odszedł z tej ziemi, bo
mówili: „Inaczej wszyscy umrze-
my!” i. 34 Izraelici wzi�li wi�c
niezakwaszone ciasto i nieśli je
na ramionach w dzieżach� zawi-
ni�tych w ubrania. 35 Zgodnie
z poleceniem Mojżesza poprosili
Egipcjan o przedmioty ze sreb-
ra i ze złota i o ubrania j. 36 Je-
howa sprawił, że Egipcjanie po-
traktowali ich przychylnie i dali
im to, o co prosili. W ten spo-
sób Izraelici ograbili Egipcjank.

37 Tak wi�c Izraelici wyru-
szyli z Rameses l do Sukkotm:

12:29 �Dosł. „w domu cysterny”. 12:31
�Dosł. „służcie”. 12:34 �Chodzi o misy
do wyrabiania ciasta.

około 600 000 m�żczyzn�, nie li-
cz�c dziecia. 38 Poszło z nimi
także wielu ludzi z różnych na-
rodów�b. Izraelici zabrali ze so-
b� wielkie stada owiec, kóz
i bydła. 39 A z ciasta, które
wzi�li z Egiptu, zacz�li piec
przaśny chleb. Był on bez za-
kwasu, bo zostali wyp�dzeni tak
nagle, że nie zd�żyli sobie przy-
gotować żadnego prowiantuc.

40 Izraelici mieszkali w Egip-
cied 430 late. 41 Cały lud� Je-
howy wyszedł z ziemi egipskiej
dokładnie w dniu, w którym
upłyn�ło te 430 lat. 42 Właś-
nie tej nocy b�d� świ�tować, po-
nieważ Jehowa wyprowadził ich
z Egiptu. Ta noc b�dzie świ�tem
ku czci Jehowy—ma je obcho-
dzić cały Izrael przez wszystkie
pokoleniaf.

43 Potem Jehowa przemówił
do Mojżesza i Aarona: „To jest
postanowienie dotycz�ce Pas-
chy:

˙
Zaden cudzoziemiec nie mo-

że jeść posiłku paschalnegog.
44 Niewolnik nabyty za pieni�-
dze może go spożywać tyl-
ko pod warunkiem, że zosta-
nie obrzezanyh. 45 Osiedleniec
i wynaj�ty pracownik nie mo-
że go jeść. 46 Baranka należy
jeść w jednym domu. Nie wol-
no wynieść na zewn�trz żadne-
go kawałka mi�sa i nie wol-
no złamać żadnej kości baranka i.
47 To świ�to ma obchodzić ca-
ły zbór Izraela. 48 A jeśli ja-
kiś cudzoziemiec, który mieszka
wśród was, chce obchodzić Pas-
ch� ku czci Jehowy, to wszyscy
m�żczyźni w jego domu musz�
zostać obrzezani. Dopiero wtedy

12:37 �Dosł. „pieszych m�żczyzn”. Naj-
wyraźniej chodzi o m�żczyzn zdolnych
do służby wojskowej. 12:38 �W tym
Egipcjanie. 12:41 �Dosł. „wszystkie
wojska”.
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może j� obchodzić i b�dzie dla
was jak rodowity Izraelita. Lecz
żaden nieobrzezany m�żczyzna
nie może jeść posiłku paschalne-
goa. 49 To samo prawo b�dzie
obowi�zywać zarówno was, jak
i cudzoziemca, który wśród was
mieszka”b.

50 Wszyscy Izraelici zrobili
tak, jak Jehowa nakazał Mojże-
szowi i Aaronowi. Tak właśnie
zrobili. 51 W tym dniu Jehowa
wyprowadził wszystkich Izraeli-
tów� z ziemi egipskiej.

13 Jehowa rzekł jeszcze do
Mojżesza: 2 „Poświ�ć mi�

każdego pierworodnego płci m�-
skiej� w Izraelu, zarówno czło-
wieka, jak i zwierz�. Wszyscy
pierworodni należ� do mnie”c.

3 WtedyMojżesz przemówił do
ludu: „Zapami�tajcie ten dzień,
w którym wyszliście z Egiptud,
z domu niewoli, bo Jehowa wy-
prowadził was stamt�d siln�
r�k�e. Nie możecie wi�c jeść ni-
czego, co zostało przygotowa-
ne na zakwasie. 4 Wychodzicie
dzisiaj, w miesi�cu abib�f. 5 Je-
howa przysi�gł waszym praoj-
comg, że da wam ziemi� Kana-
nejczyków, Hetytów, Amorytów,
Chiwwitów i Jebusytówh—ziemi�
mlekiem i miodem płyn�c� i. Kie-
dy was do niej wprowadzi, ma-
cie co roku w miesi�cu abib świ�-
tować w nast�puj�cy sposób:
6 Przez siedem dni b�dziecie
jeść przaśny chleb j, a w siódmym
dniu urz�dzicie świ�to ku czci
Jehowy. 7 Przaśny chleb nale-
ży jeść siedem dnik. Nie możecie
mieć w domu niczego, co zostało
przygotowane na zakwasiel. Na

12:51 �Dosł. „synów Izraela razem z ich
wojskami”. 13:2 �Lub „oddziel dla
mnie”. �Dosł. „każdego pierworodne-
go, który otwiera każde łono”. 13:4
�Zob. Dodatek B15.

całym waszym terytorium� nie
może si� znaleźć żaden zaczyn.
8 Tego dnia powiecie swoim sy-
nom: ‚Robimy tak, żeby upami�t-
nić wszystko, co Jehowa dla nas
uczynił, kiedy wyprowadzał nas
z Egiptu’a. 9 I to świ�to b�dzie
wam o tym przypominać jak
znak na r�ce i na czole�b—żeby
prawo Jehowy było na waszych
ustach, bo Jehowa siln� r�k� wy-
prowadził was z Egiptu. 10 Ma-
cie przestrzegać tego postano-
wienia w wyznaczonym czasie
rok w rokc.

11 „A gdy Jehowa wprowa-
dzi was do ziemi Kananejczy-
ków, któr� przysi�gł dać wam
i waszym praojcomd, 12 ma-
cie poświ�cić Jehowie każde-
go pierworodnego płci m�skiej�
i każdego pierworodnego sam-
ca spośród zwierz�t, które na-
b�dziecie. Należ� do Jehowye.
13 Każdego pierworodnego os-
ła macie wykupić owc�, a jeśli
go nie wykupicie, musicie zła-
mać mu kark. Macie też wyku-
pić każdego swojego pierworod-
nego synaf.

14 „Gdyby wasi synowie py-
tali później, co to znaczy, od-
powiecie im: ‚Jehowa siln� r�k�
wyprowadził nas z Egiptu, z do-
mu niewolig. 15 Ponieważ fara-
on trwał w uporze i nie chciał
nas wypuścićh, Jehowa zabił
każdego pierworodnego w ziemi
egipskiej, od pierworodnego po-
tomka człowieka do pierworod-
nego potomka zwierz�cia i. Dlate-
go składamy Jehowie w ofierze
wszystkie pierworodne samce�
i wykupujemy każdego pierwo-

13:7 �Dosł. „we wszystkich twoich gra-
nicach”. 13:9 �Dosł. „mi�dzy oczami”.
13:12 �Dosł. „każdego, kto otwiera ło-
no”. 13:15 �Dosł. „wszystko, co otwie-
ra łono”.
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rodnego syna’. 16 B�dzie to
dla was jak znak na r�ce oraz
opaska na czole�a, byście pami�-
tali, że Jehowa siln� r�k� wypro-
wadził nas z Egiptu”.

17 Gdy faraon wypuścił Izra-
elitów, Bóg nie poprowadził ich
przez ziemi� Filistynów, cho-
ciaż tamt�dy byłoby bliżej, bo
powiedział: „Jak lud zobaczy,
że b�dzie musiał walczyć, może
zmienić zdanie i wrócić do Egip-
tu”. 18 Bóg prowadził wi�c lud
okr�żn� drog� po pustkowiu
nad Morzem Czerwonymb. A Iz-
raelici wyszli z Egiptu w szyku
bojowym. 19 Mojżesz wzi�ł ze
sob� kości Józefa, bo synowie
Izraela uroczyście przysi�gli to
Józefowi, kiedy ten powiedział
do nich: „Bóg na pewno przyj-
dzie wam z pomoc�. Obiecajcie
mi, że zabierzecie st�d moje ko-
ści”c. 20 I wyruszyli z Sukkot,
i rozłożyli si� obozem w Etamie,
na skraju pustkowia.

21 Jehowa ich prowadził—za
dnia wskazywał im drog� słu-
pem obłokud, a w nocy oświet-
lał j� słupem ognia. Dzi�ki temu
mogli w�drować i dniem, i no-
c�e. 22 Tak wi�c przed ludem
zawsze był słup obłoku w dzień
i słup ognia w nocyf.

14 Jehowa rzekł do Moj-
żesza: 2 „Powiedz Izrae-

litom, żeby zawrócili i rozło-
żyli si� obozem pod Pi-Hachirot,
mi�dzy Migdolem a morzem,
w pobliżu Baal-Cefong. Macie
rozłożyć si� obozem naprzeciw
niego, nad morzem. 3 Wtedy
faraon powie o Izraelitach: ‚Bł�-
kaj� si� bezładnie po pustkowiu.
Nie mog� si� z niego wydostać’.
4 Pozwol�, żeby serce faraona
znowu zaci�ło si� w uporzeh.
I rzuci si� on za nimi w po-

13:16 �Dosł. „mi�dzy oczami”.

ścig, a ja okryj� si� chwał�, zwy-
ci�żaj�c jego i cał� jego armi�a.
W ten sposób Egipcjanie przeko-
naj� si�, że ja jestem Jehowa”b.
Izraelici zrobili wi�c tak, jak im
polecono.

5 Później doniesiono królowi
Egiptu, że Izraelici uciekli. Fa-
raon oraz jego słudzy natych-
miast zmienili do nich na-
stawieniec i zacz�li mówić: „Co
myśmy najlepszego zrobili? Dla-
czego wypuściliśmy naszych
niewolników?”. 6 Faraon przy-
gotował wi�c rydwany wojenne
i zabrał ze sob� swoich ludzid.
7 Wzi�ł 600 najlepszych rydwa-
nów i wszystkie inne rydwany
Egiptu, a na każdym byli wojow-
nicy. 8 Jehowa pozwolił, żeby
serce faraona, króla Egiptu, za-
ci�ło si� w uporze. I ruszył on
w pościg za Izraelitami, któ-
rzy w tym czasie odchodzili
z podniesion� głow��e. 9 Egip-
cjanie—wszystkie rydwany fara-
ona i jego jeźdźcy, jego armia—
ścigali Izraelitów f i zacz�li si�
do nich zbliżać, gdy ci obozo-
wali nad morzem, pod Pi-Hachi-
rot, naprzeciw Baal-Cefon.

10 Kiedy faraon był już bli-
sko, Izraelici zobaczyli, że Egip-
cjanie ich ścigaj�. Wtedy si�
przerazili i zacz�li wzywać Jeho-
w� na pomocg. 11 I pytali Moj-
żesza: „Czy w Egipcie brakuje
grobowców, że zabrałeś nas tu-
taj, żebyśmy poumierali na tym
pustkowiu?h Dlaczego nam to
zrobiłeś? Dlaczego wyprowadzi-
łeś nas z Egiptu? 12 Przecież
mówiliśmy ci w Egipcie: ‚Zo-
staw nas w spokoju! Dalej b�-
dziemy służyć Egipcjanom’. Już
lepiej im służyć, niż umrzeć na
pustkowiu” i. 13 Mojżesz odpo-
wiedział: „Nie bójcie si� j. Stój-
cie niewzruszenie i patrzcie, jak

14:8 �Dosł. „r�k�”.
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Jehowa was dzisiaj wybawia.
Już nigdy wi�cej nie zobaczy-
cie Egipcjan, których dzisiaj wi-
dzicieb. 14 Sam Jehowa b�dzie
za was walczyłc, a wy spokojnie�
czekajcie”.

15 Jehowa rzekł do Mojże-
sza: „Dlaczego do mnie wo-
łasz? Każ Izraelitom zwin�ć
obóz, 16 a sam podnieś swo-
j� lask�, wyci�gnij r�k� nad
morze i je rozdziel, żeby mogli
przejść przez środek morza po
suchej ziemi. 17 A ja pozwo-
l�, by Egipcjanie trwali w upo-
rze i poszli za nimi. Wtedy po-
konam faraona i cał� jego armi�
z jego rydwanami wojennymi
i jeźdźcami. W ten sposób okry-
j� si� chwał�d. 18 A gdy okry-
j� si� chwał�, zwyci�żaj�c farao-
na z jego rydwanami wojennymi
i jeźdźcami, Egipcjanie przeko-
naj� si�, że ja jestem Jehowa”e.

19 Wówczas anioł prawdzi-
wego Bogaf, id�cy na czele Izra-
elitów, odszedł na ich tyły. Tak-
że słup obłoku, który był na
przedzie, przeniósł si� na tyły
i stan�ł za nimig. 20 Znalazł si�
wi�c mi�dzy Egipcjanami a Izra-
elitamih. Z jednej strony ob-
łok powodował ciemność, z dru-
giej natomiast rozświetlał noc i.
I przez cał� noc jedni nie zbliżyli
si� do drugich.

21 Potem Mojżesz wyci�gn�ł
r�k� nad morzej i Jehowa spra-
wił, że przez cał� noc wiał sil-
ny wiatr wschodni, tak iż wody
si� rozdzieliłyk i ukazało si� su-
che dno l. 22 Izraelici szli wi�c
przez środek morza po suchej
ziemim, a po ich prawej i le-
wej stronie stała ściana wodyn.
23 Egipcjanie ruszyli za nimi
i wszystkie rydwany wojenne fa-
raona oraz jego jeźdźcy zacz�li

14:14 �Lub „w milczeniu”.

wchodzić w morzea. 24 Pod-
czas straży porannej� Jehowa
spojrzał na Egipcjan spośród
słupa ognia i obłokub i wy-
wołał wśród nich zamieszanie.
25 Sprawił, że odpadały koła
od ich rydwanów, przez co z tru-
dem nimi powozili. I wołali:
„Uciekajmy jak najdalej od Izrae-
litów, bo Jehowa walczy za nich
przeciwko Egiptowi!”c.

26 Wtedy Jehowa powiedział
do Mojżesza: „Wyci�gnij r�-
k� nad morze, żeby wody wró-
ciły na swoje miejsce i zalały
Egipcjan, ich rydwany wojen-
ne i jeźdźców”. 27 Mojżesz od
razu wyci�gn�ł r�k� nad mo-
rze i nad ranem wody wróciły
na swoje miejsce. Gdy Egipcja-
nie uciekali, Jehowa rzucił ich
w sam środek morzad. 28 Po-
wracaj�ce wody zakryły ryd-
wany wojenne i jeźdźców—ca-
ł� armi� faraona, która weszła
za Izraelitami w morzee.

˙
Zaden

Egipcjanin nie przeżyłf.
29 Natomiast Izraelici prze-

szli po suchej ziemi przez śro-
dek morzag, a po ich prawej i le-
wej stronie stała ściana wodyh.
30 Tego dnia Jehowa wybawił
Izraela z r�k Egipcjan i. Izraeli-
ci widzieli na brzegu morza ich
zwłoki. 31 Ujrzeli, jak Jehowa
posłużył si� swoj� wielk� moc��
przeciwko Egipcjanom, i zacz�li
si� bać Jehowy. Uwierzyli Je-
howie oraz Jego słudze Mojże-
szowi j.

15 Wtedy Mojżesz razem z Iz-
raelitami zaśpiewał Jeho-

wie tak� pieśńk:
„Zaśpiewam Jehowie,

bo okrył si� wielk� chwał�l.
Konia i jeźdźca wrzucił

do morzam.

14:24 �Czyli mi�dzy godzin� 2 a 6 rano.
14:31 �Dosł. „r�k�”.
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2 Jah� jest moj� sił� i pot�g�,
bo stał si� moim
Wybawc�a.

To mój Bóg—b�d� Go sławiłb.
To Bóg mojego ojcac—
b�d� Go wychwalałd.

3 Jehowa jest pot�żnym
wojownikieme.
Jehowa to Jego imi�f.

4 Wrzucił do morza rydwany
faraona oraz jego wojskog.

W Morzu Czerwonym po-
ton�li jego najdzielniejsi
wojownicyh.

5 Zakryły ich wzburzone
wody, poszli na dno
jak kamieńi.

6 W Twojej prawej r�ce,
Jehowo, tkwi wielka mocj.

Twoja prawa r�ka, Jehowo,
potrafi zmiażdżyć nieprzy-
jaciela.

7 Swoim niezrównanym ma-
jestatem powalasz tych,
którzy wyst�puj� prze-
ciwko Tobiek.

Płomień Twojego gniewu
pochłania ich jak słom�.

8 Od Twojego tchnienia�
spi�trzyły si� wody,

stan�ły nieruchomo, zostały
zatamowane.

Wzburzone wody st�żały
w sercu morza.

9 Nieprzyjaciel wołał:
‚Rusz� za nimi w pościg
i dopadn� ich!

B�d� dzielił łupy, aż si�
nimi nasyc��!

Chwyc� za miecz, moja r�ka
ich dosi�gnie!’l.

10 Ale Ty dmuchn�łeś i zakryło
ich morzem.

Uton�li niczym ołów w roz-
hukanych wodach.

15:2 �Skrócona forma imienia Jehowa.
15:8 �Lub „od tchnienia Twoich noz-
drzy”. 15:9 �Lub „aż moja dusza si� ni-
mi nasyci”.

11 Który bóg jest taki jak Ty,
Jehowo?a

Czy ktoś może Ci dorównać
w świ�tości?b

Ciebie należy si� bać
i wysławiać w pieśniach,
Ty dokonujesz cudówc.

12 Wyci�gn�łeś swoj� praw�
r�k� i pochłon�ła ich
ziemiad.

13 Ty w swej lojalnej miłości
prowadzisz lud, który
wyzwoliłeśe.

Swoj� moc� powiedziesz
ich do świ�tego miejsca�,
w którym zamieszkasz.

14 Gdy usłysz� o tym narodyf,
zadrż�.

Mieszkańcy Filistei b�d�
cierpieć m�ki�.

15 Szejkowie� Edomu wpadn�
w przerażenie.

Pot�żni� władcy Moabu
zadrż� ze strachug.

Wszyscy mieszkańcy Kana-
anu upadn� na duchuh.

16 Ogarnie ich obezwład-
niaj�cy strach i.

Gdy zobacz� Twoj�
wielkość, znieruchomiej�
i stan� si� jak kamień,

aż przejdzie Twój lud,
Jehowo,

aż przejdzie lud, który
utworzyłeś j.

17 Poprowadzisz go i osiedlisz�
na górze, która jest Twoj�
własności�k,

w miejscu, które przygo-
towałeś na mieszkanie
dla siebie, Jehowo,

w sanktuarium, Jehowo,
które uczyniły Twoje r�ce.

15:13 �Zob. Słowniczek poj�ć. 15:14
�Dosł. „bóle porodowe”. 15:15 �Szej-
kami nazywano naczelników plemion.
�Lub „despotyczni”. 15:17 �Dosł. „za-
sadzisz”.
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18 Jehowa b�dzie Królem
po wieczne czasy,
już na zawszea.

19 Kiedy w morzu znalazły si�
konie z rydwanami wojen-
nymi faraona i jeźdźcamib,

Jehowa sprawił, że wody
wróciły na miejsce
i ich pochłon�łyc.

Ale lud Izraela przeszedł
przez środek morza
po suchej ziemi”d.

20 A prorokini Miriam, sios-
tra Aarona, wzi�ła do r�ki tam-
buryn.Wszystkie kobiety zrobiły
tak samo i zacz�ły grać na tam-
burynach i tańczyć. 21 W od-
powiedzi na śpiew m�żczyzn Mi-
riam śpiewała tak:

„
´
Spiewajcie Jehowie,
bo okrył si� wielk� chwał�e.

Konia i jeźdźca wrzucił
do morza”f.

22 Później Mojżesz wyprowa-
dził Izraelitów znad Morza Czer-
wonego na pustkowie Szur. Trzy
dni szli przez to pustkowie, ale
nie znaleźli wody. 23 Dotarli
do Mary�g, nie mogli jednak pić
tam wody, bo była gorzka. Właś-
nie dlatego nazwano to miejsce
Mara. 24 I lud zacz�ł szemrać
przeciwko Mojżeszowih, i pytał:
„Co mamy pić?”. 25 Wówczas
Mojżesz błagał Jehow� o po-
moc i i Jehowa wskazał mu pew-
ne drzewo. Gdy on wrzucił je do
wody, stała si� słodka.

Tam Bóg dał im prawa, któ-
re miały być podstaw� os�du.
I tam poddał ich próbiej. 26 Po-
wiedział: „Jeśli b�dziecie uważ-
nie słuchać mnie, Jehowy, swo-
jego Boga, czynić to, co słuszne
w moich oczach, zwracać uwag�
na moje przykazania i przestrze-
gać wszystkich moich przepi-

15:23 �Nazwa ta znaczy „gorycz”.

sówa, to nie sprowadz� na was
żadnej z chorób, jakie sprowadzi-
łem na Egipcjanb, bo ja, Jehowa,
was uzdrawiam”c.

27 Potem przybyli do Elim,
gdzie było 12 źródeł i 70 palm.
Tam, nad wod�, rozłożyli si�
obozem.

16 Później odeszli z Elim
i w końcu cały zbór Iz-

raelitów przybył na pustkowie
Sind, które znajduje si� mi�dzy
Elim a Synajem. Było to 15 dnia
drugiego miesi�ca po wyjściu
z Egiptu.

2 Na pustkowiu cały zbór Iz-
raelitów zacz�ł szemrać prze-
ciwko Mojżeszowi i Aaronowie.
3 Izraelici mówili do nich: „Le-
piej by było, żebyśmy zgin�li
z r�ki Jehowy w ziemi egipskiej,
gdzie siedzieliśmy przy garn-
kach mi�saf i jedliśmy chleb do
syta. A wy przyprowadziliście
nas na to pustkowie, żeby cały
naród� zagłodzić na śmierć”g.

4 Wtedy Jehowa rzekł do
Mojżesza: „Dam wam chleb, któ-
ry b�dzie padał z nieba jak
deszczh. I niech każdy wycho-
dzi nazbierać tyle, ile potrzebu-
je na dany dzień i. W ten sposób
poddam ich próbie i zobacz�,
czy b�d� przestrzegać mojego
prawa, czy nie j. 5 Ale szóstego
dniak niech nazbieraj� i przygo-
tuj� sobie do jedzenia dwa razy
tyle, co w inne dni”l.

6 Mojżesz i Aaron powiedzieli
wi�c do wszystkich Izraelitów:
„Wieczorem przekonacie si�, że
to Jehowa wyprowadził was
z ziemi egipskiejm. 7 Rano uj-
rzycie chwał� Jehowy, ponieważ
Jehowa usłyszał, jak szemracie
przeciwko Niemu. Bo kim my je-
steśmy, żebyście mieli szemrać
przeciwko nam?”. 8 I Mojżesz

16:3 �Dosł. „zbór”.
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mówił dalej: „Gdy Jehowa wie-
czorem da wam mi�so, a rano
chleb, żebyście najedli si� do sy-
ta, przekonacie si�, że Jehowa
usłyszał, jak szemracie przeciw-
ko Niemu. Bo kim my jesteśmy?
Nie szemracie przeciwko nam,
lecz przeciwko Jehowie”a.

9 Potem Mojżesz zwrócił si�
doAarona: „Powiedz całemu zbo-
rowi Izraelitów: ‚Stańcie przed
Jehow�, bo usłyszał wasze szem-
ranie’”b. 10 Kiedy tylko Aaron
przemówił do wszystkich Izrae-
litów, spojrzeli w stron� pustko-
wia, a wtedy chwała Jehowy uka-
zała si� w obłokuc.

11 Jehowa rzekł jeszcze
do Mojżesza: 12 „Usłyszałem
szemranie Izraelitówd. Powiedz
im: ‚O zmierzchu� b�dziecie jeść
mi�so, a rano nasycicie si� chle-
beme. I przekonacie si�, że ja je-
stem Jehowa, wasz Bóg’”f.

13 Wieczorem rzeczywiście
nadleciały przepiórki i pokryły
obózg, a rano na ziemi wo-
kół obozu pojawiła si� rosa.
14 Gdy rosa wyparowała, na
pustkowiu pozostały drobniut-
kie ziarenka czegoś, co przypo-
minało szronh. 15 Kiedy Izrae-
lici to zobaczyli, zacz�li pytać
jeden drugiego: „Co to jest?”, bo
nie wiedzieli, co to było. Moj-
żesz odpowiedział im: „To jest
chleb, który daje wam Jeho-
wa i. 16 Oto co Jehowa naka-
zał: ‚Każdy ma nazbierać go tyle,
ile może zjeść. Niech weźmie po
omerze�j dla każdej osoby�, któ-
ra mieszka z nim w namiocie’”.
17 Izraelici zacz�li tak robić
i jedni nazbierali dużo, a drudzy
mało. 18 Kiedy odmierzyli to
omerem, okazało si�, że ten, kto

16:12 �Dosł. „mi�dzy dwoma wieczo-
rami”. 16:16 �Omer odpowiadał 2,2 l.
Zob. Dodatek B14. �Lub „duszy”.

nazbierał dużo, nie miał nadmia-
ru, a ten, kto nazbierał niewiele,
nie miał za małoa. Każdy zebrał
tyle, ile mógł zjeść.

19 Potem Mojżesz powiedział
do nich: „Niech nikt nie zo-
stawia z tego nic do rana”b.
20 Ale niektórzy nie posłuchali
Mojżesza. Gdy zostawili troch�
do rana, zal�gły si� w tym ro-
baki i wszystko zacz�ło cuch-
n�ć. I Mojżesz rozgniewał si� na
nich. 21 Każdego ranka wszys-
cy zbierali tyle, ile mogli zjeść.
Kiedy słońce zaczynało grzać,
wtedy to topniało.

22 A szóstego dnia nazbie-
rali podwójn� ilość chlebac, po
2 omery na osob�. Wszyscy na-
czelnicy ludu przyszli do Mojże-
sza i poinformowali go o tym.
23 Wówczas powiedział do nich:
„Tak rzekł Jehowa: ‚Jutro b�-
dzie szczególny dzień odpoczyn-
ku�, świ�ty szabat ku czci Jeho-
wyd. Upieczcie, co chcecie upiec,
i ugotujcie, co chcecie ugoto-
waće, a reszt� przechowajcie do
rana’”. 24 Zostawili wi�c jedze-
nie do rana, tak jak polecił Moj-
żesz. I nie zacz�ło ono cuchn�ć
ani nie zal�gły si� w nim ro-
baki. 25 Wtedy Mojżesz powie-
dział: „Jedzcie to dzisiaj, bo dzi-
siaj jest szabat ku czci Jehowy
i nie znajdziecie tego na ziemi.
26 Sześć dni b�dziecie to zbie-
rać, ale w siódmym dniu jest sza-
batf i nic si� nie pojawi”. 27 Mi-
mo to niektórzy poszli zbierać
jedzenie siódmego dnia, jednak
nic nie znaleźli.

28 Jehowa rzekł wi�c do Moj-
żesza: „Jak długo b�dziecie lek-
ceważyć moje przykazania i
prawa?g 29 Pami�tajcie, że to
Jehowa ustanowił dla was sza-
bath. Dlatego w szóstym dniu daje

16:23 �Lub „świ�to szabatu”.
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wam chleb na dwa dni. Niech
w siódmym dniu każdy pozosta-
nie na swoim miejscu i niech go
nie opuszcza”. 30 I lud w siód-
mym dniu zacz�ł obchodzić sza-
bat�a.

31 Izraelici nazwali ten chleb
„mann��”. Była ona biała jak na-
siona kolendry, a smakowała jak
placki z miodemb. 32 Potem
Mojżesz powiedział: „Jehowa
wydał taki rozkaz: ‚Przygotujcie
omer manny i przechowujcie j�
z pokolenia na pokoleniec, żeby
wasi potomkowie mogli widzieć
chleb, którym was karmiłem
na pustkowiu, gdy wyprowadzi-
łem was z Egiptu’”. 33 Mojżesz
polecił wi�c Aaronowi: „Weź
dzban i wsyp do niego omer
manny, a nast�pnie złóż j� przed
Jehow�. Ma być przechowywa-
na z pokolenia na pokolenie”d.
34 I zgodnie z tym, co Jeho-
wa nakazał Mojżeszowi, Aaron
umieścił mann� przed

´
Swiadec-

tweme, żeby była tam prze-
chowywana. 35 Izraelici jedli
mann� przez 40 latf, aż weszli
do ziemi, która była zamiesz-
kanag. Jedli mann�, dopóki
nie dotarli do granicy Kana-
anuh. 36 A omer stanowi dzie-
si�t� cz�ść efy�.

17 Cały zbór Izraelitów wy-
ruszył z pustkowia Sini

i szedł z miejsca na miejs-
ce zgodnie z rozkazami Jehowy j.
W końcu rozłożyli si� obozem
w Refidimk, ale nie mieli tam wo-
dy do picia.

2 Zacz�li wi�c kłócić si� z
Mojżeszeml i mówili: „Daj nam
wody do picia”. Lecz Mojżesz od-
parł: „Dlaczego si� ze mn� kłó-

16:30 �Lub „odpoczywać”. 16:31 �Na-
zwa ta prawdopodobnie pochodzi od
hebr. zwrotu „co to jest?”. 16:36 �Efa
odpowiadała 22 l. Zob. Dodatek B14.

cicie? Dlaczego ci�gle wystawia-
cie Jehow� na prób�?”a. 3 Ale
oni byli bardzo spragnieni i da-
lej szemrali przeciwko Mojże-
szowib. Pytali go: „Po co wypro-
wadziłeś nas z Egiptu?

˙
Zebyśmy

razem z naszymi synami i zwie-
rz�tami poumierali z pragnie-
nia?”. 4 Mojżesz zawołał wte-
dy do Jehowy: „Co mam zrobić
z tym ludem? Jeszcze troch�,
a mnie ukamienuj�!”.

5 Wówczas Jehowa rzekł do
Mojżesza: „Wyjdź przed lud z
niektórymi starszymi Izraela.
Weź do r�ki lask�, któr� uderzy-
łeś Nilc, i idź. 6 B�d� tam stał
na skale przy Horebie. Uderz
w t� skał�, a wypłynie z niej wo-
da i lud b�dzie j� pił”d. I Mojżesz
tak uczynił na oczach starszych
Izraela. 7 Nazwał to miejsce
Massa�e i Meriba�f, bo Izraelici
si� tam kłócili i wystawili Jeho-
w� na prób�g, mówi�c: „Czy Je-
howa jest wśród nas, czy nie?”.

8 Potem nadci�gn�li Amale-
kicih i zaatakowali Izraelitów
w Refidim i. 9 Wtedy Mojżesz
polecił Jozuemu j: „Wybierz lu-
dzi i wyrusz do walki z Amale-
kitami. Jutro stan� na szczycie
wzgórza i b�d� trzymał w r�-
ku lask� prawdziwego Boga”.
10 Jozue zrobił tak, jak mu po-
lecił Mojżeszk, i walczył z Amale-
kitami. A Mojżesz, Aaron i Churl

weszli na szczyt wzgórza.
11 Dopóki Mojżesz trzymał

r�ce w górze, Izraelici wygry-
wali, ale gdy tylko opuszczał
r�ce, przewag� zyskiwali Ama-
lekici. 12 Kiedy Mojżeszowi za-
cz�ły ci�żyć r�ce, Aaron i Chur
przynieśli kamień, żeby mógł na
nim usi�ść, i podpierali mu r�-
ce—jeden z jednej strony, a dru-
gi z drugiej. Dzi�ki temu nie

17:7 �Nazwa ta znaczy „próba; wypró-
bowanie”. �Nazwa ta znaczy „kłótnia”.
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opuścił r�k aż do zachodu słoń-
ca. 13 Tak oto Jozue poko-
nał mieczem Amalekitów i ich
sprzymierzeńcówa.

14 Wtedy Jehowa rzekł do
Mojżesza: „Zapisz w ksi�dze, że-
by o tym pami�tano�, i powtórz
Jozuemu: ‚Zetr� Amaleka z po-
wierzchni ziemi� i pami�ć o nim
zaginie’”b. 15 Potem Mojżesz
zbudował ołtarz, który nazwał
Jehowa-Nissi�, 16 i powiedział:
„Ponieważ Amalek podniósł r�-
k� na tron Jah�c, Jehowa b�dzie
toczył z nim wojn� z pokolenia
na pokolenie”d.

18 Teść Mojżesza, Jetro, kap-
łan midianickie, usłyszał

o wszystkim, co Bóg uczynił dla
Mojżesza i dla Izraela, swoje-
go ludu—o tym, jak Jehowa wy-
prowadził Izraelitów z Egiptuf.
2 Jetro wzi�ł do siebie Cyppor�,
żon� Mojżesza, gdy ten odesłał
j� do niego. 3 Wzi�ł także obu
jej synówg. Jeden z nich miał na
imi� Gerszom�h, bo Mojżesz po-
wiedział: „Mieszkam w obcej zie-
mi”. 4 Drugi nazywał si� Elie-
zer�, ponieważ Mojżesz rzekł:
„Bóg mojego ojca przyszedł mi
z pomoc�, ocalił mnie od miecza
faraona” i.

5 I Jetro, teść Mojżesza, przy-
był do niego na pustkowie razem
z jego synami i żon�. Mojżesz
obozowałwtedy przy górze praw-
dziwego Bogaj. 6 Jetro przesłał
mu wiadomość: „Ja, twój teść,
Jetrok, przychodz� do ciebie
z twoj� żon� i jej dwoma syna-
mi”. 7 Mojżesz od razu wyszedł

17:14 �Lub „na pami�tk�”. �Dosł.
„spod nieba”. 17:15 �Hebr. nissı́ zna-
czy „słup sygnałowy”. 17:16 �Skróco-
na forma imienia Jehowa. 18:3 � Imi�
to znaczy „mieszkaj�cy tam cudzozie-
miec”. 18:4 � Imi� to znaczy „mój Bóg
przychodzi z pomoc�”.

teściowi na spotkanie, pokłonił
mu si� i go ucałował. Zapytali
si� wzajemnie, jak im si� wiedzie,
a potem weszli do namiotu.

8 Mojżesz opowiedział teścio-
wi o wszystkim, co Jehowa zro-
bił z faraonem i Egipcjanami ze
wzgl�du na Izraelaa, o trudnoś-
ciach, które spotkały ich w dro-
dzeb, i o tym, jak Jehowa
im pomagał. 9 Jetro bardzo si�
ucieszył, gdy usłyszał, ile do-
bra Jehowa wyświadczył Izraeli-
tom, wyzwalaj�c ich z Egiptu�.
10 I powiedział: „Niech b�dzie
wysławiany Jehowa, który uwol-
nił was z r�k Egipcjan i faraona—
wyzwolił lud z niewoli egipskiej.
11 Teraz wiem, że Jehowa jest
wi�kszy niż wszyscy inni bogo-
wiec, bo ukarał tych, którzy
zuchwale traktowali Jego lud”.
12 Potem Jetro, teść Mojżesza,
przyniósł całopalenie i ofiary dla
Boga. Aaron oraz wszyscy star-
si Izraela przyszli, żeby z teś-
ciem Mojżesza zjeść posiłek
przed prawdziwym Bogiem.

13 Nast�pnego dnia Mojżesz
jak zwykle zasiadł, żeby s�-
dzić lud. I ludzie stali w kolejce
do niego od rana do wieczora.
14 Kiedy teść Mojżesza to zoba-
czył, zapytał: „Dlaczego robisz
to w ten sposób? Dlaczego zaj-
mujesz si� tym sam i wszys-
cy ci ludzie czekaj� tu od rana
do wieczora?”. 15 Mojżesz od-
powiedział: „Dlatego, że lud
przychodzi do mnie pytać, jaka
jest wola Boga. 16 Gdy mi�dzy
dwiema osobami wyniknie jakiś
spór, przychodz� do mnie, a ja
go rozstrzygam i przekazuj� im
postanowienia i prawa prawdzi-
wego Boga”d.

17 Wtedy teść Mojżesza rzekł
do niego: „To nie jest najlepszy

18:9 �Dosł. „z r�ki Egiptu”.
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sposób. 18 Zam�czysz siebie
i ten lud, który jest z tob�,
bo to dla ciebie za duży ci�-
żar. Sam nie b�dziesz w stanie
go dźwigać. 19 Posłuchaj, dam
ci pewn� rad�, a Bóg b�dzie
z tob�a. Reprezentujesz Izraeli-
tów przed prawdziwym Bogiemb

i masz przedstawiać prawdziwe-
mu Bogu ich sprawyc. 20 Po-
uczaj ich o przepisach i pra-
wachd, wskazuj, jak� drog� maj�
iść i jakie s� ich obowi�zki.
21 Ale wybierz sobie z ludu
kompetentnych m�żczyzne, któ-
rzy boj� si� Boga, s� godni
zaufania i nienawidz� nieuczci-
wego zyskuf, i ustanów ich prze-
łożonymi nad każdym tysi�cem,
nad każd� setk�, pi�ćdziesi�t-
k� i dziesi�tk�g. 22 Niech s�-
dz� lud, gdy zajdzie taka potrze-
ba�. Z trudnymi sprawami niech
przychodz� do ciebieh, a łatwiej-
sze niech rozstrzygaj� sami. Po-
zwól im wzi�ć na siebie cz�ść
tego ci�żaru, a wtedy b�dzie
ci lżej i. 23 Jeżeli tak zrobisz—
i jeśli Bóg tak ci nakaże—to b�-
dziesz mógł si� wywi�zać z tego
zadania i wszyscy wróc� do do-
mu zadowoleni”.

24 Mojżesz od razu posłuchał
swojego teścia i zrobił dokład-
nie tak, jak ten mu powiedział.
25 Wybrał kompetentnych m�ż-
czyzn z całego Izraela i wyzna-
czył ich na zwierzchników ludu—
na przełożonych nad tysi�cami,
setkami, pi�ćdziesi�tkami i dzie-
si�tkami. 26 A oni s�dzili lud,
gdy zachodziła taka potrzeba.
Z trudnymi sprawami zwracali
si� do Mojżeszaj, a łatwiejsze roz-
strzygali sami. 27 Potem Moj-
żesz pożegnał si� z teściemk i ten
odszedł do swojej krainy.

18:22 �Dosł. „w każdym czasie”.

19 W trzecim miesi�cu po
wyjściu z ziemi egipskiej

Izraelici przybyli na pustko-
wie Synaj. Tego samego dnia,
2 w którym opuścili Refidima,
przybyli na pustkowie Synaj
i rozłożyli si� tam obozem na-
przeciw góryb.

3 Wtedy Mojżesz wszedł na
gór�, żeby stawić si� przed praw-
dziwym Bogiem, a Jehowa za-
wołał tam do niegoc: „Powiedz
domowi Jakuba, wszystkim Izra-
elitom: 4 ‚Sami widzieliście, co
zrobiłem z Egipcjanamid—jak
uniosłem was na orlich skrzyd-
łach i przyprowadziłem do sie-
biee. 5 Jeśli wi�c b�dziecie mi
we wszystkim posłuszni� i b�-
dziecie przestrzegać mojego
przymierza, to staniecie si� mo-
j� szczególn�� własności� wśród
wszystkich ludówf, bo do mnie
należy cała ziemiag. 6 Stanie-
cie si� dla mnie królestwem
kapłanów i świ�tym narodem’h.
Przekaż te słowa Izraelitom”.

7 Kiedy Mojżesz wrócił, we-
zwał starszych ludu i przekazał
im wszystko, co Jehowa mu po-
lecił i. 8 Potem cały lud jedno-
głośnie oświadczył: „Jesteśmy
gotowi czynić wszystko, co po-
wiedział Jehowa” j. Mojżesz na-
tychmiast przekazał Jehowie
odpowiedź ludu. 9 I Jehowa
odezwał si� do Mojżesza: „Przyj-
d� do ciebie w ciemnym obło-
ku, żeby lud słyszał, gdy z tob�
rozmawiam, i żeby również to-
bie zawsze wierzył”. Mojżesz po-
wtórzył Jehowie słowa ludu.

10 A Jehowa przemówił do
Mojżesza: „Idź do ludu i po-
wiedz, żeby dzisiaj i jutro przy-
gotował si� na świ�to�. I niech
wypior� swoje ubrania. 11 Ma-

19:5 �Lub „b�dziecie bezwzgl�dnie słu-
chać mojego głosu”. �Lub „drogocen-
n�”. 19:10 �Lub „i dzisiaj oraz jutro ich
uświ�caj”.
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j� być gotowi na trzeci dzień, bo
tego dnia Jehowa na oczach ca-
łego ludu zst�pi na gór� Synaj.
12 Dookoła niej wyznacz grani-
ce i przekaż ludowi: ‚Nie wolno
wam wchodzić na gór� ani na-
wet postawić na niej nogi. Każ-
dy, kto si� dotknie góry, ma zo-
stać bezwarunkowo uśmiercony.
13 Niech nikt nie dotyka tego
człowieka r�k�, ale niech go
ukamienuj� albo przebij��. Ani
człowiek, ani zwierz� nie pozo-
stanie przy życiu’a. Kiedy jednak
lud usłyszy dźwi�k baraniego ro-
gub, może podejść do góry”.

14 Wówczas Mojżesz zszedł
z góry i polecił Izraelitom przy-
gotować si� na świ�to�. I wy-
prali swoje ubraniac. 15 Powie-
dział do nich: „B�dźcie gotowi
na trzeci dzień. Powstrzymajcie
si� od stosunków płciowych�”.

16 Trzeciego dnia rano po-
jawiły si� grzmoty i błyskawi-
ce, a na górze ukazał si� g�s-
ty obłokd. Rozległ si� donośny
dźwi�k rogu i wszyscy w obo-
zie zacz�li si� trz�ść ze strachue.
17 Wtedy Mojżesz wyprowadził
ich z obozu na spotkanie z praw-
dziwym Bogiem i stan�li u stóp
góry. 18 A góra Synaj cała dy-
miła, ponieważ Jehowa zst�pił
na ni� w ogniuf. Dym unosił si�
z niej jak z pieca i góra bardzo
drżałag. 19 Dźwi�k rogu sta-
wał si� coraz głośniejszy. Moj-
żesz mówił, a prawdziwy Bóg
odpowiadał mu donośnym gło-
sem.

20 Jehowa zst�pił wi�c na
szczyt góry Synaj. Potem Je-
howa zawołał tam Mojżesza.
A gdy Mojżesz wszedł na gór�h,
21 Jehowa odezwał si� do nie-
go: „Zejdź i ostrzeż ludzi—niech

19:13 �Może chodzić o przebicie strza-
ł�. 19:14 �Lub „i zacz�ł uświ�cać lud”.
19:15 �Dosł. „nie zbliżajcie si� do kobie-
ty”.

nie próbuj� przedostać si� na
gór�, żeby zobaczyć mnie, Jeho-
w�, bo wielu musiałoby zgi-
n�ć. 22 I niech kapłani, którzy
regularnie zbliżaj� si� do mnie,
Jehowy, oczyszcz� si��, żebym
ja, Jehowa, ich nie uśmiercił”a.
23 Wtedy Mojżesz powiedział
do Jehowy: „Lud nie wejdzie na
gór� Synaj, bo już nas ostrzeg-
łeś, mówi�c: ‚Wyznacz granice
wokół góry i uczyń j� świ�t�’”b.
24 Lecz Jehowa rzekł do nie-
go: „Zejdź z góry, a potem
wróć z Aaronem. Ale kapłani
i lud niech nie próbuj� przedo-
stać si� na gór�, żeby podejść
do mnie, Jehowy, bo ich uśmier-
c�”c. 25 Mojżesz zszedł wi�c
na dół i przekazał to ludowi.

20 Potem Bóg dał nast�puj�-
ce przykazaniad:

2 „Ja jestem Jehowa, twój
Bóg, który ci� wyprowadził z zie-
mi egipskiej, z domu niewolie.
3 Nie wolno ci mieć żadnych in-
nych bogów oprócz mnie�f.

4 „Nie wolno ci robić sobie
rzeźbionego wizerunku ani żad-
nej podobizny czegokolwiek, co
jest w niebie, na ziemi albo
w wodzieg. 5 Nie wolno ci si�
im kłaniać ani im służyć�h, bo
ja, Jehowa, twój Bóg, jestem
Bogiem, który wymaga wył�cz-
nego oddania i. Za grzech oj-
ców zsyłam kar� na synów, do
trzeciego i czwartego pokolenia
tych, którzy mnie nienawidz�,
6 lecz tym, którzy mnie kocha-
j� i przestrzegaj� moich przyka-
zań j, okazuj� lojaln� miłość aż
do tysi�cznego pokolenia.

7 „Nie wolno ci używać imie-
nia Jehowy, swojego Boga,
w sposób niegodnyk, bo Jeho-
wa nie pozostawi bez kary tego,

19:22 �Lub „uświ�c� si�”. 20:3 �Dosł.
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kto używa Jego imienia w spo-
sób niegodnya.

8 „Pami�taj, że dzień szabatu
jest świ�tyb. 9 Przez sześć dni
masz wykonywać wszelk� swo-
j� prac�c, 10 ale siódmy dzień
jest szabatem ku czci Jeho-
wy, twojego Boga. Nie wolno
ci wtedy wykonywać żadnej pra-
cy—tobie, twojemu synowi ani
twojej córce, twojemu niewolni-
kowi ani twojej niewolnicy,
ani zwierz�ciu domowemu, ani
cudzoziemcowi, który mieszka
w twoim mieście�d. 11 W ci�gu
sześciu dni Jehowa uczynił nie-
bo i ziemi�, morze i wszystko, co
w nich jest, a w siódmym dniu
zacz�ł odpoczywaće. Dlatego Je-
howa pobłogosławił dzień sza-
batu i uznał go za świ�ty.

12 „Szanuj ojca i matk�f, że-
by móc długo żyć w ziemi, któ-
r� wam daje Jehowa, wasz Bógg.

13 „Nie wolno ci mordowaćh.
14 „Nie wolno ci cudzołożyći.
15 „Nie wolno ci kraśćj.
16 „Nie wolno ci składać fał-

szywego świadectwa przeciwko
swojemu bliźniemuk.

17 „Nie wolno ci poż�dać do-
mu swojego bliźniego. Nie wolno
ci poż�dać jego żonyl, jego nie-
wolnika ani niewolnicy, jego by-
ka ani osła, ani żadnej rzeczy,
która należy do twojego bliźnie-
go”m.

18 Cały lud słyszał grzmoty
i dźwi�k rogu, widział błyskawi-
ce oraz dymi�c� gór�. Na widok
tego wszystkiego ludzie drżeli ze
strachu i trzymali si� od niej
z dalekan. 19 Dlatego odezwali
si� do Mojżesza: „Ty przemawiaj
do nas, a my b�dziemy słuchać.
Ale Bóg niech do nas nie prze-
mawia, żebyśmy nie umarli”o.
20 Wtedy Mojżesz zwrócił si�

20:10 �Dosł. „w twoich bramach”.

do ludu: „Nie bójcie si�. Praw-
dziwy Bóg przyszedł poddać
was próbiea, bo chce, żebyście
zawsze czuli przed Nim bojaźń
i nie grzeszyli”b. 21 Lud wi�c
wci�ż stał z daleka, lecz Mojżesz
zbliżył si� do ciemnego obłoku,
gdzie był prawdziwy Bógc.

22 I Jehowa rzekł do Mojże-
sza: „Powiedz Izraelitom: ‚Sami
widzieliście, że mówiłem do was
z niebad. 23 Nie sporz�dzajcie
sobie bogów ze srebra lub złota,
bo nie wolno wam mieć żadnych
innych bogów oprócz mniee.
24 Macie zbudować dla mnie oł-
tarz z ziemi i b�dziecie na nim
składać ofiary całopalne i ofia-
ry współuczestnictwa� z bydła,
owiec i kóz. Gdziekolwiek naka-
ż� wam wspominać moje imi�f,
przyjd� tam do was i was pobło-
gosławi�. 25 A jeśli b�dziecie
budować dla mnie ołtarz z ka-
mieni, nie wolno wam używać
kamieni ciosanychg. Gdy przyło-
życie do niego dłuto, zbezcześ-
cicie go. 26 I nie wolno wam
wchodzić do mojego ołtarza po
stopniach, żeby nie została od-
słoni�ta wasza nagość�’.

21 „To s� prawa, które masz
przedstawić ludowih:

2 „Jeżeli kupisz hebrajskie-
go niewolnika i, b�dzie ci służyć
sześć lat, ale w siódmym roku
uwolnisz go bez żadnej opłaty j.
3 Jeżeli przyszedł sam, to sam
odejdzie. Jeśli miał żon�, to żo-
na odejdzie razem z nim. 4 Ale
jeśli żon� da mu pan i ta uro-
dzi mu synów lub córki, to żona
i jej dzieci b�d� należeć do jej
pana, a niewolnik odejdzie samk.
5 Jeżeli jednak niewolnik b�-
dzie usilnie zapewniał: ‚Kocham
swojego pana, swoj� żon� i dzie-

20:24 �Zob. Słowniczek poj�ć. 20:26
�Lub „żeby nie było widać waszych na-
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ci i nie chc� odchodzić’a, 6 to
jego pan przyprowadzi go przed
prawdziwego Boga. Potem przy
drzwiach lub w�garze przekłuje
mu ucho szydłem. I ten niewol-
nik b�dzie służył swojemu panu
do końca życia.

7 „Jeżeli ktoś sprzeda w nie-
wol� córk�, to ona nie może
odejść wolno tak, jak odchodz�
m�żczyźni. 8 Jeśli jej pan nie
b�dzie z niej zadowolony i nie
b�dzie chciał, żeby została jego
nałożnic��, ale postanowi j� ko-
muś sprzedać�, to nie ma prawa
sprzedać jej cudzoziemcom, bo
post�puje z ni� niesprawiedli-
wie�. 9 Jeśli przeznaczy j� dla
swojego syna, to ma jej przy-
znać prawa przysługuj�ce córce.
10 Jeżeli weźmie sobie jeszcze
inn� żon�, to nie może pierwszej
żonie uj�ć niczego z wyżywie-
nia i odzieży ani zaniedbywać
wobec niej powinności małżeń-
skichb. 11 Gdyby nie spełniał
tych trzech warunków, to uwol-
ni j� bez żadnej opłaty.

12 „Kto uderzy drugiego czło-
wieka, tak że on umrze, ma po-
nieść śmierćc. 13 Ale jeśli nie
zrobi tego umyślnie, a prawdzi-
wy Bóg do tego dopuści, to
b�dzie mógł uciec do miejsca,
które ci wyznacz�d. 14 Jeśli
jednak ktoś rozgniewa si� na
bliźniego i zabije go z preme-
dytacj�e, to masz go uśmiercić,
choćbyś musiał go zabrać od
mojego ołtarzaf. 15 Kto uderzy
swojego ojca albo swoj� matk�,
ma ponieść śmierćg.

16 „Jeżeli ktoś porwie inne-
go człowiekah i go sprzeda lub
b�dzie przetrzymywał i, ma po-
nieść śmierć j.

21:8 �Zob. Słowniczek poj�ć. �Lub
„pozwoli j� wykupić”. �Lub „zdra-
dziecko”.

17 „Każdy, kto złorzeczy swo-
jemu ojcu lub swojej matce�, ma
ponieść śmierća.

18 „Jeżeli w czasie kłótni je-
den człowiek uderzy drugie-
go kamieniem lub pi�ści�� i ten
nie umrze, ale b�dzie przyku-
ty do łóżka, 19 to jeśli wsta-
nie i b�dzie mógł wychodzić na
zewn�trz, podpieraj�c si� lask�,
wtedy ten, kto go uderzył, nie
poniesie kary. B�dzie jedynie da-
wał mu odszkodowanie za stra-
cony czas pracy, dopóki tamten
całkowicie nie wyzdrowieje.

20 „Jeżeli ktoś uderzy kijem
i zabije swojego niewolnika lub
niewolnic�, to ma zostać ukara-
nyb. 21 Jeśli jednak niewolnik
przeżyje dzień lub dwa, to pan
nie poniesie kary, bo niewolnik
jest jego własności�.

22 „Jeżeli m�żczyźni bij� si�
i wyrz�dz� krzywd� kobiecie
w ci�ży, tak że ona przedwcześ-
nie urodzi�c, ale nikt nie umrze�,
to sprawca musi zapłacić od-
szkodowanie, jakiego za zgod�
s�dziów zaż�da od niego m�ż tej
kobietyd. 23 Ale jeśli ktoś po-
niesie śmierć, to należy dać ży-
cie za życie�e, 24 oko za oko,
z�b za z�b, r�k� za r�k�, nog� za
nog�f, 25 oparzenie za oparze-
nie, ran� za ran�, cios za cios.

26 „Jeżeli ktoś uderzy swo-
jego niewolnika lub niewolnic�
w oko i je wybije, to w ramach
odszkodowania pozwoli takiej
osobie odejść wolnog. 27 Jeśli
wybije niewolnikowi lub niewol-
nicy z�b, to w ramach odszko-
dowania pozwoli takiej osobie
odejść wolno.

21:17 �Lub „przeklina swojego ojca lub
swoj� matk�”. 21:18 �Możliwe też „ja-
kimś narz�dziem”. 21:22 �Dosł. „wyjd�
z niej dzieci”. �Lub „nikt nie odniesie
poważnych obrażeń”. 21:23 �Lub „du-
sz� za dusz�”.
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28 „Jeżeli byk pobodzie m�ż-
czyzn� lub kobiet� i ktoś taki
umrze, to byka należy ukamie-
nowaća, a jego mi�sa nie wolno
jeść. Właściciel byka nie zosta-
nie ukarany. 29 Jeśli jednak
byk już wcześniej bódł, a właś-
ciciel—choć zwracano mu na
to uwag�—nie pilnował byka
i ten zabił m�żczyzn� lub kobie-
t�, to byk zostanie ukamie-
nowany, a jego właściciel także
ma ponieść śmierć. 30 Gdyby
na właściciela byka nałożo-
no okup�, to ma zapłacić za
swoje życie� tak� cen�, jak�
mu wyznaczono. 31 Prawo to
należy zastosować wobec właś-
ciciela byka również wtedy,
gdy byk zabodzie chłopca lub
dziewczynk�. 32 Jeśli byk za-
bodzie niewolnika lub niewolni-
c�, to właściciel da ich panu 30
syklów�, a byk zostanie ukamie-
nowany.

33 „Jeżeli ktoś zostawi od-
kryty dół albo jeżeli wykopie
dół i go nie przykryje, a wpad-
nie do niego byk lub osioł,
34 to ten człowiek ma wyrów-
nać właścicielowi strat�b. Wy-
płaci mu odpowiedni� sum� pie-
ni�dzy, a martwe zwierz� b�dzie
należeć do niego. 35 Jeżeli
czyjś byk ranił śmiertelnie inne-
go byka, to właściciele sprzeda-
dz� żywego byka i podziel�
si� zapłat� za niego. Maj� si�
też podzielić martwym bykiem.
36 Gdyby jednak właściciel wie-
dział, że byk bodzie, ale go nie
pilnował, to jako odszkodowa-
nie ma dać byka za byka, a mart-
we zwierz� b�dzie należeć do
niego.

21:30 �Lub „od właściciela byka za-
ż�dano zadośćuczynienia”. �Lub „du-
sz�”. 21:32 �Sykl odpowiadał 11,4 g.
Zob. Dodatek B14.

22 „Jeżeli ktoś ukradnie by-
ka lub owc� i zarżnie ta-

kie zwierz� albo je sprzeda, to
za byka ma dać jako odszkodo-
wanie pi�ć byków, a za owc�—
cztery owcea.

2 „(Jeżeli w nocy ktoś przyła-
pie złodziejab na włamaniu i za-
da mu cios, tak że ten umrze,
to nie poniesie winy za przelanie
jego krwi. 3 Ale jeśli stanie si�
to po wschodzie słońca, to b�-
dzie winny przelania jego krwi).

„Złodziej ma dać odszkodowa-
nie za to, co ukradł. Jeśli nicze-
go nie posiada, zostanie sprze-
dany. 4 Jeżeli to, co ukradł,
zostanie znalezione u niego ży-
we—byk, osioł czy owca—ma
dać podwójne odszkodowanie.

5 „Jeżeli ktoś wypasa swoje
zwierz�ta na polu lub w winni-
cy i pozwoli im paść si� na cu-
dzym polu, to jako odszkodowa-
nie ma dać coś najlepszego ze
swego pola lub swojej winnicy.

6 „Jeżeli wybuchnie pożar
i rozprzestrzeni si� na ciernie,
i spłon� snopy lub niezebrane
zboże, lub całe pole, to czło-
wiek, który wzniecił ten pożar,
ma dać odszkodowanie za to, co
spłon�ło.

7 „Jeżeli ktoś da swemu bliź-
niemu na przechowanie pieni�-
dze lub jakieś przedmioty, a one
zostan� skradzione z domu tego
człowieka, to złodziej—jeśli zo-
stanie wykryty—ma dać podwój-
ne odszkodowaniec. 8 Gdyby
jednak złodzieja nie wykryto,
to właściciela tego domu nale-
ży przyprowadzić przed praw-
dziwego Bogad, żeby stwierdzić,
czy nie wyci�gn�ł r�ki po mie-
nie swojego bliźniego. 9 Jeżeli
wyniknie sprawa dotycz�ca pra-
wa własności i dwie osoby
b�d� si� spierać, do kogo na-
leży byk, osioł, owca, szata lub
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coś zgubionego, niech przedło-
ż� t� spraw� prawdziwemu Bo-
gua. Ten, kogo Bóg uzna za win-
nego, ma dać swemu bliźniemu
podwójne odszkodowanieb.

10 „Jeżeli ktoś da swemu
bliźniemu do pilnowania os-
ła lub byka, lub owc�, lub ja-
kieś inne zwierz� domowe i ono
zdechnie albo zostanie okale-
czone lub uprowadzone, a nikt
tego nie widział, 11 to ten,
któremu powierzono zwierz�,
powinien przysi�c przed Jeho-
w�, że nie wyci�gn�ł r�ki po
mienie swojego bliźniego. Właś-
ciciel ma uznać jego oświadcze-
nie i tamten nie musi dawać od-
szkodowaniac. 12 Jeśli jednak
takie zwierz� zostało mu skra-
dzione, ma dać odszkodowanie
jego właścicielowi. 13 A jeśli
zostało rozszarpane przez dzi-
kie zwierz�, należy przynieść ja-
ko dowód to, co z niego pozosta-
ło. W takim wypadku nie trzeba
dawać odszkodowania.

14 „Jeżeli ktoś pożyczy od
swego bliźniego zwierz�, a ono
zostanie okaleczone lub zdech-
nie pod nieobecność właściciela,
to pożyczaj�cy zapłaci właścicie-
lowi odszkodowanie. 15 Ale je-
żeli właściciel był przy tym obec-
ny, pożyczaj�cy nie musi dawać
odszkodowania. Jeśli zwierz� by-
ło wynaj�te, to opłata za wyna-
jem wyrówna strat�.

16 „Jeżeli m�żczyzna uwie-
dzie dziewic�, która nie jest za-
r�czona, i b�dzie z ni� współżył,
to ma uiścić opłat� za narzeczo-
n� i wzi�ć j� za żon�d. 17 Gdy-
by jej ojciec stanowczo odmówił
mu swojej córki, to i tak ma za-
płacić tyle, ile si� płaci za narze-
czon�.

18 „Nie wolno wam zostawić
przy życiu czarownicye.

19 „Kto współżyje ze zwierz�-
ciem, musi zostać uśmierconya.

20 „Kto składa ofiary jakim-
kolwiek bogom oprócz Jehowy,
ma ponieść śmierć�b.

21 „Nie wolno wam źle trak-
tować mieszkaj�cego wśród was
cudzoziemca ani go uciskaćc,
bo sami byliście cudzoziemcami
w Egipcied.

22 „Nie wolno wam krzywdzić
wdowy ani sieroty�e. 23 Jeśli je
skrzywdzicie, a one b�d� wo-
łać do mnie o pomoc, na pewno
usłysz� ich krzykf. 24 Wtedy
wybuchn� gniewem i pozabijam
was mieczem—wasze żony zosta-
n� wdowami, a dzieci sierotami.

25 „Jeżeli pożyczysz pieni�-
dze komuś ubogiemu spośród
mojego ludu, to nie post�puj wo-
bec niego jak lichwiarz. Nie wol-
no ci obci�żać go odsetkamig.

26 „Jeżeli weźmiesz w za-
staw szat� swojego bliźniegoh,
to masz mu j� zwrócić do za-
chodu słońca. 27 Jest ona je-
dynym okryciem jego ciała�.
Czym si� przykryje, kiedy pój-
dzie spać? i Gdy zawoła do mnie
o pomoc, wysłucham go, bo je-
stem Bogiem współczuj�cym�j.

28 „Nie wolno ci znieważać�
Bogak ani tego, kto sprawuje
władz�� wśród twojego ludu l.

29 „Bez oci�gania składaj
ofiary ze swych obfitych plo-
nów—z tego, co zbierzesz na po-
lu i co uzyskasz z tłoczni�m.
Masz mi dać każdego pierwo-
rodnego spośród swoich synówn.
30 Z pierworodnym ciel�ciem
i jagni�ciem masz post�pić tako:

22:20 �Lub „ma być przeznaczo-
ny na zagład�”. Zob. Słowniczek po-
j�ć. 22:22 �Dosł. „chłopca bez ojca”.
22:27 �Dosł. „skóry”. �Lub „łaska-
wym”. 22:28 �Lub „przeklinać”. �Lub
„naczelnika”. 22:29 �Chodzi o tłocznie
oliwy i wina.
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Siedem dni pozostanie z matk�,
a w ósmym dniu dasz je mniea.

31 „Macie być dla mnie ludem
świ�tymb. Nie wolno wam jeść
mi�sa zwierz�cia, które zostało
rozszarpane na polu przez dzi-
kie zwierz�c. Macie je rzu-
cić psom.

23 „Nie rozpowszechniaj nie-
prawdziwych wiadomo-

ścid. Nie współpracuj z nie-
godziwym, składaj�c zeznania
w złych zamiarache. 2 Nie idź
za wi�kszości�, jeśli czyni zło.
Kiedy składasz zeznania, nie wy-
paczaj prawdy, żeby si� przypo-
dobać wi�kszości. 3 Masz być
bezstronny w sporze dotycz�-
cym ubogiegof.

4 „Jeżeli zobaczysz zabł�ka-
nego byka lub osła swojego nie-
przyjaciela, to masz go do niego
zaprowadzićg. 5 Gdybyś zoba-
czył, że osioł należ�cy do kogoś,
kto ci� nienawidzi, upadł pod
ci�żarem, to nie wolno ci oboj�t-
nie przejść obok. Masz mu po-
móc uwolnić zwierz�h.

6 „Nie wypaczaj sprawiedli-
wości, gdy jest rozstrzygana
sprawa ubogiego i.

7 „Nie miej nic wspólnego
z fałszywymi oskarżeniami�. Nie
przyczyniaj si� do śmierci nie-
winnego i prawego, bo ja nie
uniewinni� niegodziwego�j.

8 „Nie przyjmuj łapówki, bo
łapówka zaślepia nawet rozs�d-
nych i może wypaczyć słowa
prawychk.

9 „Nie wolno ci uciskać miesz-
kaj�cego wśród was cudzoziem-
ca. Dobrze wiesz, co to znaczy
być cudzoziemcem�, bo sam nim
byłeś w Egipcie l.

23:7 �Dosł. „fałszywym słowem”.
�Lub „nie uznam niegodziwego za pra-
wego”. 23:9 �Lub „dobrze znasz dusz�
cudzoziemca”.

10 „Przez sześć lat masz ob-
siewać swoj� ziemi� i zbierać jej
plona. 11 Ale w siódmym roku
nie uprawiaj jej, niech leży odło-
giem. To, co samo na niej wyroś-
nie, b�d� jeść ubodzy spośród
twojego ludu, a co pozostawi�,
zjedz� dzikie zwierz�ta. Masz
tak post�pić również ze swoj�
winnic� i sadem oliwnym.

12 „Sześć dni wykonuj swo-
j� prac�. Ale w siódmym dniu
nie pracuj, żeby mógł odpocz�ć
twój byk i osioł i żeby odetchn�ł
twój niewolnik� oraz mieszkaj�-
cy wśród was cudzoziemiecb.

13 „Przestrzegaj wszystkie-
go, co ci powiedziałemc. Nie
wspominaj imion innych bo-
gów. Nikt nie może ich usłyszeć
z twoich ustd.

14 „Trzy razy w roku masz
obchodzić świ�to ku mojej czcie.
15 B�dziesz obchodził

´
Swi�to

Przaśników f. Przez siedem dni
b�dziesz jadł przaśny chleb, tak
jak ci nakazałem. Masz to robić
w wyznaczonym czasie w mie-
si�cu abib�g, bo wtedy wyszed-
łeś z Egiptu. Niech nikt nie staje
przede mn� z pustymi r�kamih.
16 Masz też obchodzić

´
Swi�to˙

Zniw�, gdy zbierasz pierwsze
dojrzałe plony swojej pracy—to,
co posiałeś w polu i. A pod ko-
niec roku, gdy b�dziesz zbie-
rał z pola ostatnie plony swojej
pracy, masz obchodzić

´
Swi�to

Zbiorów�j. 17 Trzy razy w ro-
ku wszyscy m�żczyźni maj� sta-
n�ć przed prawdziwym Panem,
Jehow�k.

18 „Nie wolno ci ofiarować
krwi mojej ofiary razem z czymś,

23:12 �Dosł. „syn twojej niewolnicy”.
23:15 �Zob. Dodatek B15. 23:16 �Zna-
ne też jako

´
Swi�toTygodni lub Pi�ćdzie-

si�tnica. �Znane też jako
´
Swi�to Sza-

łasów lub
´
Swi�to Namiotów.
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co zostało przygotowane na za-
kwasie. A tłuszcz ofiarowany w
czasie moich świ�t nie może być
przechowywany przez noc aż
do rana.

19 „Najlepsze z pierwszych
dojrzałych plonów swej ziemi
masz przynieść do domu Jeho-
wy, swojego Bogaa.

„Nie wolno ci gotować koźl�-
cia w mleku jego matkib.

20 „Posyłam przed wami anio-
łac, żeby was strzegł w drodze
i zaprowadził na miejsce, które
przygotowałemd. 21 We wszyst-
kim słuchajcie jego głosu. Nie
buntujcie si� przeciwko niemu.
Jeżeli si� zbuntujecie, on nie
przebaczy waszych przewinieńe,
bo wyst�puje w moim imie-
niu�. 22 Jeśli jednak b�dziecie
całkowicie posłuszni jego głoso-
wi i b�dziecie robić wszyst-
ko, co wam powiem, to stan�
si� wrogiem dla waszych wrogów
i przeciwstawi� si� waszym prze-
ciwnikom. 23 Mój anioł pójdzie
przed wami i zaprowadzi was do
kraju Amorytów, Hetytów, Pe-
ryzzytów, Kananejczyków, Chiw-
witów i Jebusytów, a ja ich
zgładz�f. 24 Nie wolno wam si�
kłaniać ich bogom ani im słu-
żyć�. Nie wolno wam naśladować
ich praktykg. Macie zniszczyć
ich bożki i roztrzaskać ich świ�-
te słupy�h. 25 Służcie Jehowie,
swojemu Bogu i. A ja pobłogo-
sławi� wasz chleb i wasz� wo-
d�j. Usun� spośród was chorobyk.
26 ˙

Zadna kobieta w waszej ziemi
nie b�dzie niepłodna ani nie po-
ronil. I dam wam długie życie�.

23:21 �Dosł. „bo w nim jest moje imi�”.
23:24 �Lub „dać si� namówić do słu-
żenia im”. �Zob. Słowniczek po-
j�ć. 23:26 �Lub „dopełni� liczb� wa-
szych dni”.

27 „Narody, do których pój-
dziecie, usłysz� o mnie i za-
nim jeszcze was zobacz�, b�d�
si� baća. I wywołam wśród nich
zamieszanie. Sprawi�, że wszys-
cy wasi wrogowie b�d� przed
wami uciekać�b. 28 Spowodu-
j�, że jeszcze zanim przyb�dzie-
cie, Chiwwitów, Kananejczyków
oraz Hetytów ogarnie bezsil-
ność�c, i ich wyp�dz�d. 29 Nie
wyp�dz� ich od razu�, żeby ta
ziemia nie stała si� pustkowiem
i żeby nie namnożyło si� tam
dzikich zwierz�t, które by wam
zagrażałye. 30 B�d� ich wyp�-
dzał stopniowo, aż staniecie si�
liczni i weźmiecie t� ziemi� na
własnośćf.

31 „Sprawi�, że granice wa-
szego kraju b�d� si� rozci�-
gać od Morza Czerwonego do
morza Filistynów i od pustko-
wia do Eufratu�g. Wydam w wa-
sze r�ce mieszkańców tej ziemi
i ich wyp�dzicieh. 32 Nie wol-
no wam zawierać przymierza
z nimi ani z ich bogami i. 33 Nie
mog� mieszkać w waszej ziemi,
żeby nie skłonili was do grzechu
przeciwko mnie. Gdybyście słu-
żyli ich bogom, na pewno stało-
by si� to dla was sidłem” j.

24 Potem Bóg rzekł do Moj-
żesza: „Wejdź na gór�

razem z Aaronem, Nadabem,
Abihuk i 70 starszymi Izraela
i z daleka pokłońcie si� Jehowie.
2 Niech do Jehowy zbliży si�
tylko Mojżesz, pozostali niech
si� nie zbliżaj�. Ludowi nie wol-
no iść z nim na gór�” l.

3 Wówczas Mojżesz poszedł
do ludu i przekazał mu wszystkie
słowa i rozporz�dzenia Jehowym,

23:27 �Lub „pokaż� wam plecy”.
23:28 �Możliwe też „panika; przeraże-
nie”. 23:29 �Dosł. „w jednym roku”.
23:31 �Dosł. „rzeki”.
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a cały lud jednogłośnie oświad-
czył: „Jesteśmy gotowi czynić
wszystko, co powiedział Je-
howa”a. 4 Mojżesz spisał wi�c
wszystkie słowa Jehowyb. Wstał
wcześnie rano i u podnóża gó-
ry zbudował ołtarz oraz posta-
wił 12 słupów odpowiadaj�cych
12 plemionom Izraela. 5 Na-
st�pnie polecił młodym Izraeli-
tom, żeby złożyli Jehowie ofiary
całopalne oraz byki jako ofiary
współuczestnictwa�c. 6 Wtedy
Mojżesz połow� krwi wlał do mis,
a drug� połow� pokropił ołtarz.
7 Potem wzi�ł ksi�g� przymie-
rza i odczytał j� na głos ludowid.
A lud oświadczył: „Jesteśmy go-
towi czynić wszystko, co powie-
dział Jehowa, i b�dziemy Mu po-
słuszni”e. 8 Mojżesz wzi�ł wi�c
krew, pokropił ni� ludf i rzekł:
„To jest krew przymierza, które
zawarł z wami Jehowa na pod-
stawie tych wszystkich słów”g.

9 Mojżesz, Aaron, Nadab i
Abihu oraz 70 starszych Izra-
ela weszli na gór� 10 i ujrzeli
Boga Izraelah. Pod Jego stopa-
mi zobaczyli coś, co wygl�dało
jak płyty z szafiru i było czyste
jak bezchmurne niebo i. 11 Bóg
nie wyrz�dził krzywdy tym m�ż-
czyznom wybranym spośród Iz-
raelitów j. Ogl�dali w wizji praw-
dziwego Boga i jedli, i pili.

12 Nast�pnie Jehowa zwrócił
si� do Mojżesza: „Wejdź do mnie
na gór� i tam pozostań. Dam
ci kamienne tablice z prawami
i przykazaniami, które napisz�,
żeby pouczyć lud”k. 13 Mojżesz
wyruszył wi�c z Jozuem, swo-
im pomocnikiem l, i wszedł na gó-
r� prawdziwego Bogam. 14 Do
starszych powiedział: „Czekajcie
tu na nas, aż wrócimyn. Aaron
i Churo zostaj� z wami. Jeśli

24:5 �Zob. Słowniczek poj�ć.

ktoś ma jak�ś spraw� do roz-
strzygni�cia, niech zwróci si� do
nich”a. 15 Gdy Mojżesz wszedł
na gór�, zakrywał j� obłokb.

16 Chwała Jehowyc pozosta-
wała na górze Synajd i ob-
łok zakrywał gór� przez sześć
dni. Siódmego dnia Bóg ode-
zwał si� do Mojżesza z obłoku.
17 W oczach Izraelitów chwała
Jehowy była jak ogień trawi�cy
szczyt góry. 18 Mojżesz wszedł
w obłok i wspi�ł si� na gór�e.
Przebywał tam 40 dni i 40 nocyf.

25 Jehowa przemówił do
Mojżesza: 2 „Powiedz Iz-

raelitom, żeby zebrali dla mnie
dar ofiarny. Przyjmijcie go od
każdego, kogo serce pobudza
do złożenia darug. 3 Macie od
nich przyj�ć: złotoh, srebro i,
miedź j, 4 niebiesk� nić, purpu-
row� wełn��, szkarłat�, len wy-
sokiej jakości, sierść kozi�,
5 skóry baranie farbowane na
czerwono, skóry focze, drewno
akacjowek, 6 oliw� do lamp l,
balsam do sporz�dzania olejku
do namaszczaniam i wonnego ka-
dzidłan, 7 onyks oraz inne ka-
mienie, które maj� ozdabiać
efod�o i napierśnikp. 8 Zbudu-
jecie dla mnie sanktuarium
i b�d� pośród was przebywałq.
9 Przybytek oraz całe jego wy-
posażenie masz wykonać do-
kładnie według wzoru�, który ci
pokaż�r.

10 „Wykonasz Ark�� z drewna
akacjowego, dług� na dwa i pół
łokcia�, szerok� na półtora łok-
cia i wysok� na półtora łokcias.

25:4 �Lub „wełn� barwion� czerwona-
w� purpur�”. �Lub „tkanin� barwio-
n� szkarłatem z czerwców”. 25:7 �Zob.
Słowniczek poj�ć i Dodatek B5. 25:9
�Lub „projektu”. 25:10 �Lub „skrzy-
ni�”. �Łokieć odpowiadał 44,5 cm.
Zob. Dodatek B14.
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11 Wewn�trz i na zewn�trz po-
kryjesz j� szczerym złotema,
a wokół górnej kraw�dzi zro-
bisz dekoracyjne obramowanie
ze złotab. 12 I odlejesz ze złota
cztery pierścienie, które umieś-
cisz nad czterema nogami Arki—
dwa pierścienie po jednej stronie
i dwa po drugiej. 13 Poza tym
wykonasz dr�żki z drewna aka-
cjowego i pokryjesz je złotemc.
14 Dr�żki te włożysz w pierście-
nie po bokach Arki, żeby można
j� było przenosić. 15 Pozosta-
n� one w pierścieniach Arki. Nie
wolno ich stamt�d wyjmowaćd.
16 A do Arki włożysz

´
Swiadec-

two, które ci dame.
17 „Zrobisz pokryw� ze szcze-

rego złota, dług� na dwa i pół
łokcia i szerok� na półtora
łokciaf. 18 I wykujesz ze złota
dwa cheruby, które masz umieś-
cić na obu końcach pokrywyg.
19 Jeden cherub b�dzie na jed-
nym końcu pokrywy, a drugi—
na drugim. B�d� si� znajdować
na obu jej końcach. 20 Cheru-
by maj� rozpościerać swe dwa
skrzydła ku górze i osłaniać ni-
mi pokryw�h. Maj� być zwróco-
ne do siebie, a ich twarze powin-
ny być skierowane ku pokrywie.
21 Pokryw� i położysz na Arce,
a w Arce umieścisz

´
Swiadectwo,

które ci dam. 22 I tam b�d� si�
z tob� spotykał, i b�d� rozma-
wiał z tob� znad pokrywyj. Spo-
mi�dzy dwóch cherubów, które
s� na Arce

´
Swiadectwa, objawi�

ci wszystko, co masz przekazać
Izraelitom.

23 „Wykonaj również stółk z
drewna akacjowego, długi na 2
łokcie, szeroki na łokieć i wysoki
na półtora łokcia l. 24 Pokryj go
szczerym złotem, a wzdłuż kra-
w�dzi zrób dekoracyjne obramo-
wanie ze złota. 25 Wzdłuż kra-

w�dzi stołu umocuj też listw�
o szerokości dłoni� i zrób wo-
kół niej dekoracyjne obramowa-
nie ze złota. 26 Wykonaj czte-
ry złote pierścienie i przytwierdź
je do czterech narożników sto-
łu tam, gdzie przymocowane s�
nogi. 27 Pierścienie powinny
znajdować si� blisko listwy. B�-
d� służyć jako uchwyty na dr�żki
do przenoszenia stołu. 28 Dr�ż-
ki te wykonaj z drewna akacjowe-
go i pokryj złotem.

29 „Ze szczerego złota wyko-
nasz też misy, kielichy, dzbany
i czasze, którymi b�d� wylewa-
ne ofiary płynnea. 30 A na sto-
le zawsze b�dziesz kłaść przede
mn� chleb pokładnyb.

31 „Ponadtowykonasz świecz-
nikc ze szczerego złota. Jego
podstaw�, trzon, ramiona, kieli-
chy, gałki i kwiaty masz wykuć
z jednej bryłyd. 32 ´

Swiecznik
b�dzie miał sześć ramion: trzy
ramiona z jednej strony i trzy
ramiona z drugiej. 33 Na każ-
dym ramieniu b�d� trzy kieli-
chy w kształcie kwiatów mig-
dałowca, z gałkami i kwiatami
na przemian. Tak b�dzie wy-
gl�dać sześć ramion wycho-
dz�cych z trzonu świecznika.
34 Na trzonie świecznika b�-
d� cztery kielichy w kształ-
cie kwiatów migdałowca, z gał-
kami i kwiatami na przemian.
35 Pod pierwsz� par� ramion
wychodz�cych z trzonu b�dzie
si� znajdować gałka, podobnie
pod drug� par� i pod trzeci�—
pod wszystkimi sześcioma ra-
mionami wychodz�cymi z trzonu
świecznika. 36 Gałki, ramiona
i cały świecznik maj� być wykute
z jednej bryły szczerego złotae.
37 Wykonasz do niego siedem

25:25 �Szerokość dłoni odpowiadała
7,4 cm. Zob. Dodatek B14.
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lamp, a kiedy lampy zostan� za-
palone, b�d� oświetlać miejsce
przed nima. 38 Również gasid-
ła� i pojemniki na wypalone kno-
ty maj� być ze szczerego złotab.
39 ´

Swiecznik wraz z tymi przy-
borami ma być wykonany z ta-
lentu� szczerego złota. 40 Do-
pilnuj, żeby wszystko zostało
zrobione według wzoru�, który
pokazano ci na górzec.

26 „Przybytekd masz wyko-
nać z 10 płócien utka-

nych ze skr�canego lnu wyso-
kiej jakości, niebieskiej nici,
purpurowej wełny i szkarłatu.
Wyhaftujesz na nich cherubye.
2 Długość każdego płótna b�-
dzie wynosić 28 łokci�, a szero-
kość 4 łokcie. Wszystkie płótna
maj� mieć takie same rozmia-
ryf. 3 Pi�ć płócien należy po-
ł�czyć w jedn� cz�ść, a pi�ć po-
zostałych w drug�. 4 Na skraju
jednej cz�ści, w miejscu, w któ-
rym b�dzie si� ona ł�czyć z dru-
g� cz�ści�, wykonasz p�tle z nie-
bieskiej nici. To samo zrobisz
na skraju drugiej cz�ści. 5 Wy-
konasz 50 p�tli na jednej cz�-
ści i 50 na skraju drugiej—p�tla
naprzeciw p�tli—tak żeby moż-
na było poł�czyć obie cz�ści.
6 Wykonasz też 50 złotych kla-
mer i zepniesz nimi obie cz�ści
poł�czonych ze sob� płócien.
W ten sposób przybytek b�dzie
tworzył jedn� całośćg.

7 „Wykonasz również 11 tka-
nin z koziej sierścih jako nakry-
cie przybytku i. 8 Długość każ-
dej tkaniny ma wynosić 30
łokci, a szerokość 4 łokcie. Każ-
da z tych 11 tkanin ma mieć ta-
kie same rozmiary. 9 Pi�ć tka-

25:38 �Lub „szczypce”. 25:39 �Talent
odpowiadał 34,2 kg. Zob. Dodatek B14.
25:40 �Lub „projektu”. 26:2 �Łokieć
odpowiadał 44,5 cm. Zob. Dodatek B14.

nin poł�czysz w jedn� cz�ść,
a sześć pozostałych w drug�
cz�ść. T� szóst� tkanin� złożysz
na pół nad wejściem do namio-
tu. 10 Wykonasz 50 p�tli na
skraju jednej cz�ści, na brzegu
ostatniej tkaniny, i 50 na skra-
ju drugiej cz�ści, tak żeby obie
cz�ści można było ze sob� po-
ł�czyć. 11 Zrobisz też 50 mie-
dzianych klamer, włożysz je do
p�tli i zepniesz namiot. W ten
sposób powstanie jedna całość.
12 Nakrycie to b�dzie wi�ksze
od płócien namiotu o 2 łokcie.
Dodatkowy materiał b�dzie zwi-
sał z tyłu przybytku. 13 Nakry-
cie zwisaj�ce po bokach przy-
bytku b�dzie dłuższe od płócien
o łokieć. B�dzie osłaniać przy-
bytek z obu stron.

14 „Wykonasz też nakrycie
na namiot ze skór baranich far-
bowanych na czerwono, a na
wierzch nakrycie ze skór fo-
czycha.

15 „Z drewna akacjowego
zrobisz ramyb przybytku i po-
stawisz je pionowoc. 16 Wyso-
kość każdej ramy ma wynosić 10
łokci, a szerokość półtora łok-
cia. 17 Każda rama b�dzie mia-
ła dwa czopy osadzone obok
siebie. Tak wykonasz wszyst-
kie ramy przybytku. 18 Na po-
łudniow� stron� przybytku zro-
bisz 20 ram.

19 „Pod te 20 ram wykonasz
40 srebrnych podstaw z gniaz-
demd—dwie podstawy z gniaz-
dem pod każd� z ram z dwoma
czopamie. 20 Również na dru-
g� stron� przybytku, stro-
n� północn�, zrobisz 20 ram,
21 a do nich 40 srebrnych pod-
staw z gniazdem—dwie podsta-
wy z gniazdem pod każd� ram�.
22 Na tyln�, zachodni�, stron�
przybytku wykonasz sześć ramf.
23 Zrobisz dwie ramy jako pod-
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pory w dwóch tylnych narożni-
kach przybytku. 24 Każda ma
si� składać z dwóch takich sa-
mych elementów, umocowanych
przy podstawie i poł�czonych
u góry przy pierwszym pierście-
niu. Obie ramy maj� być wyko-
nane w ten sam sposób. B�d�
stanowić dwie narożne podpo-
ry przybytku. 25 B�dzie wi�c
osiem ram oraz 16 srebrnych
podstaw z gniazdem—po dwie
podstawy z gniazdem pod każ-
d� ram�.

26 „Aby poł�czyć ze sob�
ramy, wykonasz poprzeczki z
drewna akacjowego: pi�ć do
ram z jednej strony przybyt-
kua 27 i pi�ć do ram z drugiej
strony przybytku oraz pi�ć do
ram na tyln�, zachodni�, stro-
n� przybytku. 28 Przez środek
ram—od jednego końca do dru-
giego—b�dzie przechodzić po-
przeczka środkowa.

29 „Ramy pokryjesz złotemb

i wykonasz pierścienie ze zło-
ta jako uchwyty dla poprzeczek.
Poprzeczki również pokryjesz
złotem. 30 Postawisz przyby-
tek według planu, który pokaza-
no ci na górzec.

31 „Wykonasz zasłon�d z nie-
bieskiej nici, purpurowej wełny,
szkarłatu i skr�canego lnu wy-
sokiej jakości. Wyhaftujesz na
niej cheruby. 32 Zawiesisz j�
na czterech akacjowych słu-
pach pokrytych złotem, na któ-
rych umocujesz haki ze zło-
ta. Słupy maj� być osadzone na
srebrnych podstawach z gniaz-
dem. 33 Zasłon� zawiesisz pod
klamrami i wniesiesz za ni� Ar-
k�

´
Swiadectwae. Zasłona ta

b�dzie oddzielać Miejsce
´
Swi�-

tef od Miejsca Najświ�tsze-
gog. 34 Na Arce

´
Swiadectwa,

umieszczonej w Miejscu Naj-
świ�tszym, położysz pokryw�.

35 „Przed zasłon� postawisz
stół, a naprzeciw stołu, po połu-
dniowej stronie przybytku, usta-
wisz świecznika. Stół ma stać
po stronie północnej. 36 Z nie-
bieskiej nici, purpurowej wełny,
szkarłatu i skr�canego lnu wy-
sokiej jakości utkasz kotar�,
która b�dzie zasłaniać wejście
do namiotub. 37 Aby zawiesić
kotar�, wykonasz pi�ć akacjo-
wych słupów i pokryjesz je zło-
tem. Umocujesz na nich haki ze
złota. Do osadzenia słupów od-
lejesz z miedzi pi�ć podstaw
z gniazdem.

27 „Wykonasz z drewna aka-
cjowego kwadratowy oł-

tarzc, długi na 5 łokci�, szero-
ki na 5 łokci i wysoki na 3
łokcied. 2 Na czterech narożni-
kach zrobisz rogie, które b�-
d� stanowiły z ołtarzem jedn�
całość. Pokryjesz go miedzi�f.
3 Wykonasz kubły do usuwania
popiołu� z ołtarza, a także szu-
felki, misy, widełki i pojemniki
na rozżarzone w�gle. Wszystkie
te przybory zrobisz z miedzig.
4 Wykonasz krat� do ołtarza—
miedzian� siatk�. Przy czterech
narożnikach zrobisz na siatce
cztery miedziane pierścienie.
5 Umieścisz j� wewn�trz ołta-
rza poniżej okalaj�cej go lis-
twy, w połowie jego wyso-
kości. 6 Z drewna akacjowego
wykonasz dr�żki do ołtarza
i pokryjesz miedzi�. 7 Dr�żki
te należy wkładać w pierście-
nie po dwóch stronach ołtarza,
żeby można go było przenosićh.
8 Ołtarz ma być zrobiony z de-
sek i pusty w środku. Ma zostać
wykonany tak, jak ci pokaza-
łem na górzei.

27:1 �Łokieć odpowiadał 44,5 cm.
Zob. Dodatek B14. 27:3 �Lub „tłuste-
go popiołu”, czyli popiołu nasi�kni�te-
go tłuszczem ofiar.
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9 „Wokół przybytku wydzie-
lisz dziedzinieca. Ogrodzisz go
zasłonami wykonanymi ze skr�-
canego lnu wysokiej jakości. Po-
łudniowy bok dziedzińca b�dzie
miał 100 łokci długościb. 10 Do
jego wykonania użyjesz 20 słu-
pów i 20 miedzianych podstaw
z gniazdem. Haki na tych słu-
pach i mocowania� b�d� ze
srebra. 11 Ogrodzenie z za-
słon od północnej strony dzie-
dzińca też ma mieć długość 100
łokci. B�dzie si� składać z 20
słupów i 20 miedzianych pod-
staw z gniazdem, a na słupach
b�d� srebrne haki i mocowa-
nia�. 12 Od zachodniej strony
dziedzińca ogrodzenie z zasłon
ma mieć długość 50 łokci i skła-
dać si� z 10 słupów i 10 pod-
staw z gniazdem. 13 Długość
wschodniego boku dziedzińca
b�dzie wynosić 50 łokci. 14 Po
jednej stronie bramy dziedzińca
ogrodzenie z zasłon b�dzie mia-
ło długość 15 łokci. B�dzie si�
składać z trzech słupów i trzech
podstaw z gniazdemc. 15 Po
drugiej stronie bramy dziedziń-
ca ogrodzenie z zasłon też b�-
dzie miało długość 15 łokci i b�-
dzie si� składać z trzech słupów
i trzech podstaw z gniazdem.

16 „W bramie dziedzińca ma
być kotara długa na 20 łokci,
utkana z niebieskiej nici, pur-
purowej wełny, szkarłatu i skr�-
canego lnu wysokiej jakościd.
Ma wisieć na czterech słupach
z czterema podstawami z gniaz-
deme. 17 Wszystkie słupy doo-
koła dziedzińca b�d� mieć srebr-
ne zaczepy i srebrne haki, ale
ich podstawy z gniazdem b�d�
miedzianef. 18 Dziedziniec ma

27:10, 11 �Lub „pierścienie; p�tle; taś-
my”. Chodzi o elementy ł�cz�ce kon-
strukcj�.

mieć 100 łokci długościa, 50 łok-
ci szerokości, a wysokość ogro-
dzenia z zasłon, wykonanego ze
skr�canego lnu wysokiej jako-
ści, ma wynosić 5 łokci. Pod-
stawy z gniazdem należy zrobić
z miedzi. 19 Wszystkie przybo-
ry używane do służby w przy-
bytku, wszystkie paliki namioto-
we i wszystkie paliki ogrodzenia
dziedzińca b�d� z miedzib.

20 „Powiedz Izraelitom, że
maj� przynosić do lamp świecz-
nika czyst� oliw� z rozgniecio-
nych oliwek, tak żeby lampy sta-
le si� paliłyc. 21 Aaron i jego
synowie b�d� dbać o to, żeby
w namiocie spotkania, przed za-
słon�, za któr� jest Arka

´
Swia-

dectwad, lampy paliły si� przed
Jehow� od wieczora do ranae.
B�dzie to trwałe postanowienie
dla wszystkich pokoleń Izraeli-
tów f.

28 „Wezwij do siebie spośród
Izraelitów swojego brata,

Aaronag, oraz jego synów, Nada-
ba, Abihuh, Eleazara i Itamara i,
żeby mogli pełnić dla mnie służ-
b� kapłańsk� j. 2 Dla swojego
brata, Aarona, wykonasz świ�te
szaty, które przydadz� mu chwa-
ły i pi�knak. 3 Masz polecić
wszystkim zdolnym� rzemieślni-
kom, których napełniłem du-
chem m�drości l, by wykonali
szaty dla Aarona na dowód, że
został uświ�cony. I b�dzie pełnił
dla mnie służb� kapłańsk�.

4 „Wykonaj� taki strój: na-
pierśnikm, efodn, płaszcz bez r�-
kawówo, dług� szat� w krat�, za-
wójp i szarf�q.Wykonaj� te świ�te
szaty dla twojego brata, Aarona,
oraz dla jego synów, żeby mogli
pełnić dla mnie służb� kapłań-
sk�. 5 Ci zdolni rzemieślnicy

28:3 �Dosł. „m�drego serca”.
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użyj� do tego złota, niebieskiej
nici, purpurowej wełny, szkarła-
tu i lnu wysokiej jakości.

6 „Efod wykonaj� ze zło-
ta, niebieskiej nici, purpurowej
wełny, szkarłatu i skr�canego
lnu wysokiej jakości i ozdobi�
go haftema. 7 B�dzie miał dwa
naramienniki, które poł�cz� je-
go dwa końce. 8 Aby si� nie
przesuwał, należy do niego przy-
mocować ozdobny� pasb, który
ma być wykonany z tych samych
materiałów: ze złota, niebieskiej
nici, purpurowej wełny, szkarła-
tu i lnu wysokiej jakości.

9 „Weźmiesz dwa onyksyc

i wyryjesz na nich imiona sy-
nów Izraelad 10 według kolej-
ności ich narodzin: sześć imion
na jednym kamieniu i sześć na
drugim. 11 Imiona synów Izra-
ela rzemieślnik wygraweruje na
tych dwóch kamieniach tak, jak
si� graweruje piecz�će. Potem
osadzisz je w złotych oprawach.
12 Te dwa kamienie umieścisz
na naramiennikach efodu jako
przypomnienie dla synów� Iz-
raelaf. Ich imiona Aaron b�-
dzie nosił na swoich ramionach
przed Jehow� jako przypo-
mnienie. 13 Oprawy wykonasz
ze złota. 14 Spleciesz też dwa
sznurki z nici ze szczerego zło-
tag i przymocujesz je do tych
oprawh.

15 „Napierśnik s�dui wyko-
nasz podobnie jak efod—ze zło-
ta, niebieskiej nici, purpurowej
wełny, szkarłatu i skr�canego
lnu wysokiej jakości. Ozdobisz
go haftem j. 16 Po złożeniu na
pół powinien być kwadratowy.
Jego długość ma wynosić pi�dź�

28:8 �Lub „tkany”. Tak samo w kolej-
nych wyst�pieniach w rozdziale. 28:12
�Lub „o synach”. 28:16 �Pi�dź odpo-
wiadała 22,2 cm. Zob. Dodatek B14.

i szerokość pi�dź. 17 Wysadzisz
go czterema rz�dami oprawio-
nych kamieni. W pierwszym rz�-
dzie umieścisz rubin, topaz
i szmaragd; 18 w drugim—tur-
kus, szafir i jaspis; 19 w trze-
cim—kamień leszem�, agat i ame-
tyst; 20 w czwartym—chryzolit,
onyks i jadeit. Wszystkie kamie-
nie maj� być osadzone w złotych
oprawach. 21 Kamienie b�d�
odpowiadać imionom 12 synów
Izraela. Imiona maj� być wygra-
werowane tak, jak si� graweru-
je piecz�ć. Każde imi� b�dzie re-
prezentować jedno z 12 plemion.

22 „Ze szczerego złota uple-
ciesz łańcuszki, które przymo-
cujesz do napierśnikaa. 23 Zro-
bisz dwa złote pierścienie
i umieścisz je na dwóch ro-
gach napierśnika. 24 W te dwa
pierścienie na rogach napierśni-
ka włożysz dwa złote łańcuszki.
25 Końce dwóch łańcuszków
przewleczesz przez obie oprawy
i przymocujesz je do naramien-
ników z przodu efodu. 26 Wy-
konasz dwa złote pierścienie
i umieścisz je na dwóch dolnych
rogach napierśnika po jego we-
wn�trznej stronie, przylegaj�cej
do efodub. 27 Wykonasz dwa
dodatkowe złote pierścienie
z przodu efodu, poniżej dwóch
naramienników, nad miejscem,
w którym ozdobny pas jest przy-
mocowany do efoduc. 28 Przez
pierścienie napierśnika i efodu
przewleczesz niebieski sznurek,
żeby napierśnik trzymał si� nad
ozdobnym pasem i nie przesu-
wał si� po efodzie.

29 „KiedyAaron b�dzie wcho-
dził do Miejsca

´
Swi�tego, ma

nosić na napierśniku s�du, na

28:19 �Nieznany bliżej kamień szlachet-
ny—być może hiacynt, opal lub turma-
lin—albo bursztyn.
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swoim sercu, imiona synów Iz-
raela jako stałe przypomnienie
przed Jehow�. 30 Do napierś-
nika s�du włożysz urim i tum-
mim�a. Maj� one być na sercu Aa-
rona, gdy b�dzie wchodził przed
Jehow�. Staj�c przed Jehow�,
zawsze ma je mieć na swoim ser-
cu. Za ich pomoc� b�dzie poda-
wał rozstrzygni�cia dotycz�ce Iz-
raelitów.

31 „Wykonasz płaszcz bez r�-
kawów, w całości z niebie-
skiej nici, który b�dzie noszony
pod efodemb. 32 Na środku b�-
dzie miał otwór na głow�. Ot-
wór ten powinien mieć dooko-
ła obwódk� wykonan� przez
tkacza. Ma być podobny do ot-
woru pancerza, żeby si� nie roz-
darł. 33 Wzdłuż całego brzegu
płaszcza przymocujesz owoce
granatu wykonane z niebieskiej
nici, purpurowej wełny, szkar-
łatu, a mi�dzy nimi złote dzwo-
neczki— 34 na przemian złoty
dzwoneczek i owoc granatu. Tak
ma być ozdobiony cały brzeg
płaszcza bez r�kawów. 35 Aa-
ron powinien nosić ten płaszcz
w trakcie pełnienia służby. Gdy
b�dzie wchodził do sanktua-
rium, żeby si� pojawić przed Je-
how�, i gdy b�dzie z niego wy-
chodził, b�dzie słychać dźwi�k
dzwoneczków—dzi�ki temu nie
umrzec.

36 „Wykonasz lśni�c� płyt-
k� ze szczerego złota i wy-
grawerujesz na niej napis, jak
si� graweruje piecz�ć: ‚Jeho-
wa jest świ�ty’d. 37 I przymo-
cujesz j� niebieskim sznurkiem
do przedniej strony zawojue.
38 B�dzie ona na czole Aaro-
na i Aaron b�dzie odpowiadał
za grzechy, jakie Izraelici popeł-
ni� w zwi�zku ze świ�tymi rze-

28:30, 43 �Zob. Słowniczek poj�ć.

czamia, które ofiaruj� jako świ�-
te dary dla Boga. Ma on j� stale
nosić na czole, żeby Izraelici cie-
szyli si� uznaniem Jehowy.

39 „Z lnu wysokiej jakości
utkasz dług� szat� w krat�, za-
wój oraz szarf�b.

40 „Również dla synów Aa-
rona wykonasz długie szaty,
szarfy i nakrycia głowyc, które
przydadz� im chwały i pi�knad.
41 Ubierzesz w nie swojego bra-
ta, Aarona, oraz jego synów.
Namaścisz iche, wprowadzisz na
urz�d�f i uświ�cisz. I b�d� peł-
nić dla mnie służb� kapłańsk�.
42 Wykonaj też dla nich lnia-
n� bielizn��, żeby zakrywała ich
nagośćg. Powinna si�gać od bio-
der po uda. 43 Aaron oraz jego
synowie maj� j� nosić, gdy b�d�
wchodzić do namiotu spotkania
lub gdy b�d� si� zbliżać do ołta-
rza, żeby usługiwać w świ�tym
miejscu�. W przeciwnym razie
obci�ż� si� win� i umr�. B�dzie
to trwałe postanowienie dla Aa-
rona i jego potomków.

29 „Gdy b�dziesz ich uświ�-
cał, żeby pełnili dla mnie

służb� kapłańsk�, masz post�-
pić w nast�puj�cy sposób: Weź
młodego byka, dwa barany bez
skazyh, 2 przaśny chleb, przaś-
ne okr�głe placki z oliw� i przaś-
ne cienkie placki posmarowa-
ne oliw� i. Zrobisz je z najlepszej
m�ki pszennej, 3 włożysz do
kosza, po czym przyniesiesz je
w tym koszu j. Przyprowadzisz
także byka oraz dwa barany.

4 „Przed wejście do namiotu
spotkania przyprowadzisz Aaro-
na oraz jego synówk i ich umy-
jesz�l. 5 Potem weźmiesz sza-
tym i ubierzesz Aarona w dług�

28:41 �Dosł. „napełnisz ich r�k�”.
28:42 �Lub „krótkie spodnie”. 29:4
�Możliwe, że miał polecić im si� umyć.
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szat�, płaszcz bez r�kawów, któ-
ry b�dzie noszony pod efo-
dem, efod i napierśnik. Przepa-
szesz go ozdobnym� pasem
efodua 6 i włożysz mu na gło-
w� zawój, a na zawoju umieścisz
świ�ty znak oddania dla Boga�b.
7 Weźmiesz olejek do namasz-
czaniac, wylejesz na jego głow�
i w ten sposób go namaściszd.

8 „Nast�pnie polecisz podejść
jego synom i ubierzesz ich w dłu-
gie szatye. 9 I przepaszesz ich
szarfami—Aarona, jak również
jego synów—i włożysz im nakry-
cia głowy. Kapłaństwo b�dzie na
stałe należeć do nichf. Tak oto
wprowadzisz Aarona i jego sy-
nów na urz�d kapłański�g.

10 „Przed namiot spotkania
przyprowadzisz byka. Aaron
z synami położ� r�ce na jego
głowieh. 11 Zarżniesz tego by-
ka przed Jehow�, przy wejściu
do namiotu spotkania i. 12 Weź-
miesz nieco krwi byka na pa-
lec i posmarujesz ni� rogi oł-
tarza j. Reszt� krwi wylejesz
przy podstawie ołtarzak. 13 Ca-
ły tłuszczl, który okrywa jelita,
tłuszcz na w�trobie, obie nerki
i tłuszcz, który jest na nich, spa-
lisz� na ołtarzum. 14 Ale mi�so
byka, jego skór� oraz zawartość
jelit spalisz poza obozem. Jest to
ofiara za grzech.

15 „Nast�pnie weźmiesz jed-
nego barana i niech Aaron
z synami położ� r�ce na je-
go głowien. 16 Zarżniesz bara-
na, weźmiesz jego krew i po-
kropisz ni� ołtarz ze wszystkich
strono. 17 Porozcinasz barana
na cz�ści, obmyjesz jego jelitap

oraz golenie i wszystkie te cz�-
ści wraz z głow� ułożysz obok

29:5 �Lub „tkanym”. 29:6 �Lub „świ�-
ty diadem”. 29:9 �Dosł. „napełnisz r�-
k� Aarona i r�k� jego synów”. 29:13
�Dosł. „zamienisz w dym”.

siebie. 18 Spalisz całego bara-
na na ołtarzu. Jest to całopale-
nie dla Jehowy, a jego woń b�-
dzie dla Niego przyjemna�a. Jest
to ofiara dla Jehowy spalana
w ogniu.

19 „Potem weźmiesz drugie-
go barana i niech Aaron z syna-
mi położ� r�ce na jego głowieb.
20 Zarżniesz tego barana, weź-
miesz nieco jego krwi i posmaru-
jesz ni� płatek prawego ucha Aa-
rona oraz płatek prawego ucha
jego synów i kciuk ich prawej r�-
ki oraz wielki palec ich prawej
stopy. Pokropisz też krwi� ołtarz
ze wszystkich stron. 21 Weź-
miesz troch� krwi, która jest na
ołtarzu, i nieco olejku do na-
maszczaniac i pokropisz nimi Aa-
rona i jego szaty oraz jego synów
i ich szaty.WtedyAaron i jego sy-
nowie stan� si� świ�ci, również
ich szaty stan� si� świ�ted.

22 „Weźmiesz z barana
tłuszcz, tłusty ogon, tłuszcz
okrywaj�cy jelita i tłuszcz na
w�trobie, obie nerki i tłuszcz,
który jest na niche, oraz prawy
udziec. Jest to baran ofiarowa-
ny z okazji wprowadzenia kapła-
nów na urz�df. 23 Z kosza
przaśników, który jest przed Je-
how�, weźmiesz okr�gły chleb,
okr�gły placek z oliw� oraz
cienki placek. 24 Położysz to
wszystko na dłoniach Aarona
i jego synów i b�dziesz tym ko-
łysał. Jest to ofiara kołysana
przed Jehow�. 25 Później weź-
miesz to z ich r�k i spalisz na oł-
tarzu razem z ofiar� całopaln�,
żeby Jehowa poczuł przyjemn�
woń. Jest to ofiara dla Jehowy
spalana w ogniu.

26 „Nast�pnie weźmiesz mos-
tek barana ofiarowanego z oka-
zji wprowadzenia Aarona na

29:18 �Dosł. „koj�ca”. Tak samo w kolej-
nych wyst�pieniach w rozdziale.
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urz�d kapłańskia i b�dziesz nim
kołysał. B�dzie to ofiara koły-
sana przed Jehow�. Ta cz�ść
przypadnie tobie. 27 I uświ�-
cisz mostek złożony w ofierze
kołysanej oraz udziec ze świ�-
tej cz�ści, któr� kołysano, wzi�-
te z barana ofiarowanego z oka-
zji wprowadzenia Aarona i jego
synów na urz�d kapłańskib.
28 B�dzie to dar od Izraelitów,
który na stałe przypadnie Aaro-
nowi oraz jego synomc. B�dzie
to świ�ta cz�ść, któr� Izraelici
maj� składać Jehowie ze swoich
ofiar współuczestnictwa�d.

29 „
´
Swi�te szatye należ�ce

do Aarona zostan� przekazane
jego synomf, którzy b�d� peł-
nić służb� po nim. Maj� je
wkładać, gdy b�d� namaszczani
i wprowadzani na urz�d kapłań-
ski. 30 Kapłan—jeden z jego
synów, który zajmie jego miejs-
ce i b�dzie wchodził do namio-
tu spotkania, żeby usługiwać
w świ�tym miejscu�—b�dzie no-
sił te szaty przez siedem dnig.

31 „Weźmiesz barana ofiaro-
wanego z okazji wprowadzenia
kapłanów na urz�d i ugotujesz
jego mi�so w świ�tym miejscuh.
32 Aaron i jego synowie zjedz� i

mi�so barana oraz chleb, któ-
ry jest w koszu przy wejściu
do namiotu spotkania. 33 Ma-
j� zjeść ofiar�, któr� doko-
nano przebłagania, żeby wpro-
wadzić ich na urz�d kapłański�
i uświ�cić. Ale nikomu innemu�
nie wolno tego jeść, ponieważ
jest to coś świ�tego j. 34 A jeśli
jakaś cz�ść mi�sa ofiarowane-
go z okazji wprowadzenia kapła-
nów na urz�d lub cz�ść chleba

29:28, 30, 41 �Zob. Słowniczek po-
j�ć. 29:33 �Dosł. „napełnić ich r�k�”.
�Dosł. „obcemu”, czyli nikomu, kto nie
należy do rodu Aarona.

zostanie do rana, to j� spalisza.
Nie wolno tego jeść, bo jest to
coś świ�tego.

35 „W ten sposób post�pisz
z Aaronem oraz jego synami—
zgodnie ze wszystkim, co ci na-
kazałem. Wprowadzenie ich na
urz�d kapłański zajmie siedem
dnib. 36 Codziennie b�dziesz
składał w ofierze byka, żeby do-
konać przebłagania. B�dzie to
ofiara za grzech. Masz oczyścić
ołtarz z grzechu, składaj�c
ofiar� przebłagaln�. I masz go
namaścić, żeby go uświ�cićc.
37 Siedem dni b�dziesz doko-
nywał przebłagania za ołtarz.
Masz go uświ�cić, dzi�ki czemu
stanie si� szczególnie świ�tyd.
Ołtarza może dotykać tylko ten,
kto jest świ�ty.

38 „Na ołtarzu b�dziesz skła-
dał jednoroczne baranki—każde-
go dnia po dwa, dzień w dzieńe.
39 Jednego baranka ofiarujesz
rano, a drugiego o zmierzchu�f.
40 Razem z pierwszym baran-
kiem złożysz w ofierze dziesi�-
t� cz�ść efy� najlepszej m�ki wy-
mieszanej z ćwierci� hinu� oliwy,
a także ofiar� płynn� z ćwierci
hinu wina. 41 Drugiego baran-
ka złożysz o zmierzchu� razem
z ofiar� zbożow�� i ofiar� płyn-
n�, tak� sam� jak rano. B�dzie to
ofiara dla Jehowy spalana w og-
niu, a jej woń b�dzie dla Nie-
go przyjemna. 42 Jest to ofia-
ra całopalna, któr� b�dziecie
składać przed Jehow� codzien-
nie przez wszystkie swoje poko-
lenia. B�dziecie j� składać przy
wejściu do namiotu spotkania,
gdzie b�d� si� objawiał, żeby
z tob� rozmawiaćg.

29:39, 41 �Dosł. „mi�dzy dwoma wie-
czorami”. 29:40 �Efa odpowiadała
22 l. Zob. Dodatek B14. �Hin odpowia-
dał 3,67 l. Zob. Dodatek B14.
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43 „B�d� si� tam pojawiał
przed Izraelitami i to miejsce
zostanie uświ�cone moj� chwa-
ł�a. 44 Uświ�c� namiot spotka-
nia i ołtarz. Uświ�c� też Aaro-
na oraz jego synówb, żeby mogli
pełnić dla mnie służb� kapłań-
sk�. 45 B�d� przebywał wśród
Izraelitów i b�d� ich Bogiemc.
46 I przekonaj� si�, że ja jestem
Jehowa, ich Bóg, który wypro-
wadził ich z ziemi egipskiej, że-
by przebywać wśród nichd. Ja
jestem Jehowa, ich Bóg.

30 „Wykonasz ołtarz z drew-
na akacjowego, który b�-

dzie służył do spalania kadzidłae.
2 Ma być kwadratowy—długi na
łokieć�, szeroki na łokieć i wy-
soki na 2 łokcie. Jego rogi b�-
d� stanowiły z nim jedn� ca-
łośćf. 3 Pokryjesz go szczerym
złotem: jego wierzch, wszystkie
boki oraz rogi. Wokół jego gór-
nej kraw�dzi zrobisz dekoracyj-
ne obramowanie ze złota. 4 Po-
niżej obramowania na dwóch
przeciwległych bokach przy-
twierdzisz po dwa złote pierście-
nie, żeby służyły jako uchwyty
na dr�żki do przenoszenia ołta-
rza. 5 Dr�żki wykonaj z drew-
na akacjowego i pokryj złotem.
6 Ołtarz masz umieścić przed
zasłon� wisz�c� w pobliżu Ar-
ki

´
Swiadectwag, przed pokryw�,

która znajduje si� nad
´
Swiadec-

twem, gdzie b�d� si� z tob� spo-
tykałh.

7 „Na tym ołtarzu Aaron i b�-
dzie spalał wonne kadzidłoj. B�-
dzie to robił każdego ranka
podczas przygotowywania lampk.
8 Ma je spalać również o zmierz-
chu�, gdy b�dzie zapalał lampy.

30:2 �Łokieć odpowiadał 44,5 cm.
Zob. Dodatek B14. 30:8 �Dosł. „mi�-
dzy dwoma wieczorami”.

Kadzidło ma być spalane przed
Jehow� codziennie przez wszyst-
kie wasze pokolenia. 9 Nie wol-
no ofiarować na ołtarzu kadzidła
innego niż dozwolonea ani cało-
palenia, ani ofiary zbożowej� i nie
wolno wylewać na niego ofiary
płynnej. 10 Raz w roku Aaron
pomaże rogi ołtarza krwi� z ofia-
ry za grzech, żeby dokonać prze-
błagania za ołtarzb. B�dzie to ro-
bił raz w roku przez wszystkie
wasze pokolenia. Ołtarz ten jest
szczególnie świ�ty dla Jehowy”.

11 Potem Jehowa powiedział
do Mojżesza: 12 „Kiedy b�-
dziesz przeprowadzał spis i li-
czył synów Izraelac, każdy z nich
ma dać Jehowie okup za swo-
je życie�. Dzi�ki temu, gdy
b�d� spisywani, nie spadnie na
nich żadna plaga. 13 Wszyscy,
którzy podlegaj� spisowi, ma-
j� dać pół sykla� według wagi
świ�tego sykla�d. (Sykl odpowia-
da 20 gerom�). Pół sykla to dar
ofiarny dla Jehowye. 14 Każdy
podlegaj�cy spisowi—od 20 lat
wzwyż—złoży Jehowie ten darf.
15 Aby wykupić� swoje życie�,
bogaty nie powinien dać Jeho-
wie wi�cej niż pół sykla, a ubogi
mniej niż pół sykla�. 16 Masz
wzi�ć srebrne pieni�dze, które
Izraelici dali jako okup za swo-
je życie�, i przekazać je na
rzecz służby zwi�zanej z namio-
tem spotkania, żeby przypomi-
nały Jehowie o Izraelitach�”.

17 Jehowa powiedział jesz-
cze do Mojżesza: 18 „Zrobisz
miedziany basen do mycia wraz

30:9 �Zob. Słowniczek poj�ć. 30:12,
15 �Lub „dusz�”. 30:13, 15 �Sykl od-
powiadał 11,4 g. Zob. Dodatek B14.
30:13 �Lub „według sykla ze świ�tego
miejsca”. �Gera odpowiadała 0,57 g.
Zob. Dodatek B14. 30:15 �Dosł. „do-
konać przebłagania”. 30:16 �Lub „du-
sze”. �Lub „Izraelitom o Jehowie”.
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z podstaw�a. Umieścisz go mi�-
dzy namiotem spotkania i ołta-
rzem i nalejesz do niego wodyb.
19 Aaron i jego synowie maj�
tam myć r�ce i nogic. 20 Umyj�
si� t� wod�, gdy b�d� wchodzić
do namiotu spotkania albo zbli-
żać si� do ołtarza, żeby pełnić
sw� służb� i składać Jehowie
ofiary spalane w ogniu. W prze-
ciwnym razie ponios� śmierć.
21 Aby nie umrzeć, musz� umyć
r�ce i nogi. B�dzie to trwały
przepis, który ma obowi�zywać
Aarona i jego potomków przez
wszystkie pokolenia”d.

22 I Jehowa dalej mówił
do Mojżesza: 23 „Potem weź
najwyborniejsze wonności: 500
miar zastygłej mirry, połow� tej
ilości, czyli 250 miar, słodkiego
cynamonu oraz 250 miar słod-
kiej trzciny, 24 500 miar kasji
(wszystko według wagi świ�te-
go sykla�)e, a także hin� oliwy
z oliwek. 25 Sporz�dzisz z te-
go świ�ty olejek do namasz-
czania, umiej�tnie ł�cz�c skład-
niki�f. B�dzie to świ�ty olejek
służ�cy do namaszczania.

26 „Namaścisz nim namiot
spotkaniag i Ark�

´
Swiadectwa,

27 jak też stół ze wszystki-
mi naczyniami, świecznik i je-
go przybory, ołtarz kadzielny,
28 ołtarz całopalny i wszyst-
kie jego przybory oraz basen
razem z podstaw�. 29 Masz je
uświ�cić, dzi�ki czemu stan�
si� szczególnie świ�teh. Może
ich dotykać tylko ten, kto jest
świ�ty i. 30 I namaścisz Aaro-
na j oraz jego synówk, i uświ�cisz
ich, żeby pełnili dla mnie służb�
kapłańsk� l.

30:24 �Lub „według sykla ze świ�te-
go miejsca”. �Hin odpowiadał 3,67 l.
Zob. Dodatek B14. 30:25, 35 �Lub „jak
to robi wytwórca maści”.

31 „Izraelitom powiesz: ‚Jest
to świ�ty olejek do namaszcza-
nia, którego b�dziecie używać
w służbie dla mnie przez wszyst-
kie swoje pokoleniaa. 32 Nie
wolno go stosować na ciało
człowieka i nie wolno sporz�-
dzać niczego o podobnym skła-
dzie. Jest on świ�ty i taki ma dla
was pozostać. 33 Każdy, kto
sporz�dzi podobn� maść i po-
smaruje ni� osob� nieupoważ-
nion��, zostanie zgładzony�’”b.

34 Potem Jehowa rzekł do
Mojżesza: „Weź w jednakowych
ilościach nast�puj�ce wonnoś-
cic: krople stakte�, onych��,
wonne galbanum oraz olibanum.
35 Sporz�dzisz z tego kadzid-
łod, umiej�tnie ł�cz�c składni-
ki�. T� wonn� mieszanin� należy
posoliće, ma być czysta i świ�-
ta. 36 Cz�ść z niej rozetrzesz
na drobny proszek i troch� tego
proszku położysz przed

´
Swia-

dectwem w namiocie spotkania,
gdzie b�d� si� z tob� spoty-
kał. Kadzidło to ma być dla was
szczególnie świ�te. 37 Kadzid-
ła o takim składzie nie wolno ci
sporz�dzać dla własnego użyt-
kuf. Masz je uważać za coś świ�-
tego dla Jehowy. 38 Kto spo-
rz�dzi sobie podobne kadzidło,
żeby si� rozkoszować jego zapa-
chem, zostanie zgładzony�”.

31 Jehowa dalej mówił do
Mojżesza: 2 „Wybrałem�

Becalelag, syna Uriego, syna
Chura z plemienia Judyh. 3 Na-
pełni� go duchem Bożym, daj�c

30:33 �Dosł. „obcego”, czyli kogoś,
kto nie należy do rodu Aarona. 30:33,
38 �Dosł. „odci�ty od swojego lu-
du”. 30:34 �Rodzaj aromatycznej ży-
wicy. �Składnik niewiadomego pocho-
dzenia. Być może chodziło o substancj�
otrzymywan� z aromatycznych roślin
lub z muszli pewnych mi�czaków. 31:2
�Dosł. „wezwałem po imieniu”.
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mu m�drość, zrozumienie i wie-
dz�, dzi�ki czemu b�dzie mis-
trzem w każdym rodzaju rze-
miosła. 4 B�dzie umiał tworzyć
projekty, obrabiać złoto, sreb-
ro oraz miedź, 5 ci�ć kamienie
i osadzać je w oprawacha, a tak-
że wykonywać wszelkiego rodza-
ju wyroby z drewnab. 6 Ponad-
to wyznaczyłem mu do pomocy
Oholiabac, syna Achisamacha
z plemienia Dana. I napeł-
niam m�drości� serca wszyst-
kich zdolnych� rzemieślników,
żeby mogli wykonać wszyst-
ko, co ci nakazałemd: 7 na-
miot spotkaniae i Ark�

´
Swiadec-

twaf oraz pokryw�g, która jest
na niej, i wszystkie sprz�ty na-
miotu, 8 stółh wraz z naczynia-
mi, świecznik ze szczerego złota
i wszystkie jego przybory i, ołtarz
kadzielny j, 9 ołtarz całopalnyk

i wszystkie jego przybory, ba-
sen razem z podstaw�l, 10 mis-
ternie utkane szaty, świ�te sza-
ty dla kapłana Aarona i dla jego
synów do pełnienia służby kap-
łańskiejm, 11 olejek do namasz-
czania oraz wonne kadzidło uży-
wane w sanktuariumn. Wykonaj�
wszystko, co ci nakazałem”.

12 Jehowa rzekł jeszcze do
Mojżesza: 13 „Przekaż Izraeli-
tom: ‚Koniecznie macie prze-
strzegać moich szabatówo, bo
to jest znak przymierza mi�-
dzy mn� a wami. Przez wszyst-
kie wasze pokolenia b�dzie on
wam przypominał, że ja, Jeho-
wa, was uświ�ciłem. 14 Prze-
strzegajcie szabatu, ponieważ
jest dla was czymś świ�tymp.
Kto go zbezcześci, poniesie
śmierć. Człowiek�, który by te-
go dnia pracował, zostanie zgła-
dzony�q. 15 Sześć dni może-

31:6 �Dosł. „m�drego serca”. 31:14
�Lub „dusza”. �Dosł. „odci�ty od swo-
jego ludu”.

cie pracować, ale w siódmym
dniu jest szabat, dzień cał-
kowitego odpoczynkua. Jest on
czymś świ�tym dla Jehowy. Kto
by wykonywał prac� w szabat,
musi zostać uśmiercony. 16 Iz-
raelici maj� przestrzegać sza-
batu przez wszystkie swoje
pokolenia. Jest to trwałe przy-
mierze, 17 trwały znak mi�dzy
mn� a ludem Izraelab, bo w ci�-
gu sześciu dni Jehowa stworzył
niebo i ziemi�, a siódmego dnia
zacz�ł odpoczywać’”c.

18 Kiedy Bóg zakończył roz-
mow� z Mojżeszem na górze Sy-
naj, dał mu dwie kamienne tab-
lice ze

´
Swiadectwemd, zapisane

palcem Bożyme.

32 Gdy lud zauważył, że Moj-
żesz długo nie schodzi

z góryf, zebrał si� wokół Aaro-
na i zwrócił si� do niego:
„Zrób nam boga. Niech nas po-
prowadzig. Bo nie wiemy, co
si� stało z tym Mojżeszem,
który nas wyprowadził z Egip-
tu”. 2 Na to Aaron odpowie-
dział: „Zbierzcie złote kolczykih,
które maj� w uszach wasze żo-
ny, synowie i córki, i przynieście
je do mnie”. 3 Wszyscy zacz�li
wi�c zdejmować swoje złote kol-
czyki i przynosić je Aaronowi.
4 A on wzi�ł od nich to zło-
to, obrobił je i wykonał� z niego
pos�g cielca i. Wtedy lud zacz�ł
mówić: „To jest twój Bóg, Izrae-
lu, który ci� wyprowadził z zie-
mi egipskiej” j.

5 Kiedy Aaron to zobaczył,
zbudował przed cielcem ołtarz
i ogłosił: „Jutro jest świ�to
ku czci Jehowy”. 6 Nast�pnego
dnia wstali wi�c wcześnie rano
i zacz�li składać ofiary całopalne
oraz ofiary współuczestnictwa�,

32:4 �Lub „odlał”. 32:6 �Zob. Słowni-
czek poj�ć.
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po czym zasiedli do jedzenia
i picia. Potem wstali, żeby si�
bawića.

7 Wówczas Jehowa rzekł do
Mojżesza: „Zejdź z góry, bo twój
lud, który wyprowadziłeś z Egip-
tu, dopuszcza si� niegodziwo-
ścib. 8 Szybko zeszli z drogi,
któr� kazałem im iśćc. Zrobili so-
bie pos�g cielca i mu si� kłaniaj�.
Składaj� mu ofiary i powtarza-
j�: ‚To jest twój Bóg, Izraelu, któ-
ry ci� wyprowadził z ziemi egip-
skiej’”. 9 I Jehowa dalej mówił
do Mojżesza: „Widz�, że ten
lud jest uparty�d. 10 Zapłon�-
łem na nich gniewem. Nie pró-
buj mnie powstrzymywać—wy-
trac� ich, a ty staniesz si� ojcem
wielkiego narodu”e.

11 Wtedy Mojżesz zacz�ł bła-
gać Jehow��, swojego Bogaf:
„Jehowo, przecież wyprowadzi-
łeś ten lud z Egiptu swoj� wiel-
k� moc�, sw� siln� r�k�. Dlacze-
go miałbyś go teraz zniszczyć
w gniewie?g 12 Dlaczego Egip-
cjanie mieliby mówić: ‚Celowo
ich wyprowadził, bo chciał za-
bić ich w górach i zetrzeć z po-
wierzchni ziemi’h. Powstrzymaj
swój płon�cy gniew. Zmień de-
cyzj�� i nie sprowadzaj na swój
lud tego nieszcz�ścia. 13 Zrób
to ze wzgl�du na Abrahama, Iza-
aka i Izraela, twoich sług,
którym przysi�głeś na same-
go siebie: ‚Rozmnoż� wasze po-
tomstwo jak gwiazdy na niebie i,
a cał� t� ziemi�, któr� dla was
wybrałem, dam waszemu po-
tomstwu i b�dzie ona jego włas-
ności� na zawsze’”j.

14 Jehowa wi�c zmienił de-
cyzj�� i nie sprowadził na swój

32:9 �Dosł. „o sztywnym karku”. 32:11
�Lub „łagodzić oblicze Jehowy”. 32:12
�Lub „pożałuj”. 32:14 �Lub „pożało-
wał”.

lud nieszcz�ścia, które zapowie-
działa.

15 Potem Mojżesz odwrócił
si� i zszedł z góry, trzymaj�c
w r�ku dwie tablice ze

´
Swia-

dectwemb, zapisane po obu stro-
nach—z przodu i z tyłu. 16 Tab-
lice były dziełem Boga, a pismo
na nich wyryte było pismem
Bożymc. 17 Tymczasem Jozue
usłyszał okrzyki ludu i powiedział
do Mojżesza: „Z obozu dochodz�
odgłosy bitwy”. 18 Ale Mojżesz
odrzekł:

„Nie jest to śpiew
zwyci�zców

i nie jest to pieśń
żałobna pokonanych.

Słysz� jakiś inny śpiew”.
19 Gdy tylko Mojżesz zbliżył

si� do obozu i zobaczył cielcad

oraz tańcz�cych ludzi, wpadł
w wielki gniew, rzucił tablice
i roztrzaskał je u podnóża górye.
20 Wzi�ł cielca, którego zrobili,
spalił go i starł na prochf. Wsy-
pał ten proch do potoku i ka-
zał Izraelitom pić z niego wod�g.
21 Nast�pnie zapytał Aarona:
„Jak to si� stało, że ści�gn�łeś
na tych ludzi tak wielki grzech?
Jak ci� do tego nakłonili?”.
22 Aaron odrzekł: „Nie gniewaj
si�, mój panie. Dobrze wiesz,
że tych ludzi zawsze ci�gnie do
złah. 23 Powiedzieli do mnie:
‚Zrób nam boga. Niech nas po-
prowadzi. Bo nie wiemy, co si�
stało z tym Mojżeszem, który
nas wyprowadził z Egiptu’ i.
24 Dlatego odpowiedziałem im:
‚Jeśli ktoś ma jakieś złoto, niech
je z siebie zdejmie i mi da’. Po-
tem wrzuciłem je w ogień i tak
powstał ten cielec”.

25 Mojżesz zobaczył, że trud-
no zapanować nad Izraelitami,
bo Aaron pozwolił, żeby si� roz-
zuchwalili. W rezultacie okryli
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si� hańb� nawet w oczach
swoich przeciwników. 26 Moj-
żesz stan�ł wi�c w bramie obo-
zu i zawołał: „Kto jest po stro-
nie Jehowy, do mnie!”a. I zebrali
si� przy nim wszyscy Lewici.
27 Wtedy przemówił do nich:
„Oto co rzekł Jehowa, Bóg Izra-
ela: ‚Niech każdy z was weź-
mie miecz i przejdzie przez ca-
ły obóz, od jednego końca do
drugiego�, i niech zabija swoich
braci, s�siadów i bliskich znajo-
mych’”b. 28 Lewici zrobili tak,
jak polecił Mojżesz. Tego dnia
zgin�ło około 3000 m�żczyzn.
29 I Mojżesz powiedział: „Od-
dzielcie si�� dziś do służby dla
Jehowy, bo wyst�piliście prze-
ciwko własnym synom i bra-
ciomc. Bóg udzieli wam dzisiaj
błogosławieństwa”d.

30 Nast�pnego dnia Mojżesz
zwrócił si� do ludu: „Popełnili-
ście ci�żki grzech. Teraz wejd�
na gór� i stan� przed Jehow�.
Może uda mi si� coś zrobić, żeby
wam przebaczył”e. 31 Mojżesz
wrócił wi�c do Jehowy i powie-
dział: „Ten lud tak bardzo zgrze-
szył—zrobił sobie boga ze złota!f
32 Ale teraz zechciej przeba-
czyć im ten grzechg. A jeśli nie,
to prosz�, wymaż mnie ze swo-
jej ksi�gi, któr� spisujesz”h.
33 Lecz Jehowa rzekł do Moj-
żesza: „Ze swojej ksi�gi wyma-
ż� tego, kto zgrzeszył przeciw-
ko mnie. 34 Teraz zaprowadź
lud tam, dok�d ci powiedziałem.
Mój anioł pójdzie przed tob� i.
A w dniu, w którym dokonam
nad nimi s�du, wymierz� im ka-
r� za ich grzech”. 35 Wtedy Je-
howa zesłał na Izraelitów plag�
z powodu cielca, którego na ich
prośb� wykonał Aaron.

32:27 �Dosł. „od bramy do bramy”.
32:29 �Dosł. „napełnijcie sw� r�k�”.

33 Potem Jehowa powiedział
do Mojżesza: „Wyrusz

w drog� razem z ludem, któ-
ry wyprowadziłeś z Egiptu. Idź
do ziemi, któr� przysi�głem dać
Abrahamowi, Izaakowi i Jaku-
bowi, gdy oświadczyłem: ‚Dam
j� twemu potomstwu’a. 2 Pośl�
przed tob� aniołab i wyp�dz�
Kananejczyków, Amorytów, He-
tytów, Peryzzytów, Chiwwitów
i Jebusytówc. 3 Idźcie do zie-
mi mlekiem i miodem płyn�cejd.
Ale ja nie b�d� szedł wśród was,
bo jesteście ludem upartym�e

i po drodze mógłbym was zgła-
dzić”f.

4 Kiedy lud usłyszał te su-
rowe słowa, zacz�ł si� smu-
cić. I nikt nie włożył na siebie
swoich ozdób. 5 Jehowa pole-
cił Mojżeszowi: „Tak powiedz Iz-
raelitom: ‚Jesteście ludem upar-
tym�g. W jednej chwili mógłbym
przejść mi�dzy wami i was wy-
tracićh. Dlatego nie zakładajcie
ozdób, a ja zdecyduj�, co z wami
zrobić’”. 6 Odk�d wi�c Izraeli-
ci zdj�li swoje ozdoby pod gór�
Horeb, już wi�cej ich nie nosili.

7 Mojżesz zabrał swój namiot
i rozbił go w pewnej odleg-
łości od obozu. Nazwał go na-
miotem spotkania. I każdy, kto
chciał si� zwrócić do Jehowy
z jak�ś spraw� i, szedł do tego
namiotu, który znajdował si�
poza obozem. 8 Za każdym ra-
zem, gdy Mojżesz szedł do na-
miotu spotkania, wszyscy sta-
wali przy wejściu do swoich
namiotów i odprowadzali go
wzrokiem, dopóki nie wszedł
do środka. 9 Kiedy Mojżesz
wchodził do namiotu, słup ob-
łoku j zst�pował i stał przy wej-
ściu tak długo, jak Bóg rozma-
wiał z Mojżeszemk. 10 Gdy lud

33:3, 5 �Dosł. „o sztywnym karku”.
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widział tam słup obłoku, każdy
stawał przy wejściu do swojego
namiotu i si� kłaniał. 11 Jeho-
wa rozmawiał z Mojżeszem twa-
rz� w twarza, tak jak człowiek
rozmawia z drugim człowiekiem.
Kiedy Mojżesz wracał do obozu,
jego pomocnikb, Jozuec, syn Nu-
na, nie oddalał si� od namiotu.

12 Potem Mojżesz zwrócił si�
do Jehowy: „Poleciłeś mi: ‚Po-
prowadź ten lud’, ale nie wy-
jawiłeś mi, kogo ze mn� po-
ślesz. Powiedziałeś też: ‚Znam
ci� z imienia� i znalazłeś uzna-
nie w moich oczach’. 13 Jeśli
wi�c zyskałem Twoje uznanie,
pozwól mi, prosz�, zrozumieć
Twoje poczynaniad, żebym mógł
Ci� poznać i dalej cieszyć si�
Twoj� przychylności�. Weź też
pod uwag�, że ten naród jest
Twoim ludem”e. 14 Bóg� wi�c
rzekł: „Ja sam� pójd� z to-
b�f i zapewni� ci odpoczynek”g.
15 Wtedy Mojżesz powiedział
do Niego: „Jeżeli nie pójdziesz�
z nami, to zostaw nas tutaj.
16 Sk�d b�dzie wiadomo, że ja
i Twój lud znaleźliśmy uznanie
w Twoich oczach? Czy właśnie
nie st�d, że pójdziesz z nami?h

B�dzie nas to wyróżniać spo-
śród wszystkich narodów zie-
mi” i.

17 I Jehowa rzekł do Moj-
żesza: „Ponieważ zyskałeś mo-
je uznanie i znam ci� z imie-
nia, zrobi� to, o co prosisz”.
18 Mojżesz powiedział wtedy:
„Pokaż mi, prosz�, swoj� chwa-
ł�”. 19 Ale On mu odrzekł:
„Przejd� przed tob� i zobaczysz
cał� moj� dobroć. I oznajmi�
ci swoje imi�, Jehowa j. Obdarz�
uznaniem tego, kogo chc� nim

33:12 �Lub „wybrałem ci�”. 33:14
�Dosł. „On”. �Dosł. „moje oblicze”.
33:15 �Dosł. „Twoje oblicze nie pójdzie”.

obdarzyć, i okaż� miłosierdzie
temu, komu zechc� je okazać”a.
20 Dodał jednak: „Nie możesz
zobaczyć mojej twarzy, bo żaden
człowiek nie może mnie zoba-
czyć i pozostać przy życiu”.

21 Jehowa mówił dalej: „Stań
tutaj, na tej skale. 22 A gdy
b�d� przechodzić obok cie-
bie, żebyś zobaczył moj� chwa-
ł�, ukryj� ci� w rozpadlinie skały
i osłoni� swoj� r�k�, dopóki nie
przejd�. 23 Potem zabior� r�k�
i zobaczysz mnie z tyłu. Lecz
mojej twarzy nie b�dziesz mógł
zobaczyć”b.

34 Później Jehowa rzekł do
Mojżesza: „Wyciosaj dwie

kamienne tablice, podobne do
pierwszychc, a ja wypisz� na
tych tablicach słowa, jakie znaj-
dowały si� na tablicachd, które
roztrzaskałeśe. 2 Przygotuj si�
na rano, bo wejdziesz na gór�
Synaj i staniesz tam przy mnie
na jej szczycief. 3 Nikomu jed-
nak nie wolno przyjść z tob�
ani nikt inny nie może si� poja-
wić na tej górze. U jej podnóża
nie mog� si� nawet paść wasze
stada”g.

4 Mojżesz wyciosał wi�c dwie
kamienne tablice podobne do
pierwszych. Wstał wcześnie ra-
no, wzi�ł te dwie tablice i wszedł
na gór� Synaj, tak jak mu na-
kazał Jehowa. 5 Wtedy Jehowa
zst�piłh w obłoku, stan�ł tam
przy nim i oznajmił swoje imi�—
Jehowa i. 6 I Jehowa przecho-
dził przed Mojżeszem, i mówił:
„Jehowa, Jehowa, Bóg miłosier-
ny j i współczuj�cy�k, nieskłonny
do gniewu�l, pełen lojalnej miło-
ści�m i prawdomówny�n, 7 Bóg,
który okazuje lojaln� miłość

34:6 �Lub „łaskawy”. �Lub „cierpli-
wy”. �Lub „życzliwości”. �Lub „wier-
ny”.
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tysi�coma, przebacza niegodzi-
wość, wykroczenie i grzechb, lecz
w żadnym razie nie pozwoli win-
nemu ujść bezkarniec. Za grzech
ojców sprowadzi kar� na synów
i wnuków do trzeciego i czwarte-
go pokolenia”d.

8 Mojżesz natychmiast padł
na kolana, pokłonił si� do zie-
mi 9 i powiedział: „Jehowo,
jeśli znalazłem uznanie w Two-
ich oczach, to prosz�, Jehowo,
idź z namie, chociaż jesteśmy lu-
dem upartym�f. Przebacz nasze
przewinienia i grzechyg i po-
zwól nam dalej należeć do Cie-
bie”. 10 Bóg odrzekł: „Zawie-
ram z wami przymierze: Na
oczach całego ludu dokonam cu-
dów, jakie nie zdarzyły si� ni-
gdzie na ziemi, w żadnym na-
rodzieh. I wszyscy ludzie, wśród
których żyjecie, zobacz� dzieła
Jehowy, bo dla waszego dobra
uczyni� rzeczy zdumiewaj�cei.

11 „Przestrzegajcie tego, co
wam dzisiaj nakazuj�j, a ja wyp�-
dz� Amorytów, Kananejczyków,
Hetytów, Peryzzytów, Chiwwi-
tów i Jebusytówk. 12 Nie zawie-
rajcie przymierza z mieszkańca-
mi ziemi, do której idziecie l, bo
może si� to okazać dla was sid-
łemm. 13 Macie zburzyć ich oł-
tarze, roztrzaskać ich świ�te słu-
py� i pościnać świ�te pale�n.
14 Nie wolno wam kłaniać si� in-
nym bogomo, ponieważ Jehowa
jest znany z tego, że wymaga wy-
ł�cznego oddania�. To Bóg wy-
magaj�cy wył�cznego oddaniap.
15 Nie zawierajcie przymierza
z mieszkańcami tej ziemi, bo
gdy b�d� oddawać cześć� swo-
im bogom i składać im ofiaryq,

34:9 �Dosł. „o sztywnym karku”.
34:13 �Zob. Słowniczek poj�ć. 34:14
�Lub „nie toleruje rywali”. 34:15, 16
�Lub „uprawiać duchow� prostytucj�”.

ktoś może was zaprosić do sie-
bie i b�dziecie spożywać te ofia-
ry razem z nima. 16 Wtedy na
pewno zaczniecie brać ich córki
na żony dla swoich synówb, a po-
nieważ one b�d� oddawać cześć�
swoim bogom, nakłoni� do tego
samego waszych synówc.

17 „Nie wolno wam odlewać
bożków z metalud.

18 „Macie obchodzić
´
Swi�-

to Przaśnikówe. B�dziecie jeść
przaśny chleb, tak jak wam na-
kazałem. B�dziecie to robić
przez siedem dni w wyznaczo-
nym czasie w miesi�cu abib�f,
bo właśnie w tym miesi�cu wy-
szliście z Egiptu.

19 „Każdy pierworodny płci
m�skiej� jest mójg, w tym
wszystkie pierworodne sam-
ce spośród waszych zwierz�t,
zarówno byki, jak i baranyh.
20 Pierworodnego osła macie
wykupić owc�. A jeśli go nie
wykupicie, musicie złamać mu
kark. Macie wykupić każdego
pierworodnego syna i. Nikt nie
może stan�ć przede mn� z pus-
tymi r�kami.

21 „Sześć dni macie praco-
wać, ale siódmego dnia b�dzie-
cie odpoczywać�j, nawet w po-
rze orki i żniw.

22 „Gdy zbierzecie pierwsze
dojrzałe plony pszenicy, b�dzie-
cie obchodzić

´
Swi�to Tygodni,

a pod koniec roku
´
Swi�to Zbio-

rów�k.
23 „Trzy razy w roku wszys-

cy m�żczyźni maj� stan�ć przed
prawdziwym Panem, Jehow�,
Bogiem Izraela l. 24 Poszerz�
wasze terytorium, wyp�dzaj�c

34:18 �Zob. Dodatek B15. 34:19
�Dosł. „wszystko, co otwiera łono”.
34:21 �Lub „obchodzić szabat”. 34:22
�Znane też jako

´
Swi�to Szałasów lub´

Swi�to Namiotów.
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tamtejsze narodya. I gdy trzy ra-
zy w roku b�dziecie szli, żeby
si� stawić przed Jehow�, swoim
Bogiem, nikt nie b�dzie próbo-
wał zagarn�ć waszej ziemi.

25 „Nie wolno wam ofiaro-
wać krwi mojej ofiary razem
z czymś, co zostało przygotowa-
ne na zakwasieb. A ofiara zło-
żona podczas świ�ta Paschy nie
może być przechowywana przez
noc aż do ranac.

26 „Najlepsze z pierwszych
dojrzałych plonów swej ziemi
macie przynieść do domu Jeho-
wy, swojego Bogad.

„Nie wolno wam gotować koź-
l�cia w mleku jego matki”e.

27 Jehowa powiedział jesz-
cze do Mojżesza: „Zapisz sobie
te słowaf, bo na ich podstawie
zawieram z tob� i Izraelem przy-
mierze”g. 28 I Mojżesz przeby-
wał tam z Jehow� 40 dni i 40
nocy. Nie jadł chleba ani nie
pił wodyh. A On spisał na tabli-
cach słowa przymierza—Dzie-
si�ć Przykazań�i.

29 Potem Mojżesz zszedł
z góry Synaj, trzymaj�c w r�ku
dwie tablice ze

´
Swiadectwemj.

Nie wiedział jednak, że po roz-
mowie z Bogiem jego twarz
promieniała blaskiem. 30 Kie-
dy Aaron i pozostali Izraelici za-
uważyli, że jego twarz promie-
nieje, bali si� do niego zbliżyćk.

31 Ale Mojżesz ich wezwał,
wi�c Aaron i wszyscy naczelni-
cy ludu podeszli do niego,
a on zacz�ł z nimi rozma-
wiać. 32 Później zbliżyli si� do
niego pozostali Izraelici i wte-
dy powtórzył im wszystkie naka-
zy, które otrzymał od Jehowy na
górze Synaj l. 33 Za każdym ra-
zem, gdy Mojżesz przestawał do

34:28 �Dosł. „Dziesi�ć Słów”, inaczej
Dekalog.

nich przemawiać, zakładał sobie
na twarz zasłon�a. 34 Zdejmo-
wał j� jednak, kiedy wchodził
do namiotu, żeby rozmawiać
z Jehow�b. Potem wychodził
i przekazywał Izraelitom otrzy-
mane poleceniac. 35 Izraelici
widzieli, że twarz Mojżesza pro-
mienieje blaskiem. A Mojżesz
zakładał sobie na twarz zasło-
n� i j� nosił, dopóki znowu nie
wszedł do namiotu, żeby rozma-
wiać z Bogiemd.

35 Później Mojżesz zwołał
cały zbór Izraelitów i po-

wiedział im: „Oto co Jehowa na-
kazał wam robiće: 2 Sześć dni
możecie pracować, ale siód-
my dzień b�dzie dla was świ�-
ty. B�dzie to szabat ku czci
Jehowy, dzień całkowitego od-
poczynkuf. Kto by wykonywał
wtedy prac�, zostanie uśmierco-
nyg. 3 W dniu szabatu nie wol-
no wam w domach rozpalać
ognia”.

4 Mojżesz dalej mówił do ca-
łego zboru Izraelitów: „Oto co
nakazał Jehowa: 5 ‚Zbierzcie
dar ofiarny dla Jehowyh. Niech
każdy, kogo pobudza do tego ser-
ce i, przyniesie w darze dla Jeho-
wy: złoto, srebro, miedź, 6 nie-
biesk� nić, purpurow� wełn�,
szkarłat, len wysokiej jakości,
sierść kozi� j, 7 skóry baranie
farbowane na czerwono, skóry
focze, drewno akacjowe, 8 oli-
w� do lamp, balsam do sporz�-
dzania olejku do namaszczania
i wonnego kadzidłak, 9 onyks
oraz inne kamienie, które maj�
ozdabiać efodl i napierśnikm.

10 „‚Niech wszyscy zdolni�
rzemieślnicyn spośród was przyj-
d� i wykonaj� wszystko, co na-
kazał Jehowa, 11 mianowicie:
przybytek, namiot i jego nakry-

35:10 �Dosł. „m�drego serca”.
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cie, klamry, ramy, poprzeczki,
słupy oraz podstawy z gniazdem;
12 Ark�a i dr�żki do niejb, po-
kryw�c oraz zasłon�d; 13 stółe

z dr�żkami i wszystkimi naczy-
niami, jak również chleb pokład-
nyf; 14 świecznikg wraz z przy-
borami i lampami, a także oliw�
do lamph; 15 ołtarz kadzielnyi

z dr�żkami; olejek do namasz-
czania i wonne kadzidło j; kota-
r�, która b�dzie zasłaniała wej-
ście do przybytku; 16 ołtarz
całopalnyk wraz z miedzian� kra-
t�, dr�żkami i wszystkimi inny-
mi przyborami; basen oraz jego
podstaw� l; 17 zasłony na ogro-
dzenie dziedzińcam, słupy i pod-
stawy z gniazdem oraz kotar�,
która b�dzie wisiała w bramie
dziedzińca; 18 paliki namioto-
we przybytku i paliki namio-
towe ogrodzenia dziedzińca oraz
sznuryn; 19 misternie utkane
szatyo do usługiwania w sanktu-
arium, świ�te szaty dla kapłana
Aaronap i dla jego synów do peł-
nienia służby kapłańskiej’”.

20 Cały zbór Izraelitów od-
szedł wi�c od Mojżesza. 21 Po-
tem każdy, kogo skłoniło serceq

i kogo pobudził duch, przyniósł
Jehowie dar ofiarny przezna-
czony na namiot spotkania i na
wszelk� zwi�zan� z nim służb�
oraz na świ�te szaty. 22 I przy-
chodzili wszyscy, których pobu-
dzało do tego serce—m�żczyźni,
jak również kobiety. Przynosili
broszki, kolczyki, pierścienie
i inne ozdoby, a także wszelkie
przedmioty ze złota. Wszyscy
ofiarowali to złoto w darze� dla
Jehowyr. 23 Tak samo każdy,
kto tylko miał, przyniósł nie-
biesk� nić, purpurow� wełn�,
szkarłat, len wysokiej jakości,
sierść kozi�, skóry baranie far-

35:22 �Lub „na ofiar� kołysan�”.

bowane na czerwono i skóry fo-
cze. 24 Wszyscy, którzy przy-
nieśli srebro i miedź, złożyli
to w darze dla Jehowy. Rów-
nież wszyscy, którzy mieli drew-
no akacjowe, przynieśli je, żeby
zostało wykorzystane przy róż-
nych pracach.

25 Wszystkie kobiety biegłe
w swoim rzemioślea przyniosły
to, co własnor�cznie uprz�dły:
niebiesk� nić, purpurow� wełn�,
szkarłat i len wysokiej jakości.
26 I wszystkie umiej�tne kobie-
ty, które pobudziło do tego ser-
ce, prz�dły sierść kozi�.

27 A naczelnicy przynieśli
onyks oraz inne kamienie, któ-
re miały ozdabiać efod i na-
pierśnikb, 28 a także balsam
oraz oliw� do lamp i do spo-
rz�dzania olejku do namasz-
czaniac i wonnego kadzidład.
29 Wszyscy m�żczyźni i kobie-
ty, których pobudziło do tego
serce, przynieśli coś, co mogło-
by si� przydać przy wykonywa-
niu pracy zleconej przez Jehow�
za pośrednictwem Mojżesza. Iz-
raelici przynieśli to jako dobro-
wolny dar ofiarny dla Jehowye.

30 Wtedy Mojżesz powiedział
do Izraelitów: „Jehowa wybrał
Becalela, syna Uriego, syna Chu-
ra z plemienia Judyf. 31 I na-
pełnił go duchem Bożym, daj�c
mu m�drość, zrozumienie i wie-
dz�, dzi�ki czemu b�dzie mis-
trzem w każdym rodzaju rzemio-
sła. 32 B�dzie umiał tworzyć
projekty, obrabiać złoto, srebro
oraz miedź, 33 ci�ć kamienie
i osadzać je w oprawach, a tak-
że wykonywać wszelkiego rodza-
ju kunsztowne wyroby z drewna.
34 Ponadto Bóg obdarzył go
umiej�tności� nauczania in-
nych, podobnie jak Oholiabag,
syna Achisamacha z plemienia
Dana. 35 Napełnił ich serca
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m�drości��a, żeby mogli wyko-
nać wszelkiego rodzaju prace
rzemieślnicze, prace zwi�zane
z projektowaniem, haftowaniem
i tkaniem z użyciem niebieskiej
nici, purpurowej wełny, szkar-
łatu i lnu wysokiej jakości.
M�żczyźni ci wykonaj� wszelkie
prace i przygotuj� wszystkie pro-
jekty.

36 „Becalel b�dzie pracował
wraz z Oholiabem, a tak-

że z każdym zdolnym rzemieśl-
nikiem�, któremu Jehowa udzie-
lił m�drości i zrozumienia, żeby
umieli wykonać wszelk� prac�
zwi�zan� ze świ�tym namiotem
i zrobić wszystko zgodnie z po-
leceniem Jehowy”b.

2 Mojżesz wezwał Becalela
i Oholiaba oraz każdego zdol-
nego rzemieślnika, którego Je-
howa obdarzył m�drości�c—każ-
dego, kogo serce pobudzało do
wykonania tej pracyd. 3 I wzi�li
oni od Mojżesza wszystkie darye,
które Izraelici przynieśli na wy-
konanie pracy zwi�zanej ze świ�-
tym namiotem. Ale Izraelici dalej
przynosili mu co rano dobrowol-
ne dary ofiarne.

4 Potem, gdy już rozpocz�-
to świ�t� prac�, wszyscy zdol-
ni rzemieślnicy zacz�li jeden
po drugim przychodzić 5 i mó-
wić Mojżeszowi: „Lud przyno-
si znacznie wi�cej, niż jest po-
trzebne do pracy, któr� nakazał
wykonać Jehowa”. 6 Mojżesz
polecił wi�c rozgłosić po obozie
nast�puj�c� wiadomość: „Niech
nikt już nie przynosi darów
na budow� przybytku”. Wte-
dy Izraelici przestali je przyno-
sić. 7 Materiałów wystarczyło
na wykonanie całej pracy, a na-
wet było ich za dużo.

35:35 �Lub „uzdolnił ich”. 36:1 �Dosł.
„każdym m�żczyzn� m�drego serca”.

8 Wszyscy zdolni rzemieślni-
cya wykonali przybytekb z 10 płó-
cien utkanych ze skr�canego lnu
wysokiej jakości, niebieskiej ni-
ci, purpurowej wełny i szkarła-
tu. Wyhaftował� na nich cheru-
byc. 9 Długość każdego płótna
wynosiła 28 łokci�, a szerokość
4 łokcie. Wszystkie płótna mia-
ły takie same rozmiary. 10 Na-
st�pnie pi�ć płócien poł�czył
w jedn� cz�ść, a pi�ć pozosta-
łych w drug�. 11 Potem wyko-
nał p�tle z niebieskiej nici na
skraju jednej cz�ści, na brze-
gu ostatniego płótna, w miejscu,
w którym miała si� ona ł�czyć
z drug� cz�ści�. To samo zrobił
na skraju drugiej cz�ści. 12 Wy-
konał 50 p�tli na jednej cz�ści
i 50 na skraju drugiej—p�tla na-
przeciw p�tli—tak żeby poł�czyć
obie cz�ści. 13 W końcu wyko-
nał 50 złotych klamer i spi�ł nimi
obie cz�ści poł�czonych ze sob�
płócien. W ten sposób przybytek
tworzył jedn� całość.

14 Nast�pnie wykonał 11 tka-
nin z koziej sierści jako na-
krycie przybytkud. 15 Długość
każdej tkaniny wynosiła 30 łok-
ci, a szerokość 4 łokcie. Każ-
da z tych 11 tkanin miała takie
same rozmiary. 16 Potem pi�ć
tkanin poł�czył w jedn� cz�ść,
a sześć pozostałych w drug�
cz�ść. 17 Nast�pnie wykonał
50 p�tli na skraju jednej cz�-
ści, na brzegu ostatniej tkani-
ny, i 50 na skraju drugiej cz�ści,
tak żeby można je było ze sob�
poł�czyć. 18 Zrobił też 50 mie-
dzianych klamer, żeby poł�czyć
namiot w jedn� całość.

19 Ze skór baranich far-
bowanych na czerwono sporz�-

36:8 �Najwyraźniej chodzi o Becale-
la. 36:9 �Łokieć odpowiadał 44,5 cm.
Zob. Dodatek B14.
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dził nakrycie na namiot, a na
wierzch nakrycie ze skór fo-
czycha.

20 Z drewna akacjowegob

zrobił ramy przybytku i posta-
wił je pionowoc. 21 Wysokość
każdej ramy wynosiła 10 łokci,
a szerokość półtora łokcia.
22 Każda rama miała dwa czopy
osadzone obok siebie. Tak wy-
konał wszystkie ramy przybyt-
ku. 23 Wykonał wi�c 20 ram
na południow� stron� przybyt-
ku. 24 Ponadto pod te 20 ram
wykonał 40 srebrnych pod-
staw z gniazdem—dwie podsta-
wy z gniazdem pod każd� z ram
z dwoma czopamid. 25 Rów-
nież na drug� stron� przybyt-
ku, stron� północn�, wykonał 20
ram 26 oraz 40 srebrnych pod-
staw z gniazdem—dwie podsta-
wy z gniazdem pod każd� ram�.

27 A na tyln�, zachodni�,
stron� przybytku wykonał sześć
rame. 28 Wykonał też dwie ra-
my jako podpory w dwóch
tylnych narożnikach przybyt-
ku. 29 Każda podpora składa-
ła si� z dwóch takich samych
elementów, umocowanych przy
podstawie i poł�czonych u góry
przy pierwszym pierścieniu. Tak
zrobił dwie narożne podpory.
30 Ogółem było wi�c osiem ram
i 16 srebrnych podstaw z gniaz-
dem—po dwie podstawy z gniaz-
dem pod każd� ram�.

31 Potem wykonał poprzecz-
ki z drewna akacjowego: pi�ć
do ram z jednej strony przybyt-
kuf, 32 pi�ć do ram z dru-
giej strony przybytku i pi�ć do
ram na tyln�, zachodni�, stro-
n� przybytku. 33 Przez środek
ram—od jednego końca do dru-
giego—biegła poprzeczka środ-
kowa. 34 Ramy pokrył złotem
i wykonał pierścienie ze zło-

ta jako uchwyty dla poprzeczek.
Poprzeczki również pokrył zło-
tema.

35 Później wykonał zasłon�b

z niebieskiej nici, purpurowej
wełny, szkarłatu i skr�canego
lnu wysokiej jakości. I wyhaf-
tował na niej cherubyc. 36 Po-
tem wykonał cztery akacjowe
słupy, na których miała wisieć
zasłona, i pokrył je złotem. Zro-
bił też złote haki i odlał czte-
ry srebrne podstawy z gniazdem
do osadzenia słupów. 37 Na-
st�pnie z niebieskiej nici, purpu-
rowej wełny, szkarłatu i skr�ca-
nego lnu wysokiej jakości utkał
kotar�, która miała zasłaniać
wejście do namiotud. 38 Zrobił
także pi�ć słupów i haki do ko-
tary. Wierzchołki słupów i mo-
cowania� pokrył złotem, lecz
pi�ć podstaw z gniazdem było
z miedzi.

37 Potem Becalele wykonał
z drewna akacjowego Ar-

k�f, dług� na dwa i pół łok-
cia�, szerok� na półtora łok-
cia i wysok� na półtora łokciag.
2 Wewn�trz i na zewn�trz po-
krył j� szczerym złotem, a wo-
kół górnej kraw�dzi zrobił deko-
racyjne obramowanie ze złotah.
3 Nast�pnie odlał ze złota czte-
ry pierścienie, które umieścił
nad czterema nogami Arki—dwa
pierścienie po jednej stronie
i dwa po drugiej. 4 Wykonał
też dr�żki z drewna akacjowe-
go i pokrył je złotem i. 5 Dr�żki
włożył w pierścienie po bokach
Arki, żeby można j� było prze-
nosić j.

6 I wykonał pokryw� ze
szczerego złotak, dług� na dwa

36:38 �Lub „pierścienie; p�tle; taśmy”.
Chodzi o elementy ł�cz�ce konstruk-
cj�. 37:1 �Łokieć odpowiadał 44,5 cm.
Zob. Dodatek B14.
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i pół łokcia i szerok� na półto-
ra łokciaa. 7 Ponadto wykuł ze
złota dwa cherubyb i umieścił
je na obu końcach pokrywyc.
8 Jeden cherub był na jed-
nym końcu, a drugi—na drugim.
Umieścił je na obu końcach po-
krywy. 9 Dwa cheruby rozpo-
ścierały swe skrzydła ku górze
i osłaniały nimi pokryw�d. Były
zwrócone do siebie, a ich twarze
były skierowane ku pokrywiee.

10 Wykonał również stół
z drewna akacjowegof, długi na
2 łokcie, szeroki na łokieć i wy-
soki na półtora łokciag. 11 Po-
tem pokrył go szczerym złotem,
a wzdłuż kraw�dzi zrobił deko-
racyjne obramowanie ze złota.
12 Nast�pnie wzdłuż kraw�dzi
stołu umocował listw� o szero-
kości dłoni� i zrobił wokół niej
dekoracyjne obramowanie ze
złota. 13 Ponadto odlał ze zło-
ta cztery pierścienie i przy-
twierdził je do czterech na-
rożników stołu—tam, gdzie s�
przymocowane nogi. 14 Pier-
ścienie znajdowały si� blisko lis-
twy i służyły jako uchwyty na
dr�żki do przenoszenia stołu.
15 Dr�żki te wykonał z drew-
na akacjowego i pokrył złotem.
16 Potem wykonał ze szczere-
go złota naczynia na stół: mi-
sy, kielichy, czasze i dzbany, któ-
rymi miały być wylewane ofiary
płynneh.

17 Nast�pnie zrobił świecz-
nik i ze szczerego złota. Jego
podstaw�, trzon, kielichy, gał-
ki i kwiaty wykuł z jednej bry-
ły j. 18 Z jego trzonu wychodzi-
ło sześć ramion: trzy ramiona
z jednej strony i trzy ramiona
z drugiej. 19 Na każdym ramie-
niu były trzy kielichy w kształ-

37:12 �Szerokość dłoni odpowiadała
7,4 cm. Zob. Dodatek B14.

cie kwiatów migdałowca, z gał-
kami i kwiatami na przemian.
Tak wygl�dało sześć ramion wy-
chodz�cych z trzonu świecz-
nika. 20 Na trzonie świecznika
były cztery kielichy w kształcie
kwiatów migdałowca, z gałka-
mi i kwiatami na przemian.
21 Pod pierwsz� par� ramion
wychodz�cych z trzonu znajdo-
wała si� gałka, podobnie pod
drug� par� i pod trzeci�—
pod wszystkimi sześcioma ra-
mionami wychodz�cymi z trzo-
nu świecznika. 22 Gałki, ra-
miona i cały świecznik zostały
wykute z jednej bryły szcze-
rego złota. 23 Nast�pnie wyko-
nał ze szczerego złota siedem
lamp świecznikaa, a także ga-
sidła� i pojemniki na wypalone
knoty. 24 ´

Swiecznik wraz z ty-
mi wszystkimi przyborami wy-
konał z talentu� szczerego złota.

25 Potem wykonał z drewna
akacjowego kwadratowy ołtarz
kadzielnyb, długi na łokieć, sze-
roki na łokieć i wysoki na 2 łok-
cie. Jego rogi stanowiły z nim
jedn� całośćc. 26 Pokrył go
szczerym złotem: jego wierzch,
wszystkie boki oraz rogi. Wo-
kół jego górnej kraw�dzi zro-
bił dekoracyjne obramowanie ze
złota. 27 Poniżej obramowania
na dwóch przeciwległych bo-
kach przytwierdził po dwa zło-
te pierścienie, żeby służyły
jako uchwyty na dr�żki do prze-
noszenia ołtarza. 28 Dr�żki te
wykonał z drewna akacjowego
i pokrył złotem. 29 Prócz tego
sporz�dził świ�ty olejek do na-
maszczaniad i czyste, wonne ka-
dzidłoe, umiej�tnie ł�cz�c skład-
niki�.

37:23 �Lub „szczypce”. 37:24 �Talent
odpowiadał 34,2 kg. Zob. Dodatek B14.
37:29 �Lub „jak to robi wytwórca ma-
ści”.
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a Wj 25:17-20

b Rdz 3:24

c Wj 40:20
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f Wj 40:4
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h Wj 25:29

i Wj 40:24
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j Wj 25:31-39
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b Wj 30:7
Wj 40:5
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38 Wykonał z drewna aka-
cjowego kwadratowy oł-

tarz całopalny, długi na 5 łok-
ci�, szeroki na 5 łokci i wysoki
na 3 łokciea. 2 Na czterech na-
rożnikach ołtarza wykonał ro-
gi, które stanowiły z nim jed-
n� całość. Nast�pnie pokrył
go miedzi�b. 3 Potem wyko-
nał wszystkie przybory zwi�za-
ne ze służb� przy ołtarzu: kub-
ły, szufelki, misy, widełki oraz
pojemniki na rozżarzone w�g-
le. Wszystkie te przybory zro-
bił z miedzi. 4 Wykonał też do
ołtarza krat�—miedzian� siatk�,
któr� umieścił poniżej listwy
okalaj�cej ołtarz, w połowie je-
go wysokości. 5 Nast�pnie od-
lał cztery pierścienie, które
przytwierdził na czterech naroż-
nikach ołtarza, blisko miedzianej
kraty, żeby służyły jako uchwyty
do dr�żków. 6 Dr�żki wykonał
z drewna akacjowego i pokrył
miedzi�. 7 Włożył te dr�żki
w pierścienie po bokach ołtarza,
żeby można go było przenosić.
Ołtarz został wykonany z desek
i w środku był pusty.

8 Potem wykonał z miedzi
basenc i jego podstaw�, na co
zużył lustra� kobiet, które pełni-
ły służb� przy wejściu do namio-
tu spotkania.

9 Nast�pnie wydzielił dziedzi-
niecd. Ogrodził go zasłonami zro-
bionymi ze skr�canego lnu wy-
sokiej jakości. Południowy bok
dziedzińca miał długość 100 łok-
cie. 10 Do jego wykonania wy-
korzystano 20 miedzianych słu-
pów i 20 miedzianych podstaw
z gniazdem. Haki na tych słu-
pach i mocowania� były ze sreb-

38:1 �Łokieć odpowiadał 44,5 cm.
Zob. Dodatek B14. 38:8 �Chodzi o lus-
tra z polerowanego metalu. 38:10-12,
17, 19 �Lub „pierścienie; p�tle; taśmy”.
Chodzi o elementy ł�cz�ce konstrukcj�.

ra. 11 Od strony północnej
ogrodzenie również miało dłu-
gość 100 łokci. Składało si�
z 20 miedzianych słupów oraz
20 miedzianych podstaw z gniaz-
dem. Haki na słupach i moco-
wania� były ze srebra. 12 Ale
od strony zachodniej ogrodzenie
z zasłon miało długość 50 łok-
ci. Składało si� z 10 słupów
i 10 podstaw z gniazdem. Ha-
ki na słupach i mocowania� były
ze srebra. 13 Długość wschod-
niego boku dziedzińca wynosi-
ła 50 łokci. 14 Po jednej stro-
nie bramy dziedzińca ogrodzenie
z zasłon miało długość 15 łok-
ci. Składało si� z trzech słupów
i trzech podstaw z gniazdem.
15 Po drugiej stronie bramy
dziedzińca ogrodzenie z za-
słon też miało długość 15 łok-
ci i składało si� z trzech słupów
i trzech podstaw z gniazdem.
16 Wszystkie zasłony dookoła
dziedzińca były ze skr�canego
lnu wysokiej jakości. 17 Pod-
stawy z gniazdem, na których
stały słupy, były z miedzi, a haki
na słupach i mocowania� były ze
srebra. Wierzchołki słupów zo-
stały pokryte srebrem i wszyst-
kie słupy dziedzińca miały srebr-
ne zaczepya.

18 Kotara wisz�ca w bramie
dziedzińca została utkana z nie-
bieskiej nici, purpurowej wełny,
szkarłatu i skr�canego lnu wy-
sokiej jakości. Miała długość 20
łokci, a wysokość 5 łokci, ta-
k� sam� jak zasłony ogradzaj�-
ce dziedziniecb. 19 Wisiała na
czterech słupach z czterema
podstawami z gniazdem. Słupy
i ich podstawy wykonano z mie-
dzi. Haki były ze srebra, a wierz-
chołki słupów oraz mocowa-
nia� zostały pokryte srebrem.
20 Wszystkie paliki namiotowe
przybytku i ogrodzenia dzie-
dzińca były z miedzic.

ROZDZ. 38
a Wj 27:1-8

Wj 40:10

b 2Kn 1:5

c Wj 30:18
Kpł 8:11
1Kl 7:23

d Wj 40:8

e Wj 27:9-15
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167 WYJ
´
SCIA 38:1-20



21 Mojżesz polecił spisać ma-
teriały użyte do budowy przy-
bytku, Przybytku

´
Swiadectwaa.

Spisu dokonali Lewicib pod kie-
rownictwem Itamarac, syna kap-
łana Aarona. 22 Becaleld, syn
Uriego, syna Chura z plemie-
nia Judy, zrobił wszystko,
co Jehowa nakazał Mojżeszowi.
23 Pomagał mu Oholiabe, syn
Achisamacha z plemienia Da-
na, znakomity rzemieślnik—haf-
ciarz i tkacz używaj�cy nie-
bieskiej nici, purpurowej wełny,
szkarłatu oraz lnu wysokiej ja-
kości.

24 Do prac zwi�zanych ze
świ�tym miejscem� użyto 29 ta-
lentów� i 730 syklów� złota we-
dług wagi świ�tego sykla�. By-
ło to złoto, które przyniesiono
na ofiar� kołysan�f. 25 A sreb-
ra zebranego od m�żczyzn ob-
j�tych spisem było 100 talentów
i 1775 syklów według wagi świ�-
tego sykla�. 26 Każdy obj�ty
spisem od 20 lat wzwyż—ogó-
łem 603 550 m�żczyzng—przy-
niósł pół sykla według wagi
świ�tego sykla�h.

27 Na odlanie podstaw z gnia-
zdem wykorzystanych w świ�tym
miejscu oraz podstaw z gniaz-
dem umieszczonych przy zasło-
nie zużyto 100 talentów srebra,
czyli po talencie na każd� pod-
staw� z gniazdem; 100 podstaw
z gniazdem stanowiło równowar-
tość 100 talentów i. 28 Aby wy-
konać haki na słupy, pokryć ich
wierzchołki i je poł�czyć, użyto
1775 syklów.

29 A miedzi, któr� przynie-
siono w darze�, było 70 talen-

38:24; 39:1 �Zob. Słowniczek poj�ć.
38:24 �Talent odpowiadał 34,2 kg.
Zob. Dodatek B14. �Sykl odpowiadał
11,4 g. Zob. Dodatek B14. 38:24-26
�Lub „według sykla ze świ�tego miejs-
ca”. 38:29 �Lub „na ofiar� kołysan�”.

tów i 2400 syklów. 30 Wykona-
no z niej podstawy z gniaz-
dem pod słupy przy wejściu
do namiotu spotkania, jak rów-
nież miedziany ołtarz, miedzia-
n� krat� i wszystkie przybory
zwi�zane ze służb� przy ołtarzu,
31 a także podstawy z gniaz-
dem pod słupy wokół dziedziń-
ca i podstawy z gniazdem
pod słupy bramy dziedzińca
oraz wszystkie paliki namioto-
we przybytku i ogrodzenia dzie-
dzińcaa.

39 Z niebieskiej nici, purpu-
rowej wełny i szkarłatub

wykonali misternie tkane szaty
do usługiwania w świ�tym miej-
scu�.

´
Swi�te szaty dla Aaronac

zrobili tak, jak Jehowa nakazał
Mojżeszowi.

2 Efodd wykonał on� ze zło-
ta, niebieskiej nici, purpurowej
wełny, szkarłatu i skr�canego
lnu wysokiej jakości. 3 Rozkle-
pali złote płytki na cienkie ar-
kusze i poci�li je na nitki, że-
by przepleść nimi niebiesk� nić,
purpurow� wełn�, szkarłat i len
wysokiej jakości i ozdobić efod
haftem. 4 Wykonali naramien-
niki, które przyczepili do efo-
du, dzi�ki czemu poł�czyli ze so-
b� jego dwa końce. 5 Aby efod
si� nie przesuwał, przymocowali
do niego ozdobny� pase, który
był zrobiony z tego samego ma-
teriału: ze złota, niebieskiej ni-
ci, purpurowej wełny, szkarłatu
i skr�canego lnu wysokiej jako-
ści, tak jak Jehowa nakazał Moj-
żeszowi.

6 Potem osadzili w złotych
oprawach onyksy z imionami sy-
nów Izraela wygrawerowanymi

39:2 �W tym wersecie oraz wersetach
7, 8 i 22 najwyraźniej chodzi o Becale-
la. 39:5 �Lub „tkany”. Tak samo w ko-
lejnych wyst�pieniach w rozdziale.

ROZDZ. 38
a Wj 25:16
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b Lb 3:6
Lb 4:46, 47

c Wj 6:23
Lb 4:28
1Kn 6:3

d Wj 31:2-5
Wj 35:30
Wj 36:1
Wj 37:1
2Kn 1:5

e Wj 31:6
Wj 35:34
Wj 36:2

f Wj 35:22

g Wj 12:37
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h Wj 30:15
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Wj 26:25, 32
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tak, jak si� graweruje piecz�ća.
7 Umieścił je na naramienni-
kach efodu jako przypomnienie
dla synów Izraelab, tak jak Jeho-
wa nakazał Mojżeszowi. 8 Na-
st�pnie wykonał napierśnikc i
ozdobił go haftem. Napierśnik,
podobnie jak efod, został zro-
biony ze złota, niebieskiej ni-
ci, purpurowej wełny, szkarłatu
i skr�canego lnu wysokiej jako-
ścid. 9 Po złożeniu na pół był
on kwadratowy—długi na pi�dź�
i szeroki na pi�dź. 10 Wysa-
dzili go czterema rz�dami kamie-
ni. W pierwszym rz�dzie
umieścili rubin, topaz i szma-
ragd; 11 w drugim—turkus, sza-
fir i jaspis; 12 w trzecim—ka-
mień leszem�, agat i ametyst;
13 w czwartym—chryzolit, onyks
i jadeit. Osadzono je w złotych
oprawach. 14 Kamienie odpo-
wiadały imionom 12 synów Izrae-
la. Imiona zostały wygrawerowa-
ne tak, jak si� graweruje piecz�ć.
Każde imi� reprezentowało jed-
no z 12 plemion.

15 Upletli łańcuszki ze szcze-
rego złota i przymocowali je do
napierśnikae. 16 Wykonali też
dwie złote oprawy oraz dwa zło-
te pierścienie, które umieścili
na dwóch rogach napierśnika.
17 Potem w te dwa pierścienie
na rogach napierśnika włożyli
dwa złote łańcuszki. 18 Koń-
ce dwóch łańcuszków prze-
wlekli przez obie oprawy i przy-
mocowali je do naramienników
z przodu efodu. 19 Nast�pnie
wykonali dwa złote pierścienie
i umieścili je na dwóch dolnych
rogach napierśnika po jego we-

39:9 �Pi�dź odpowiadała 22,2 cm.
Zob. Dodatek B14. 39:12 �Niezna-
ny bliżej kamień szlachetny—być mo-
że hiacynt, opal lub turmalin—albo bur-
sztyn.

wn�trznej stronie, przylegaj�cej
do efodua. 20 Potem wykonali
dwa dodatkowe złote pierście-
nie i umieścili je z przodu efo-
du, poniżej dwóch naramienni-
ków, nad miejscem, w którym
ozdobny pas jest przymocowany
do efodu. 21 Na koniec niebie-
skim sznurkiem przywi�zali na-
pierśnik za jego pierścienie do
pierścieni efodu—żeby trzymał
si� nad ozdobnym pasem i nie
przesuwał si� po efodzie—tak
jak Jehowa nakazał Mojżeszowi.

22 Nast�pnie z niebieskiej ni-
ci utkał płaszcz bez r�kawów,
który miał być noszony pod efo-
demb. 23 Na środku płaszcza
bez r�kawów był otwór na gło-
w�, podobny do otworu pance-
rza. Otwór ten miał dookoła
obwódk�, żeby si� nie rozdarł.
24 A na całym brzegu płasz-
cza przymocowali owoce grana-
tu wykonane z niebieskiej nici,
purpurowej wełny i szkarłatu,
które ze sob� skr�cono. 25 Po-
nadto ze szczerego złota zro-
bili dzwoneczki, które umieś-
cili mi�dzy owocami granatu na
brzegu płaszcza bez r�kawów—
26 na przemian dzwoneczek
i owoc granatu. Tak ozdobili ca-
ły brzeg płaszcza bez r�kawów,
który miał być używany do peł-
nienia służby. Zrobili tak, jak Je-
howa nakazał Mojżeszowi.

27 Potem utkali dla Aaro-
na i jego synów długie szaty
z lnu wysokiej jakościc, 28 za-
wójd z lnu wysokiej jakości
i ozdobne nakrycia głowye z lnu
wysokiej jakości, bielizn��f ze
skr�canego lnu wysokiej jako-
ści, 29 jak również szarfy ze
skr�canego lnu wysokiej jako-
ści, niebieskiej nici, purpurowej

39:28 �Lub „krótkie spodnie”.
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wełny i szkarłatu, splecionych
ze sob�. Zrobili tak, jak Jehowa
nakazał Mojżeszowi.

30 Na koniec wykonali ze
szczerego złota lśni�c� płytk�,
świ�ty znak oddania dla Boga�,
i wygrawerowali na niej napis,
jak si� graweruje piecz�ć: „Je-
howa jest świ�ty”a. 31 Przy-
mocowali j� do zawoju sznur-
kiem z niebieskiej nici. Zrobili
tak, jak Jehowa nakazał Mojże-
szowi.

32 W ten sposób zakończono
wszelkie prace zwi�zane z przy-
bytkiem, namiotem spotkania.
Izraelici zrobili wszystko tak,
jak Jehowa nakazał Mojżeszo-
wib. Tak właśnie zrobili.

33 I przynieśli przybytekc do
Mojżesza. Przynieśli namiotd

oraz wszystkie jego sprz�ty:
klamrye, ramyf, poprzeczkig, słu-
py, podstawy z gniazdemh,
34 nakrycie ze skór baranich
farbowanych na czerwonoi, na-
krycie ze skór foczych, zasłon� j,
35 Ark�

´
Swiadectwa z dr�żkamik

i pokryw� l, 36 stół ze wszystki-
mi naczyniamim oraz chleb po-
kładny, 37 świecznik ze szcze-
rego złota, jego lampyn—rz�d
lamp—wszystkie jego przyboryo

oraz oliw� do lampp, 38 zło-
ty ołtarzq, olejek do namaszcza-
niar i wonne kadzidłos, kotar�t

zasłaniaj�c� wejście do namiotu,
39 miedziany ołtarzu z miedzia-
n� krat�, dr�żkamiv i wszystkimi
przyboramiw, basen i jego pod-
staw�x, 40 zasłony na ogrodze-
nie dziedzińca wraz ze słupami
i podstawami z gniazdemy, kota-
r�z na bram� dziedzińca, linki na-
miotowe i paliki namiotowea oraz
wszystkie przybory potrzebne do
służby zwi�zanej z przybytkiem,

39:30 �Lub „świ�ty diadem”.

namiotem spotkania, 41 mis-
ternie tkane szaty do usługiwania
w sanktuarium, świ�te szaty dla
kapłana Aaronaa i dla jego synów
do pełnienia służby kapłańskiej.

42 Izraelici wykonali całe to
zadanie zgodnie ze wszystkim,
co Jehowa nakazał Mojżeszowib.
43 Kiedy Mojżesz przyjrzał si�
wszystkiemu, co zrobili, zoba-
czył, że wykonali swoj� prac�
dokładnie tak, jak nakazał Jeho-
wa. I pobłogosławił ich.

40 Wtedy Jehowa rzekł do
Mojżesza: 2 „Postawisz

ten przybytek, namiot spotka-
nia, w pierwszym dniu miesi�ca
pierwszegoc. 3 Umieść w nim
Ark�

´
Swiadectwad i odgrodź j�

zasłon�e. 4 Wnieś stółf i ułóż
na nim to, co powinno si� tam
znajdować. Przynieś też świecz-
nikg i zapal lampyh. 5 Przed
Ark�

´
Swiadectwa ustaw złoty

ołtarz kadzielny i, a w wejściu do
przybytku zawieś kotar� j.

6 „Przed wejściem do przy-
bytku, namiotu spotkania, ustaw
ołtarz całopalnyk, 7 a mi�dzy
namiotem spotkania i ołtarzem
umieść basen i nalej do niego
wody l. 8 Dookoła namiotu wy-
dziel dziedziniecm, a w jego
bramie zawieś kotar�n. 9 Po-
tem weź olejek do namaszcza-
niao i namaść przybytek oraz
wszystko, co si� w nim znajdujep,
i uświ�ć go razem ze wszystkimi
sprz�tami, dzi�ki czemu stanie
si� świ�ty. 10 Masz namaścić
ołtarz całopalny ze wszystkimi
przyborami i uświ�cić go, dzi�-
ki czemu stanie si� szczególnie
świ�tyq. 11 Namaścisz też ba-
sen razem z podstaw� i go uświ�-
cisz.

12 „Potem przyprowadź Aa-
rona i jego synów w pobli-
że wejścia do namiotu spotka-
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c Wj 36:8
d Wj 36:14
e Wj 36:18
f Wj 36:20
g Wj 36:31
h Wj 36:24
i Wj 36:19
j Wj 36:35
k Wj 37:1, 4
l Wj 37:6
m Wj 37:10, 16
n Wj 37:17, 23
o Wj 25:38
p Wj 35:27, 28
q Wj 37:25
r Wj 37:29
s Wj 30:34, 35
t Wj 36:37
u Wj 38:1, 4
v Wj 38:6
w Wj 38:30
x Wj 30:18

Wj 38:8
y Wj 38:9-11
z Wj 38:18
a Wj 38:20
��������������������

szpalta 2
a Wj 28:3
b Wj 35:10

Wj 36:1
��������������������

ROZDZ. 40
c Lb 7:1
d Wj 25:21
e Lb 4:5

Heb 9:3
f Wj 26:35
g Wj 25:31

Heb 9:2
h Wj 25:37
i Wj 30:1
j Wj 26:36
k Wj 38:1
l Wj 30:18
m Wj 27:9
n Wj 27:16

Wj 38:18
o Wj 30:23-25
p Kpł 8:10

Lb 7:1
q Wj 29:36, 37

Kpł 8:11

WYJ
´
SCIA 39:30�do�40:12 170



171 WYJ
´
SCIA 40:13-38

nia i ich umyj�a. 13 I ubierzesz
Aarona w świ�te szatyb, namaś-
cisz goc i uświ�cisz, i b�dzie
pełnił dla mnie służb� kapłań-
sk�. 14 Nast�pnie polecisz po-
dejść jego synom i ubierzesz
ich w długie szatyd. 15 Namaś-
cisz ich tak jak ich ojcae i b�d�
pełnić dla mnie służb� kapłań-
sk�. Dzi�ki temu namaszczeniu
b�d� sprawować urz�d kapłań-
ski przez wszystkie swoje poko-
lenia”f.

16 Mojżesz zrobił wszystko
tak, jak mu nakazał Jehowag.
Tak właśnie zrobił.

17 Przybytek został posta-
wiony w drugim roku, w pierw-
szym dniu miesi�ca pierwsze-
goh. 18 Kiedy Mojżesz stawiał
przybytek, położył jego podsta-
wy z gniazdem i, umocował ra-
my j, założył poprzeczkik oraz
postawił słupy. 19 Potem po-
krył przybytek płótnami l, a na
nich położył nakryciem, tak jak
Jehowa mu nakazał.

20 Nast�pnie wzi�ł
´
Swiadec-

twon i włożył je do Arkio, wsun�ł
dr�żkip w jej pierścienie, a na
jej wierzch nałożył pokryw�q.
21 Wniósł Ark� do przybytku
i zawiesił zasłon�r, żeby odgro-
dzić dost�p do Arki

´
Swiadec-

twas, tak jak Jehowa mu na-
kazał.

22 Potem w przybytku, na-
miocie spotkania, po jego pół-
nocnej stronie przed zasłon�,
postawił stółt 23 i ułożył na
nim chlebyu przed Jehow�, tak
jak Jehowa mu nakazał.

24 Naprzeciw stołu, po po-
łudniowej stronie przybytku,
namiotu spotkania, postawił
świecznikv. 25 I zapalił lampyw

przed Jehow�, tak jak Jehowa
mu nakazał.

40:12 �Możliwe, że miał polecić im si�
umyć.

26 Nast�pnie ustawił w na-
miocie spotkania, przed zasło-
n�, złoty ołtarza, 27 na którym
miało być spalane wonne ka-
dzidłob, tak jak Jehowa mu na-
kazał.

28 A w wejściu do przybytku
zawiesił kotar�c.

29 Przy wejściu do przybyt-
ku, namiotu spotkania, ustawił
ołtarz całopalnyd, na którym
miały być składane całopaleniae

oraz ofiary zbożowe�, tak jak
Jehowa mu nakazał.

30 Potem mi�dzy namiotem
spotkania i ołtarzem umieścił
basen do mycia i nalał do nie-
go wodyf. 31 Mojżesz i Aaron
oraz jego synowie myli w niej r�-
ce i nogi. 32 Myli si� za każ-
dym razem, gdy mieli wejść do
namiotu spotkania lub zbliżyć
si� do ołtarzag. Robili tak, jak
Jehowa nakazał Mojżeszowi.

33 Na koniec dookoła przy-
bytku i ołtarza wydzielił dziedzi-
niech, a w jego bramie zawiesił
kotar� i.

W ten sposób Mojżesz zakoń-
czył prac�. 34 Wtedy obłok za-
cz�ł zakrywać namiot spotka-
nia i chwała Jehowy napełniła
przybytek j. 35 A ponieważ ob-
łok pozostawał nad namiotem
spotkania i chwała Jehowy na-
pełniała przybytek, Mojżesz nie
mógł do niego wejśćk.

36 Podczas wszystkich eta-
pów w�drówki Izraelici zwijali
obóz, gdy tylko obłok uniósł
si� znad przybytkul. 37 Dopó-
ki obłok si� nie uniósł, nie zwi-
jali obozum. 38 W ci�gu dnia
nad przybytkiem pozostawał ob-
łok Jehowy, a w nocy ogień. Był
widoczny dla całego ludu Izra-
ela podczas wszystkich etapów
w�drówkin.

40:29 �Zob. Słowniczek poj�ć.

ROZDZ. 40
a Kpł 8:6
b Wj 29:5

Kpł 8:7
c Kpł 8:12

Ps 133:2
d Kpł 8:13
e Kpł 8:30
f Heb 7:11
g Wj 39:43

Pwt 4:2
h Lb 7:1

Lb 9:15
i Wj 36:24
j Wj 26:15
k Wj 36:31
l Wj 26:7
m Wj 26:14
n Wj 31:18
o Wj 25:22

Wj 37:1
p Wj 37:4

1Kl 8:8
q Wj 37:6

Kpł 16:2
1Kn 28:11

r Wj 36:35
Heb 10:19, 20

s Heb 9:3
t Wj 37:10

Heb 9:2
u Wj 25:30

Mt 12:4
v Wj 37:17
w Wj 25:37

Wj 37:23
��������������������

szpalta 2
a Wj 30:1

Wj 37:25
b Wj 30:7

Wj 30:34, 35
c Wj 26:36

Wj 36:37
d Wj 38:1
e Wj 29:38
f Wj 30:18
g Wj 30:18, 19
h Wj 27:9

Wj 38:9
i Wj 38:18
j Lb 9:15

Obj 15:8
k 2Kn 5:14
l Lb 10:11

Neh 9:19
m Lb 9:17, 22
n Wj 13:21

Lb 9:16
Ps 78:14
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1 Ofiara całopalna (1-17)

2 Ofiara zbożowa (1-16)

3 Ofiara współuczestnictwa (1-17)
Zakaz spożywania tłuszczu i krwi (17)

4 Ofiara za grzech (1-35)

5 Różne grzechy i wymagane ofiary (1-6)
Powiadamianie o cudzych
grzechach (1)

Ofiary dostosowane do możliwości
biednych (7-13)

Ofiara za przewinienie składana w razie
nieumyślnego grzechu (14-19)

6 Ofiara za przewinienie—
ci�g dalszy (1-7)

Wskazówki dotycz�ce ofiar (8-30)
Całopalenie (8-13)
Ofiara zbożowa (14-23)
Ofiara za grzech (24-30)

7 Wskazówki dotycz�ce ofiar (1-21)
Ofiara za przewinienie (1-10)
Ofiara współuczestnictwa (11-21)

Zakaz jedzenia tłuszczu i krwi (22-27)
Cz�ść ofiar należna kapłanom (28-36)
Podsumowanie wskazówek dotycz�cych
ofiar (37, 38)

8 Wprowadzenie na urz�d Aarona
i jego synów (1-36)

9 Aaron wprowadzony na urz�d składa
ofiary (1-24)

10 Ogień od Jehowy uśmierca Nadaba
i Abihu (1-7)

Przepisy dla kapłanów dotycz�ce
napojów i pokarmów (8-20)

11 Zwierz�ta czyste i nieczyste (1-47)

12 Oczyszczanie si� po urodzeniu
dziecka (1-8)

13 Przepisy dotycz�ce tr�du (1-46)
Tr�d na ubraniach (47-59)

14 Oczyszczanie z tr�du (1-32)
Oczyszczanie zarażonych domów (33-57)

15 Wycieki z narz�dów płciowych (1-33)

16 Dzień Przebłagania (1-34)

17 Ofiary należy składać w przybytku (1-9)
Nie wolno jeść krwi (10-14)
Przepisy dotycz�ce padłych
zwierz�t (15, 16)

18 Niedozwolone kontakty seksualne (1-30)
Nie wolno naśladować
Kananejczyków (3)

Różne formy kazirodztwa (6-18)
Współżycie podczas miesi�czki (19)
Stosunki homoseksualne (22)
Współżycie ze zwierz�tami (23)
�Pozostańcie czyści, żeby ziemia
was nie wypluła’ (24-30)

19 Prawa służ�ce zachowaniu
świ�tości (1-37)
W czasie zbiorów (9, 10)
Zważanie na niesłysz�cych
i niewidomych (14)

Oszczerstwo (16)
Nie wolno żywić urazy (18)
Magia i spirytyzm zakazane (26, 31)
Zakaz robienia tatuaży (28)
Szacunek dla osób starszych (32)
Jak traktować cudzoziemców (33, 34)

20 Oddawanie czci Molochowi;
spirytyzm (1-6)

Trzeba zachowywać świ�tość
i szanować rodziców (7-9)´

Smierć za wykroczenia na tle
seksualnym (10-21)´

Swi�tość warunkiem pozostania
w Ziemi Obiecanej (22-26)

Okultyzm karany śmierci� (27)

21 Kapłani maj� być świ�ci i czyści (1-9)
Arcykapłan nie może stać si�
nieczysty (10-15)

Kapłani nie mog� mieć wad
fizycznych (16-24)

22 Czystość kapłanów a jedzenie rzeczy
świ�tych (1-16)

Zwierz�ta składane w ofierze musz�
być zdrowe (17-33)

23 Różne świ�ta (1-44)
Szabat (3)
Pascha (4, 5)
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1 Jehowa zawołał Mojżesza
i rzekł do niego z namiotu

spotkaniaa: 2 „Powiedz Izraeli-
tom�: ‚Jeśli ktoś z was chce zło-
żyć Jehowie ofiar� ze zwierz�t
domowych, to niech złoży j�
z bydła albo z owiec lub kózb.

3 „‚Jeżeli ma to być ofiara ca-
łopalna z bydła, to niech wy-
bierze zdrowego samcac. Ma go
z własnej wolid przyprowadzić
przed Jehow�, przed wejście do
namiotu spotkania. 4 Niech po-
łoży r�k� na głowie zwierz�cia
przeznaczonego na ofiar� cało-
paln�, a Bóg przyjmie t� ofiar�
jako przebłaganie za niego.

5 „‚Potem należy zarżn�ć te-
go młodego byka przed Jeho-
w�, a synowie Aarona, kapłanie,
przynios� jego krew do ołta-
rza, który stoi przy wejściu do
namiotu spotkania, i pokropi�
ni� ołtarz ze wszystkich stronf.
6 Po zdj�ciu ze zwierz�cia skó-
ry należy je porozcinać na cz�-
ścig. 7 Synowie Aarona, kapła-
ni, rozpal� na ołtarzu ogieńh,
a na nim ułoż� drewno. 8 Na

1:2 �Dosł. „synom Izraela”.

drewnie płon�cym na ołtarzu
ułoż� cz�ści zwierz�ciaa razem
z głow� i łojem�. 9 Jego jelita
i golenie zostan� obmyte. Kap-
łan spali� to wszystko na ołta-
rzu. Jest to całopalenie, ofiara
spalana w ogniu, której woń b�-
dzie przyjemna� dla Jehowyb.

10 „‚Jeżeli ktoś chce złożyć
ofiar� całopaln� z baranków lub
kózc, to niech wybierze zdrowe-
go samcad. 11 Zwierz� ma zo-
stać zarżni�te przed Jehow� po
północnej stronie ołtarza, a sy-
nowie Aarona, kapłani, pokropi�
jego krwi� ołtarz ze wszystkich
strone. 12 Należy je porozcinać
na cz�ści, które razem z głow�
i łojem� kapłan ułoży na drewnie
płon�cym na ołtarzu. 13 Jelita
i golenie zostan� obmyte. Kap-
łan złoży to wszystko na ofiar�
i spali na ołtarzu. Jest to cało-
palenie, ofiara spalana w ogniu,
której woń b�dzie przyjemna dla
Jehowy.

1:8, 12 �Lub „tłuszczem otaczaj�cym
nerki”. 1:9 �Dosł. „zamieni w dym”.
�Dosł. „koj�ca”. Tak samo w kolejnych
wyst�pieniach w rozdziale.

´
Swi�to Przaśników (6-8)
Ofiarowywanie pierwszych
plonów (9-14)´

Swi�toTygodni (15-21)
Nakazy zwi�zane ze żniwami (22)´
Swi�toTr�bienia (23-25)
Dzień Przebłagania (26-32)´
Swi�to Szałasów (33-43)

24 Oliwa do świecznika w przybytku (1-4)
Chleby pokładne (5-9)
Ukamienowanie człowieka,
który znieważał imi� Boże (10-23)

25 Rok szabatowy (1-7)
Jubileusz (8-22)
Odzyskanie własności (23-34)

Jak traktować biednych (35-38)
Prawa dotycz�ce niewoli (39-55)

26 Wystrzeganie si� bałwochwalstwa (1, 2)
Błogosławieństwa
za posłuszeństwo (3-13)

Kara za nieposłuszeństwo (14-46)

27 Wykupienie zwi�zane ze ślubem (1-27)
Ludzie (1-8)
Zwierz�ta (9-13)
Domy (14, 15)
Pola (16-25)
Pierworodne ze zwierz�t (26, 27)

Rzeczy bezwarunkowo przeznaczone
dla Jehowy (28, 29)

Wykupienie dziesi�cin (30-34)

ROZDZ. 1
a Wj 40:34

b Kpł 22:18-20

c Pwt 15:19, 21
Mal 1:14

d 2Ko 9:7

e Heb 10:11

f Heb 9:13, 14

g Kpł 7:8

h Kpł 6:12
��������������������

szpalta 2
a 1Kl 18:23

b Rdz 8:20, 21
Lb 15:2, 3

c Rdz 4:4

d Kpł 12:6
Kpł 22:18-20

e Wj 29:16-18
Kpł 8:18-21
Kpł 9:12-14



14 „‚Jeżeli jednak ktoś chce
złożyć Jehowie ofiar� całopaln�
z ptaków, to niech złoży j� z tur-
kawek albo młodych goł�bi do-
mowycha. 15 Kapłan przynie-
sie ptaka do ołtarza, naderwie
mu głow� i położy go na ołta-
rzu, żeby go spalić, ale jego
krew ma spłyn�ć po ścianie oł-
tarza. 16 Powinien też usun�ć
wole i pióra i rzucić je obok
ołtarza, po stronie wschodniej,
gdzie jest miejsce na popiół�b.
17 Rozerwie ptaka przy skrzyd-
łach, ale nie rozdzieli go na
dwie cz�ści. Potem spali go na
drewnie płon�cym na ołtarzu.
Jest to całopalenie, ofiara spa-
lana w ogniu, której woń b�dzie
przyjemna dla Jehowy.

2 „‚Jeżeli ktoś� chce złożyć Je-
howie ofiar� zbożow��c, to

niech weźmie najlepsz� m�k�,
poleje j� oliw� i położy na ni�
kadzidło�d. 2 Potem przyniesie
to do synów Aarona, kapłanów,
a kapłanweźmie garść tej najlep-
szej m�ki z oliw� oraz całe ka-
dzidło i spali to na ołtarzu jako
wyobrażenie całej ofiary�e. Jest
to ofiara spalana w ogniu, której
woń b�dzie przyjemna� dla Jeho-
wy. 3 To, co pozostanie z ofia-
ry zbożowej, b�dzie należeć do
Aarona i jego synówf jako szcze-
gólnie świ�ta cz�śćg ofiar dla Je-
howy spalanych w ogniu.

4 „‚Jeżeli na ofiar� zbożow�
chcesz złożyć coś upieczonego
w piecu, ma to być z najlepszej
m�ki—przaśne okr�głe placki
z oliw� albo przaśne cienkie
placki posmarowane oliw�h.

1:16 �Lub „tłusty popiół”, czyli popiół
nasi�kni�ty tłuszczem ofiar. 2:1 �Lub
„jakaś dusza”. �Zob. Słowniczek po-
j�ć. �Chodzi o olibanum, gumożywic�
z kadzidłowca. 2:2, 9 �Lub „jako cz�ść
ofiary maj�c� być przypomnieniem dla
Boga”. 2:2 �Dosł. „koj�ca”. Tak samo w
kolejnych wyst�pieniach w rozdziale.

5 „‚Jeżeli na ofiar� zbożow�
chcesz złożyć coś przyrz�dzone-
go na patelnia, ma to być z naj-
lepszej m�ki wymieszanej z oli-
w�, bez zakwasu. 6 Należy to
połamać na kawałki i wylać na
to oliw�b. Jest to ofiara zbożowa.

7 „‚Jeżeli na ofiar� zbożow�
chcesz złożyć coś przyrz�dzone-
go w rondlu, ma to być z najlep-
szej m�ki z oliw�. 8 Przynieś
t� ofiar� Jehowie. Daj j� kap-
łanowi, a on zaniesie j� do oł-
tarza. 9 Nast�pnie weźmie tro-
ch� z tej ofiary zbożowej i spali
to na ołtarzu jako wyobrażenie
całej ofiary�c. Jest to ofiara spa-
lana w ogniu, której woń b�dzie
przyjemna dla Jehowyd. 10 To,
co pozostanie z ofiary zbożowej,
b�dzie należeć do Aarona i je-
go synów jako szczególnie świ�-
ta cz�ść ofiar dla Jehowy spala-
nych w ogniue.

11 „‚
˙
Zadna ofiara zbożowa,

któr� b�dziecie składać Jeho-
wie, nie może być przygotowa-
na na zakwasief, bo nie wolno
wam spalać w ofierze dla Jeho-
wy żadnego zaczynu ani miodu.

12 „‚Zaczyn i miód możesz
składać Jehowie jako ofiar�
z pierwszych plonów�g, ale nie
wolno ich spalać na ołtarzu ja-
ko ofiary o przyjemnej woni.

13 „‚Wszystkie swoje ofiary
zbożowe masz przyprawiać so-
l�. W żadnej nie może zabrakn�ć
soli, bo sól ma ci przypominać
o przymierzu z Bogiem. Każd�
swoj� ofiar� posypiesz sol�h.

14 „‚Jeżeli na ofiar� zbożo-
w� chcesz złożyć Jehowie pierw-
sze dojrzałe plony, to przynieś
ziarno ze świeżo zż�tych kło-
sów�, uprażone i rozgniecione.
B�dzie to ofiara zbożowa złożo-
na z twoich pierwszych dojrza-

2:12 �Dosł. „pierwocin”. 2:14 �Lub
„przynieś mi�kkie kłosy”.

ROZDZ. 1
a Kpł 5:7

Kpł 12:8
Łk 2:24

b Wj 27:3
Kpł 4:11, 12
Kpł 6:10
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ROZDZ. 2
c Kpł 9:17

Lb 15:2-4

d Wj 29:1-3
Kpł 6:14, 15
Lb 7:13

e Lb 5:25, 26

f Kpł 7:9, 10

g Kpł 10:12
Lb 18:9

h Kpł 8:26, 28
Lb 6:13, 19
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a Kpł 6:20, 21

b Lb 28:9

c Kpł 2:2
Kpł 5:11, 12

d Wj 29:38-41
Lb 28:4-6

e Lb 18:9

f Kpł 6:14, 17

g Wj 23:19
Lb 15:20
2Kn 31:5
Prz 3:9

h Eze 43:23, 24
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łych plonówa. 15 Na wierzch
nalejesz oliwy i położysz ka-
dzidło. Jest to ofiara zbożowa.
16 Kapłan weźmie troch� roz-
gniecionego ziarna z oliw� oraz
całe kadzidło i spali to jako
wyobrażenie całej ofiary�b. Jest
to ofiara dla Jehowy spalana
w ogniu.

3 „‚Jeżeli ktoś chce złożyć ofia-
r� współuczestnictwa�c i ma

to być ofiara z bydła, niech przy-
prowadzi przed Jehow� zdro-
wego samca lub samic�. 2 Po-
łoży r�k� na głowie zwierz�cia
ofiarnego i zostanie ono za-
rżni�te przed wejściem do na-
miotu spotkania. A synowie
Aarona, kapłani, pokropi� krwi�
zwierz�cia ołtarz ze wszyst-
kich stron. 3 Cz�ść tej ofiary
współuczestnictwa należy zło-
żyć Jehowie jako ofiar� spala-
n� w ogniud: cały tłuszcze okry-
waj�cy jelita 4 oraz obie nerki
i otaczaj�cy je tłuszcz, który jest
w okolicach l�dźwi. Wraz z ner-
kami należy też oddzielić tłuszcz
na w�trobief. 5 Synowie Aaro-
na spal� to na ołtarzu, na ofie-
rze całopalnej, ułożonej na pło-
n�cym drewnieg. Jest to ofiara
spalana w ogniu, której woń b�-
dzie przyjemna� dla Jehowyh.

6 „‚Jeżeli ktoś chce złożyć
Jehowie ofiar� współuczestnic-
twa i ma to być ofiara z owiec
lub kóz, niech wybierze zdrowe-
go samca lub samic� i. 7 Jeśli
składa w ofierze baranka, to
przyprowadzi go przed Jehow�,
8 położy r�k� na jego głowie
i zostanie on zarżni�ty przed
namiotem spotkania. A syno-
wie Aarona pokropi� jego krwi�
ołtarz ze wszystkich stron.

2:16 �Lub „jako cz�ść ofiary maj�c�
być przypomnieniem dla Boga”. 3:1
�Zob. Słowniczek poj�ć. 3:5, 16 �Dosł.
„koj�ca”.

9 Tłuszcz z tej ofiary współu-
czestnictwa należy złożyć Jeho-
wie jako ofiar� spalan� w og-
niua. Należy oddzielić cały tłusty
ogon blisko kości krzyżowej,
a także cały tłuszcz okrywaj�-
cy jelita 10 oraz obie nerki
i otaczaj�cy je tłuszcz, któ-
ry jest w okolicach l�dźwi. Wraz
z nerkami należy też oddzielić
tłuszcz na w�trobieb. 11 Kap-
łan spali to na ołtarzu jako po-
karm�, ofiar� dla Jehowy spala-
n� w ogniuc.

12 „‚Jeżeli ktoś chce złożyć
w ofierze koz�, to przyprowa-
dzi j� przed Jehow�, 13 poło-
ży r�k� na jej głowie i zostanie
ona zarżni�ta przed namiotem
spotkania. A synowie Aarona
pokropi� jej krwi� ołtarz ze
wszystkich stron. 14 Cz�ść tej
ofiary należy złożyć Jehowie
jako ofiar� spalan� w ogniu:
cały tłuszcz okrywaj�cy jelitad

15 oraz obie nerki i otaczaj�-
cy je tłuszcz, który jest w okoli-
cach l�dźwi. Wraz z nerkami
należy też oddzielić tłuszcz na
w�trobie. 16 Kapłan spali to
na ołtarzu jako pokarm�, ofiar�
spalan� w ogniu, której woń b�-
dzie przyjemna� dla Boga. Cały
tłuszcz należy do Jehowye.

17 „‚Oto trwałe postanowie-
nie dla wszystkich waszych po-
koleń—wsz�dzie, gdzie b�dzie-
cie mieszkać: Nie wolno wam
jeść żadnego tłuszczu ani żadnej
krwi’”f.

4 Jehowa dalej mówił do Moj-
żesza: 2 „Powiedz Izraeli-

tom: ‚Jeśli ktoś� nieumyślnie
zgrzeszyg przez to, że zrobi coś,
czego Jehowa zakazał, należy
post�pić tak:

3:11, 16 �Dosł. „chleb”. Chodzi o cz�ść
ofiary współuczestnictwa przeznaczon�
dla Boga. 4:2 �Lub „jakaś dusza”.
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3 „‚Jeżeli zgrzeszy namasz-
czony kapłana i ści�gnie win�
na lud, to złoży Jehowie zdro-
wego młodego byka jako ofiar�
za grzechb. 4 Przyprowadzi go
przed Jehow�, przed wejście do
namiotu spotkaniac, położy r�k�
na jego głowie i zarżnie go przed
Jehow�d. 5 Nast�pnie weźmie
troch� krwi byka i przyniesie j�
do namiotu spotkania. 6 Umo-
czy we krwi palece i pokropi
ni� siedem razyf przed Jehow�,
przed zasłon� w świ�tym miejs-
cu�. 7 Niewielk� ilości� krwi
posmaruje też rogi ołtarza ka-
dzielnego�g, który jest przed Je-
how� w namiocie spotkania,
a reszt� krwi byka wyleje przy
podstawie ołtarza całopalnegoh,
który jest u wejścia do namiotu
spotkania.

8 „‚Potem oddzieli cały tłuszcz
byka składanego w ofierze za
grzech, ł�cznie z tłuszczem okry-
waj�cym jelita, 9 oraz obie ner-
ki i otaczaj�cy je tłuszcz, któ-
ry jest w okolicach l�dźwi. Wraz
z nerkami oddzieli też tłuszcz
na w�trobie i. 10 Zrobi wszyst-
ko tak samo jak w wypadku by-
ka składanego na ofiar� współu-
czestnictwa�j. Nast�pnie spali to
na ołtarzu całopalnym.

11 „‚Ale skór� byka, całe je-
go mi�so, głow�, golenie, jelita
i ich zawartośćk— 12 czyli re-
szt� byka—każe wynieść poza
obóz, na miejsce czyste, gdzie
wysypuje si� popiół�, i spali to
na płon�cym drewnie l. Ma być
spalone tam, gdzie wysypuje si�
popiół.

13 „‚Jeżeli nieumyślnie zgrze-
szy cały zbór Izraela i ści�gnie

4:6, 10 �Zob. Słowniczek poj�ć. 4:7
�Lub „ołtarza wonnego kadzidła”. 4:12
�Lub „tłusty popiół”, czyli popiół na-
si�kni�ty tłuszczem ofiar.

na siebie win�a, ale nie b�dzie
świadomy, że dopuszczono si�
czegoś, czego Jehowa zakazałb,
14 a potem grzech stanie si�
znany, to zbór weźmie młode-
go byka i przyprowadzi go przed
namiot spotkania jako ofiar�
za grzech. 15 Starsi ludu stan�
przed Jehow� i położ� r�ce na
głowie byka. Potem zostanie on
zarżni�ty przed Jehow�.

16 „‚Wtedy namaszczony ka-
płan przyniesie nieco krwi by-
ka do namiotu spotkania.
17 Umoczy we krwi palec i po-
kropi ni� siedem razy przed Je-
how�, przed zasłon�c. 18 Na-
st�pnie niewielk� ilości� krwi
posmaruje rogi ołtarzad, który
jest przed Jehow� w namiocie
spotkania, a reszt� krwi wyle-
je przy podstawie ołtarza ca-
łopalnego, który jest u wejścia
do namiotu spotkaniae. 19 Od-
dzieli cały tłuszcz byka i spali na
ołtarzuf. 20 Post�pi tak samo
jak z poprzednim bykiem złożo-
nym w ofierze za grzech. Tak
właśnie post�pi. Dokona za lud
przebłaganiag i grzech zostanie
mu przebaczony. 21 A byka ka-
że wynieść poza obóz i go spali,
tak jak pierwszego bykah. Jest
to ofiara za grzech składana za
zbóri.

22 „‚Jeżeli nieumyślnie zgrze-
szy naczelnik j, bo zrobi coś,
czego Jehowa, jego Bóg, zaka-
zał, i obci�ży si� win�, 23 albo
jeśli dowie si�, że popełnił jakiś
grzech, to przyprowadzi na ofia-
r� zdrowego koziołka. 24 Poło-
ży r�k� na jego głowie i zarżnie
go przed Jehow� w miejscu,
gdzie si� zarzyna zwierz�ta
przeznaczone na ofiary całopal-
nek. Jest to ofiara za grzech.
25 Kapłan weźmie na palec nie-
co krwi koziołka i posmaruje ni�
rogil ołtarza całopalnego, a re-
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szt� krwi wyleje przy podstawie
ołtarzaa. 26 Cały tłuszcz spali
na ołtarzu, tak samo jak tłuszcz
ofiary współuczestnictwab. I do-
kona przebłagania za grzech na-
czelnika, i zostanie mu on prze-
baczony.

27 „‚Jeżeli nieumyślnie zgrze-
szy ktoś� z ludu, bo zrobi coś,
czego Jehowa zakazał, i obci�-
ży si� win�c, 28 albo jeśli do-
wie si�, że popełnił jakiś grzech,
to na ofiar� za grzech przy-
prowadzi zdrow� kózk�. 29 Po-
łoży r�k� na jej głowie i za-
rżnie j� w miejscu, gdzie si�
zarzyna zwierz�ta przeznaczone
na ofiary całopalned. 30 Kap-
łan weźmie na palec nieco
krwi i posmaruje ni� rogi ołta-
rza całopalnego, a reszt� krwi
wyleje przy podstawie ołtarzae.
31 Cały tłuszcz oddzielif, tak sa-
mo jak tłuszcz ofiary współu-
czestnictwag, i spali go na oł-
tarzu jako przyjemn�� woń dla
Jehowy. I dokona za t� osob�
przebłagania, i grzech zostanie
jej przebaczony.

32 „‚Ale jeśli na ofiar� za
grzech ktoś chce złożyć jag-
ni�, ma to być zdrowa owiecz-
ka. 33 Położy r�k� na jej gło-
wie i zarżnie j� w miejscu, gdzie
si� zarzyna zwierz�ta przezna-
czone na ofiary całopalneh.
34 Kapłan weźmie na palec nie-
co krwi i posmaruje ni� rogi oł-
tarza całopalnego i, a reszt� krwi
wyleje przy podstawie ołtarza.
35 Cały tłuszcz oddzieli, tak sa-
mo jak tłuszcz baranka składa-
nego na ofiar� współuczestnic-
twa, i spali go na ołtarzu razem
z ofiarami dla Jehowy spalany-
mi w ogniuj. I dokona przebłaga-
nia za grzech tej osoby, i zosta-
nie jej on przebaczonyk.

4:27; 5:1, 2, 4 �Lub „jakaś dusza”.
4:31 �Dosł. „koj�c�”.

5 „‚Jeżeli ktoś� zgrzeszy przez
to, że usłyszał publiczne we-

zwanie do złożenia świadec-
twa�a, a nie zareagował na nie,
chociaż był świadkiem jakiegoś
zdarzenia, widział je albo si�
o nim dowiedział, to odpowie za
swój grzech.

2 „‚Jeżeli ktoś� dotknie cze-
goś nieczystego—czy to pad-
liny nieczystego dzikiego zwie-
rz�cia, czy padliny nieczystego
zwierz�cia domowego, czy też
padliny jednego z nieczystych
małych stworzeń, od których
roi si� na ziemib—to choćby
nie był tego świadomy, jest nie-
czysty i ści�gn�ł na siebie win�.
3 Albo jeśli ktoś nieświado-
mie dotknie nieczystego czło-
wieka lub nieczystej rzeczyc—ja-
kiejkolwiek nieczystości, przez
któr� może si� stać nieczysty—
to choćby dowiedział si� o tym
dopiero później, ści�ga na sie-
bie win�.

4 „‚Jeżeli ktoś� pochopnie
przysi�ga, że coś zrobi—coś do-
brego lub złego—cokolwiek by
to było, i nie jest świadomy, że
przysi�gł pochopnie, a dopiero
potem to sobie uświadamia, to
ści�ga na siebie win��d.

5 „‚Gdy ktoś ści�gnie na sie-
bie win� przez któr�ś z tych rze-
czy, to wyjawie, w jaki sposób
zgrzeszył, 6 i za swoje prze-
winienie przyniesie Jehowie na
ofiar�f samic� z trzody, owiecz-
k� lub kózk�. Jest to ofia-
ra za grzech. Nast�pnie kapłan

5:1 �Dosł. „usłyszał brzmienie prze-
kleństwa; usłyszał brzmienie przysi�-
gi”. Prawdopodobnie chodzi o wezwanie
zwi�zane z jakimś złym czynem, obej-
muj�ce przekleństwo wypowiedziane
przeciw winowajcy albo przeciw świad-
kowi tego czynu, który nie złożył o nim
świadectwa. 5:4 �Wydaje si�, że cho-
dzi o sytuacj�, gdy ktoś nie dotrzymał
złożonego ślubu.
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dokona przebłagania za jego
grzech.

7 „‚Jeśli jednak kogoś nie
stać na owc�, to za swoje przewi-
nienie przyniesie Jehowie dwie
turkawki lub dwa młode goł�-
bie domowea—jednego ptaka na
ofiar� za grzech i jednego na
całopalenieb. 8 Przyniesie je do
kapłana, który złoży najpierw
jednego ptaka jako ofiar� za
grzech. Naderwie mu głow� przy
szyi, nie odrywaj�c jej całko-
wicie. 9 Niewielk� ilości� krwi
ptaka opryska ścian� ołtarza,
a reszt� krwi wyciśnie przy pod-
stawie ołtarzac. Jest to ofia-
ra za grzech. 10 Drugiego pta-
ka przygotuje na całopalenie
według ustalonego sposobu po-
st�powaniad. I dokona przebła-
gania za grzech tej osoby, i zo-
stanie jej on przebaczonye.

11 „‚A jeśli kogoś nie stać na
dwie turkawki lub na dwa mło-
de goł�bie domowe, to na ofiar�
za grzech przyniesie dziesi�t�
cz�ść efy�f najlepszej m�ki. Nie
może dodawać do niej oliwy ani
kłaść na ni� kadzidła�, bo jest to
ofiara za grzech. 12 Przynie-
sie j� do kapłana, a kapłan weź-
mie z niej pełn� garść i spali j�
na ołtarzu jako wyobrażenie ca-
łej ofiary� razem z ofiarami dla
Jehowy spalanymi w ogniu. Jest
to ofiara za grzech. 13 I doko-
na przebłagania za grzech, któ-
rego dopuściła si� ta osoba—
za którykolwiek z wymienio-
nych grzechów—i zostanie jej
on przebaczonyg. Reszta ofiary
przypadnie kapłanowih, tak sa-
mo jak ofiara zbożowa�’” i.

5:11 �Efa odpowiadała 22 l. Zob. Doda-
tek B14. �Chodzi o olibanum, gumo-
żywic� z kadzidłowca. 5:12 �Lub „jako
cz�ść ofiary maj�c� być przypomnie-
niem dla Boga”. 5:13, 16 �Zob. Słowni-
czek poj�ć.

14 Jehowa rzekł jeszcze do
Mojżesza: 15 „Jeśli ktoś� po-
st�pi niewiernie przez to, że nie-
umyślnie zgrzeszy przeciw świ�-
tym rzeczom Jehowya, to na
ofiar� za przewinienie przynie-
sie Jehowie zdrowego baranab,
którego wartość została wyce-
niona w srebrnych syklach� we-
dług wagi świ�tego sykla�c.
16 I da zadośćuczynienie za
grzech przeciw świ�temu miejs-
cu�, i doda do tego jedn� pi�t�
wartości danej rzeczyd. Przynie-
sie to do kapłana, żeby ten mógł
dokonać za niego przebłaganiae

baranem stanowi�cym ofiar� za
przewinienie. I grzech zostanie
mu przebaczonyf.

17 „Jeżeli ktoś� zgrzeszy
przez to, że zrobi coś, czego Je-
howa zakazał, to nawet jeśli nie
jest tego świadomy, ści�gn�ł na
siebie win� i odpowie za swój
grzechg. 18 Na ofiar� za prze-
winienie przyprowadzi do kapła-
na zdrowego barana o odpo-
wiedniej, oszacowanej wartościh.
Wtedy kapłan dokona przebła-
gania za jego nieumyślny grzech,
którego nie był świadomy, i zosta-
nie mu on przebaczony. 19 Jest
to ofiara za przewinienie. Ktoś
taki naprawd� ści�gn�ł na siebie
win�, grzesz�c przeciw Jehowie”.

6 Jehowa powiedział jeszcze
do Mojżesza: 2 „Jeśli ktoś�

zgrzeszył i post�pił niewier-
nie wobec Jehowy i przez to,
że oszukał swojego bliźniego
w zwi�zku z czymś, co mu po-
wierzono j lub oddano na prze-
chowanie, przez to, że okradł
bliźniego lub pozbawił go cze-
goś podst�pem, 3 że znalazł

5:15, 17; 6:2 �Lub „jakaś dusza”. 5:15
�Sykl odpowiadał 11,4 g. Zob. Doda-
tek B14. �Lub „według sykla ze świ�te-
go miejsca”.
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coś zgubionego i si� do tego
nie przyznał, a ponadto fałszy-
wie przysi�ga, że nie dopuścił
si� żadnego takiego grzechua, to
ma post�pić tak: 4 Jeśli zgrze-
szył i jest winny, ma zwrócić
to, co ukradł, co wymusił, co
zdobył w nieuczciwy sposób, co
mu powierzono, albo to, co zna-
lazł, 5 lub cokolwiek, w zwi�z-
ku z czym fałszywie przysi�gł.
W dniu, w którym udowodnio-
no jego win�, da właścicielowi
pełne odszkodowanieb i do-
da do tego jedn� pi�t� warto-
ści danej rzeczy. 6 Poza tym
za swe przewinienie złoży Je-
howie ofiar�. Przyprowadzi do
kapłana zdrowego barana o od-
powiedniej, oszacowanej warto-
ści. Jest to ofiara za przewi-
nieniec. 7 A kapłan dokona za
niego przebłagania przed Jeho-
w� i czyn, którym ści�gn�ł na
siebie win�, zostanie mu przeba-
czony”d.

8 Jehowa dalej mówił do Moj-
żesza: 9 „Nakaż Aaronowi i je-
go synom: ‚Takie jest prawo
dotycz�ce całopaleniae: Całopa-
lenie ma pozostawać na pale-
nisku ołtarza przez cał� noc aż
do rana i na ołtarzu ma si�
palić ogień. 10 Rano kapłan
ubierze si� w oficjalny lniany
strój f, a na nagie ciało wło-
ży lnian� bielizn��g. Potem zbie-
rze popiół�h z ofiary całopal-
nej spalonej na ołtarzu i zostawi
go obok ołtarza. 11 Nast�pnie
zdejmie swoje szatyi, włoży in-
ne i wyniesie popiół na miejs-
ce czyste poza obozem j. 12 Na
ołtarzu stale b�dzie podtrzymy-
wany ogień. Nie może zgas-
n�ć. Każdego dnia rano kapłan
dorzuci do niego drewnak, uło-

6:10 �Lub „krótkie spodnie”. �Lub
„tłusty popiół”, czyli popiół nasi�kni�ty
tłuszczem ofiar.

ży na nim całopalenie i spali je
razem z tłuszczem ofiar współ-
uczestnictwa�a. 13 Ogień na oł-
tarzu b�dzie płon�ł nieustannie.
Nie może zgasn�ć.

14 „‚Takie jest prawo doty-
cz�ce ofiary zbożowej�b: Syno-
wie Aarona maj� składać j�
Jehowie przed ołtarzem. 15 Je-
den z nich weźmie z ofiary zbo-
żowej garść najlepszej m�ki z oli-
w� oraz całe kadzidło� położone
na wierzchu i spali to na ołta-
rzu jako wyobrażenie całej ofia-
ry�. Jest to ofiara o przyjem-
nej� woni dla Jehowyc. 16 To,
co z niej pozostanie, zje Aa-
ron i jego synowied. B�d� to jeść
w świ�tym miejscu�—na dzie-
dzińcu namiotu spotkania—w po-
staci przaśnego chlebae. 17 Nie
należy tego piec z niczym, co za-
wiera zakwasf. Daj� im to jako ich
cz�ść z ofiar spalanych w ogniug.
Jest to coś szczególnie świ�te-
goh, jak ofiara za grzech i jak
ofiara za przewinienie. 18 B�-
dzie to jadł każdy m�żczyzna
spośród potomków Aarona i. Jest
to cz�ść z ofiar dla Jehowy spa-
lanych w ogniu należna im przez
wszystkie wasze pokolenia j. Każ-
da rzecz, która zetknie si� z tymi
ofiarami, stanie si� świ�ta’”.

19 Jehowa rzekł jeszcze do
Mojżesza: 20 „Taka jest ofiara
Aarona i jego synów, któr� b�d�
składać Jehowie w dniu namasz-
czeniak: dziesi�ta cz�ść efy�l naj-
lepszej m�ki jako stała ofiara
zbożowam—połowa z tego rano
i połowa wieczorem. 21 Należy
j� przyrz�dzić z oliw� na patel-
nin: dobrze wymieszać z oliw�,

6:12, 14, 16 �Zob. Słowniczek poj�ć.
6:15 �Chodzi o olibanum, gumożywic�
z kadzidłowca. �Lub „jako cz�ść ofiary
maj�c� być przypomnieniem dla Boga”.
�Dosł. „koj�cej”. 6:20 �Efa odpowia-
dała 22 l. Zob. Dodatek B14.
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upiec i przynieść w kawałkach
jako ofiar� zbożow� o przyjem-
nej� woni dla Jehowy. 22 B�-
dzie to robił każdy namaszczony
kapłan wybrany po Aaronie spo-
śród jego potomkówa. Ofiar� t�
należy w całości spalać dla Je-
howy—ma to być trwały przepis.
23 Każda ofiara zbożowa skła-
dana przez kapłana ma być ofia-
rowana w całości. Nie wolno jej
jeść”.

24 Jehowa znowu przemó-
wił do Mojżesza: 25 „Powiedz
Aaronowi i jego synom: ‚Ta-
kie jest prawo dotycz�ce ofia-
ry za grzechb: Zwierz� składa-
ne w ofierze za grzech należy
zarżn�ć przed Jehow� w miejs-
cu, gdzie si� zarzyna zwierz�ta
przeznaczone na ofiary całopal-
nec. Jest to szczególnie świ�-
ta ofiara. 26 Ma j� jeść kapłan,
który j� składa za grzechd. Ma j�
jeść w świ�tym miejscu, na dzie-
dzińcu namiotu spotkaniae.

27 „‚Każda rzecz, która si�
zetknie z jej mi�sem, stanie si�
świ�ta, a gdy ktoś opryska ubra-
nie jej krwi�, należy to wyprać
w świ�tym miejscu. 28 Naczy-
nie gliniane, w którym gotowa-
no mi�so, ma zostać stłuczone,
a naczynie miedziane należy wy-
szorować i umyć.

29 „‚Mi�so tej ofiary b�dzie
jadł każdy m�żczyzna spośród
kapłanów f. Jest ona szczegól-
nie świ�tag. 30 Ale mi�sa ofia-
ry za grzech, z której nieco krwi
przynosi si� do namiotu spotka-
nia i w świ�tym miejscu dokonu-
je przebłagania, nie wolno jeśćh.
Ofiar� t� należy spalić.

7 „‚Takie jest prawo dotycz�ce
ofiary za przewinienie i: Jest

ona czymś szczególnie świ�tym.
2 Zwierz� składane w ofierze za

6:21 �Dosł. „koj�cej”.

przewinienie należy zarżn�ć w
miejscu, gdzie si� zarzyna zwie-
rz�ta przeznaczone na ofiary ca-
łopalne, a jego krwi�a zostanie
pokropiony ołtarz ze wszystkich
stronb. 3 Należy złożyć cały je-
go tłuszczc, ł�cznie z tłustym
ogonem i tłuszczem okrywaj�-
cym jelita, 4 oraz obie nerki
i otaczaj�cy je tłuszcz, który jest
w okolicach l�dźwi. Wraz z ner-
kami należy też oddzielić tłuszcz
na w�trobied. 5 Kapłan spali to
na ołtarzu jako ofiar� dla Je-
howy spalan� w ogniue. Jest
to ofiara za przewinienie. 6 Jej
mi�so b�dzie jadł w świ�tym
miejscu� każdy m�żczyzna spo-
śród kapłanówf. Jest ona czymś
szczególnie świ�tymg. 7 Prawo
dotycz�ce ofiary za przewinie-
nie odnosi si� też do ofiary za
grzech. Należy si� ona kapłano-
wi, który dokonuje ni� przebła-
ganiah.

8 „‚Gdy kapłan składa za ko-
goś zwierz� na ofiar� całopaln�,
przypadnie mu skóra i tego zwie-
rz�cia.

9 „‚Każda ofiara zbożowa�
upieczona w piecu lub przyrz�-
dzona w rondlu czy na patelni j
należy do kapłana, który j� skła-
da. Przypadnie jemuk. 10 Ale
każda ofiara zbożowa wymiesza-
na z oliw� l lub sucham przypad-
nie wszystkim synom Aarona—
każdemu po równo.

11 „‚Takie jest prawo do-
tycz�ce ofiary współuczestnic-
twa�n, któr� ktoś składa Jeho-
wie: 12 Jeśli j� składa w dowód
wdzi�cznościo, to razem ze zwie-
rz�ciem złoży przaśne okr�głe
placki z oliw�, przaśne cienkie
placki posmarowane oliw� oraz
okr�głe placki z najlepszej m�-
ki dobrze wymieszanej i wyro-

7:6, 9, 11 �Zob. Słowniczek poj�ć.
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bionej z oliw�. 13 Oprócz tego
złoży okr�głe chleby na zakwa-
sie. B�dzie to jego ofiara współ-
uczestnictwa złożona jako ofiara
dzi�kczynna. 14 Weźmie z niej
po jednym z każdego rodzaju
wypieków i złoży jako świ�t�
cz�ść dla Jehowy. Przypadnie
to kapłanowi, który kropi ołtarz
krwi� ofiar współuczestnictwaa.
15 Mi�so ofiar współuczestnic-
twa b�d�cych wyrazem wdzi�cz-
ności ma być zjedzone w dniu
ich złożenia. Nic z nich nie moż-
na zostawić do ranab.

16 „‚Ofiar� zwi�zan� z ja-
kimś ślubemc albo jak�ś in-
n� dobrowoln� ofiar�d powinno
si� jeść w dniu jej złożenia, ale
jeśli coś z niej pozostanie, moż-
na to zjeść również nazajutrz.
17 Natomiast to, co z mi�sa ofia-
ry pozostanie na trzeci dzień,
ma zostać spalonee. 18 Jeśli
coś z mi�sa ofiary współuczest-
nictwa b�dzie jedzone trzeciego
dnia, ofiarodawca nie zjedna so-
bie Bożego uznania, a jego ofia-
ra nie zostanie przyj�ta. Mi�so
to b�dzie czymś odrażaj�cym,
a osoba�, która je zje, odpowie
za swój grzechf. 19 Nie można
też jeść mi�sa, które zetkn�ło
si� z czymś nieczystym. Należy
je spalić. Każdy, kto jest czysty,
może jeść czyste mi�so.

20 „‚Jeśli ktoś� zje mi�so
ofiary współuczestnictwa złożo-
nej Jehowie, a jest nieczysty,
zostanie zgładzony�g. 21 Jeśli
ktoś� dotknie nieczystego czło-
wiekah, nieczystego zwierz�cia i

b�dź czegokolwiek innego, co
jest nieczyste i budzi wstr�t j,
a potem zje coś z mi�sa ofiary
współuczestnictwa złożonej Je-
howie, zostanie zgładzony�’ ”.

7:18 �Lub „dusza”. 7:20, 21 �Lub „ja-
kaś dusza”. 7:20, 21, 25, 27 �Dosł. „od-
ci�ty od swojego ludu”.

22 Jehowa rzekł jeszcze do
Mojżesza: 23 „Powiedz Izraeli-
tom: ‚Nie wolno wam jeść żad-
nego tłuszczua—ani tłuszczu
byka, ani baranka, ani kozy.
24 Tłuszczu zwierz�cia padłego
czy zabitego przez inne zwie-
rz� można użyć do różnych ce-
lów, lecz jeść wam go nie wol-
nob. 25 Każdy, kto je tłuszcz
zwierz�cia, które składa na ofia-
r� dla Jehowy spalan� w ogniu,
zostanie zgładzony�.

26 „‚Nie wolno wam jeść żad-
nej krwic—czy to krwi ptaka,
czy innego zwierz�cia—w żad-
nym z waszych miejsc zamiesz-
kania. 27 Każdy, kto� by jadł
jak�kolwiek krew, zostanie zgła-
dzony�’ ”d.

28 Jehowa dalej mówił do
Mojżesza: 29 „Powiedz Izraeli-
tom: ‚Kto składa Jehowie ofia-
r� współuczestnictwa, cz�ść tej
ofiary przyniesie przed Je-
how�e. 30 Przyniesie w r�kach
tłuszczf razem z mostkiem ja-
ko ofiar� dla Jehowy spalan�
w ogniu i b�dzie kołysał most-
kiem. B�dzie to ofiara kołysanag

przed Jehow�. 31 Tłuszcz kap-
łan spali na ołtarzuh, a mostek
przypadnie Aaronowi i jego sy-
nomi.

32 „‚Prawy udziec otrzyma
kapłan jako świ�t� cz�ść z wa-
szych ofiar współuczestnictwa j.
33 Przypadnie on synowi Aa-
rona, który składa krew ofiar
współuczestnictwa oraz ich
tłuszczk. 34 Bo z ofiar współ-
uczestnictwa składanych przez
Izraelitów bior� mostek ofiary
kołysanej oraz udziec ze świ�-
tej cz�ści i na stałe przydzielam
je kapłanowi Aaronowi i jego sy-
noml.

35 „‚Jest to cz�ść z ofiar
dla Jehowy spalanych w ogniu

7:27 �Lub „każda dusza”.
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należna kapłanom, Aaronowi
i jego synom, od dnia, w którym
zacz�li pełnić służb� kapłańsk�
dla Jehowya. 36 Jehowa kazał
dać im t� cz�ść w dniu, gdy ich
namaszczałb. Jest to trwałe po-
stanowienie dla wszystkich wa-
szych pokoleń’”.

37 Takie jest prawo dotycz�-
ce całopaleniac, ofiary zbożo-
wejd, ofiary za grzeche, ofiary
za przewinienief, ofiary składa-
nej z okazji wprowadzenia kap-
łanów na urz�dg oraz ofiary
współuczestnictwah. 38 Jeho-
wa przekazał to prawo Mojże-
szowi na górze Synaj i w dniu,
w którym polecił Izraelitom, by
składali Jehowie ofiary na pust-
kowiu Synaj j.

8 Jehowa rzekł jeszcze do Moj-
żesza: 2 „Weź Aarona i je-

go synówk, a także szaty l, olejek
do namaszczaniam, byka na ofia-
r� za grzech, dwa barany oraz
kosz przaśnikówn 3 i zbierz
lud� przy wejściu do namiotu
spotkania”.

4 Wtedy Mojżesz zrobił to, co
mu nakazał Jehowa, i wszys-
cy zebrali si� przy wejściu do
namiotu spotkania. 5 Mojżesz
powiedział do zgromadzonych:
„Oto co Jehowa polecił nam
zrobić”. 6 Nast�pnie przyprowa-
dził Aarona i jego synów i ich
umył�o. 7 Potem ubrał Aarona
w dług� szat�p, przepasał szar-
f�q, włożył mu płaszcz bez r�ka-
wówr oraz efod�s, który przewi�-
zał przymocowanym do niego
ozdobnym� pasemt. 8 Założył
mu też napierśniku, a do napierś-
nika włożył urim i tummimv.
9 Na głow� włożył mu zawójw,
a z przedniej strony zawoju

8:3 �Dosł. „całe zgromadzenie”. 8:6
�Możliwe, że polecił im si� umyć. 8:7
�Zob. Słowniczek poj�ć i Dodatek B5.
�Lub „tkanym”.

umieścił lśni�c� płytk� ze złota,
świ�ty znak oddania dla Boga�a.
Zrobił tak, jak Jehowa mu na-
kazał.

10 Nast�pnie Mojżesz wzi�ł
olejek do namaszczania i na-
maścił przybytek oraz wszystko,
co si� w nim znajdowałob, i to
uświ�cił. 11 Potem siedem ra-
zy pokropił olejkiem ołtarz i w
ten sposób namaścił ołtarz ze
wszystkimi przyborami, a także
basen razem z podstaw�, żeby
je uświ�cić. 12 W końcu wzi�ł
nieco olejku i wylał na głow�
Aarona, i go namaścił, żeby go
uświ�cićc.

13 Potem przyprowadził sy-
nów Aarona, ubrał ich w długie
szaty, przepasał szarfami i wło-
żył im nakrycia głowyd, tak jak
Jehowa mu nakazał.

14 Nast�pnie przyprowadził
byka przeznaczonego na ofiar�
za grzech. Aaron i jego synowie
położyli r�ce na głowie bykae.
15 Mojżesz go zarżn�ł, wzi�ł na
palec nieco jego krwi f, posmaro-
wał ni� rogi ołtarza ze wszyst-
kich stron i oczyścił ołtarz z
grzechu, a reszt� krwi wylał
przy podstawie ołtarza, żeby go
uświ�cić i żeby można było do-
konywać na nim przebłagania.
16 Potem wzi�ł cały tłuszcz
okrywaj�cy jelita, tłuszcz znaj-
duj�cy si� na w�trobie oraz obie
nerki i ich tłuszcz i spalił to na
ołtarzug. 17 A reszt� byka—je-
go skór�, mi�so i zawartość je-
lit—polecił spalić poza obozemh,
tak jak Jehowa mu nakazał.

18 Później przyprowadził ba-
rana przeznaczonego na całopa-
lenie. Aaron i jego synowie po-
łożyli r�ce na głowie barana i.
19 Mojżesz go zarżn�ł i po-
kropił krwi� ołtarz ze wszyst-

8:9 �Lub „świ�ty diadem”.
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kich stron. 20 Porozcinał ba-
rana na cz�ści i umieścił je
razem z głow� i łojem� na og-
niu, 21 po czym obmył jelita
i golenie i całego barana spalił
na ołtarzu. Było to całopalenie
o przyjemnej� woni, ofiara dla
Jehowy spalana w ogniu—zgod-
nie z tym, co Jehowa nakazał
Mojżeszowi.

22 Nast�pnie przyprowadził
drugiego barana, barana prze-
znaczonego na ofiar� z oka-
zji wprowadzenia kapłanów na
urz�da. Aaron i jego synowie
położyli r�ce na głowie tego ba-
ranab. 23 Mojżesz go zarżn�ł,
wzi�ł nieco jego krwi i posma-
rował ni� płatek prawego ucha
Aarona oraz kciuk jego prawej
r�ki i wielki palec prawej stopy.
24 Potem przyprowadził synów
Aarona i niewielk� ilości� krwi
posmarował im płatek prawe-
go ucha oraz kciuk prawej r�ki
i wielki palec prawej stopy. A re-
szt� krwi pokropił ołtarz ze
wszystkich stronc.

25 Później wzi�ł tłuszcz, tłus-
ty ogon, cały tłuszcz okrywaj�-
cy jelita, tłuszcz znajduj�cy si�
na w�trobie, obie nerki i ich
tłuszcz, a także prawy udziecd.
26 Z kosza przaśników, który
był przed Jehow�, wzi�ł jeden
przaśny okr�gły placeke, jeden
okr�gły chleb z oliw�f oraz jeden
cienki placek i położył je na tym
tłuszczu i na prawym udźcu.
27 Wszystko to położył na dło-
niach Aarona oraz dłoniach jego
synów i zacz�ł tym kołysać. By-
ła to ofiara kołysana przed Je-
how�. 28 Potem Mojżesz wzi�ł
to z ich r�k i spalił na ołtarzu,
na wierzchu całopalenia. Była to
ofiara o przyjemnej� woni z oka-

8:20 �Lub „tłuszczem otaczaj�cym ner-
ki”. 8:21, 28 �Dosł. „koj�cej”.

zji wprowadzenia kapłanów na
urz�d, ofiara dla Jehowy spala-
na w ogniu.

29 Nast�pnie Mojżesz wzi�ł
mostek i zacz�ł nim kołysać. By-
ła to ofiara kołysana przed Je-
how�a. Z barana ofiarowanego
podczas wprowadzenia kapła-
nów na urz�d ta cz�ść przypad-
ła Mojżeszowi—zgodnie z na-
kazem, jaki otrzymał on od
Jehowyb.

30 Potem Mojżesz wzi�ł nie-
co olejku do namaszczaniac

i nieco krwi, która była na ołta-
rzu, i pokropił tym Aarona oraz
jego szaty, a także jego sy-
nów oraz ich szaty. W ten spo-
sób uświ�cił Aarona i jego szaty,
a także jego synówd i ich szatye.

31 Nast�pnie rzekł do Aaro-
na i jego synów: „Ugotujcief to
mi�so przy wejściu do namio-
tu spotkania i zjedzcie je razem
z chlebem, który jest w koszu
ofiarowanym z okazji wprowa-
dzenia was na urz�d, bo tak mi
nakazano: ‚B�dzie to jadł Aa-
ron i jego synowie’g. 32 A to,
co pozostanie z mi�sa i chleba,
spalicieh. 33 Nie wolno wam
odchodzić od wejścia do namio-
tu spotkania przez siedem dni,
bo siedem dni potrwa wprowa-
dzanie was na urz�d kapłański�i.
34 To, co zrobiliśmy dzisiaj, że-
by dokonać za was przebłaga-
nia, nakazał nam zrobić Jeho-
wa j. 35 Przez siedem dnik—
dniem i noc�—b�dziecie stać
przy wejściu do namiotu spo-
tkania i wywi�zywać si� z obo-
wi�zków wobec Jehowy l, bo
inaczej umrzecie. Tak mi naka-
zano”.

36 Aaron i jego synowie zro-
bili wszystko, co Jehowa polecił
za pośrednictwem Mojżesza.

8:33 �Dosł. „napełnianie waszej r�ki”.
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9 ´
Osmego dniaa Mojżesz we-
zwał Aarona i jego synów

oraz starszych Izraela 2 i rzekł
do Aarona: „Weź zdrowe ciel� na
ofiar� za grzechb i zdrowego ba-
rana na całopalenie i przypro-
wadź je przed Jehow�. 3 A Iz-
raelitom powiedz: ‚Weźcie kozła
na ofiar� za grzech oraz zdro-
we roczne ciel� i zdrowego
rocznego baranka na całopale-
nie, 4 a także byka i barana na
ofiary współuczestnictwa�c, że-
by je ofiarować Jehowie, jak
również ofiar� zbożow��d wy-
mieszan� z oliw�. Bo dzisiaj Je-
howa si� wam ukaże’”e.

5 Przyszli wi�c przed namiot
spotkania z tym, co polecił Moj-
żesz, a gdy podszedł cały lud
i stan�ł przed Jehow�, 6 Moj-
żesz przemówił: „Oto co Jehowa
nakazał wam zrobić, żeby mog-
ła si� wam ukazać chwała Je-
howy”f. 7 Potem rzekł do Aa-
rona: „Podejdź do ołtarza i złóż
swoj� ofiar� za grzechg oraz
swoje całopalenie, i dokonaj
przebłagania za siebieh i za swój
dom. Złóż także ofiar� za lud i

i dokonaj za niego przebłagania j,
tak jak Jehowa nakazał”.

8 Aaron natychmiast pod-
szedł do ołtarza i zarżn�ł cie-
l� przeznaczone na ofiar� za
grzech, któr� składał za sie-
biek. 9 Wtedy jego synowie po-
dali mu krew l, a on umoczył
w niej palec i posmarował ni�
rogi ołtarza, natomiast pozosta-
ł� krew wylał przy podstawie oł-
tarzam. 10 Tłuszcz zwierz�cia,
nerki oraz tłuszcz znajduj�cy si�
na w�trobie spalił na ołtarzu,
tak jak Jehowa nakazał Mojże-
szowin. 11 A mi�so i skór� spa-
lił poza obozemo.

12 Potem zarżn�ł zwierz�
przeznaczone na ofiar� cało-

9:4 �Zob. Słowniczek poj�ć.

paln�, a jego synowie podali
mu krew, któr� pokropił ołtarz
ze wszystkich strona. 13 Poda-
li mu również cz�ści zwierz�cia
razem z głow�, a on umieścił
je na ogniu. 14 Ponadto ob-
mył jelita i golenie, położył na
wierzchu i też spalił na ołtarzu.

15 Później złożył ofiar� za
lud. Wzi�ł kozła przeznaczone-
go na ofiar� za grzech ludu
i zrobił z nim to co z pierwszym
zwierz�ciem—zarżn�ł go i złożył
w ofierze za grzech. 16 Potem
według ustalonego sposobu po-
st�powania złożył całopalenieb.

17 Nast�pnie złożył ofiar�
zbożow�c. Wzi�ł do r�ki troch�
z tej ofiary i spalił na ołtarzu
oprócz porannego całopaleniad.

18 Potem zarżn�ł byka i ba-
rana—ofiar� współuczestnic-
twa, któr� składał za lud. Wte-
dy jego synowie podali mu
krew, a on pokropił ni� ołtarz
ze wszystkich strone. 19 Wzi�li
też tłuszcz bykaf, tłusty ogon
barana, tłuszcz okrywaj�cy jeli-
ta, nerki i tłuszcz znajduj�cy si�
na w�trobieg 20 i położyli ca-
ły ten tłuszcz na mostkach
zwierz�t, po czym Aaron spalił
tłuszcz na ołtarzuh. 21 A most-
kami i prawym udźcem kołysał.
Była to ofiara kołysana przed
Jehow�. Aaron zrobił tak, jak
nakazał Mojżesz i.

22 Później Aaron uniósł r�-
ce w stron� ludu i go po-
błogosławił j. Po złożeniu ofia-
ry za grzech, całopalenia i ofiar
współuczestnictwa odszedł od
ołtarza. 23 W końcu Mojżesz
i Aaron weszli do namiotu spo-
tkania, po czym wyszli i pobło-
gosławili ludk.

Wtedy całemu ludowi ukazała
si� chwała Jehowyl. 24 Jeho-
wa zesłał ogieńm, który strawił
całopalenie i tłuszcz na ołtarzu.
Na ten widok cały lud zacz�ł wy-
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dawać okrzyki i wszyscy upadli
twarz� do ziemia.

10 Później synowie Aarona,
Nadab i Abihub,wzi�li swo-

je kadzielnice, włożyli do nich
ogień, nasypali kadzidłac i za-
cz�li składać przed Jehow� nie-
dozwolon� ofiar��d—zrobili coś,
czego On nie nakazał im robić.
2 Wtedy Jehowa zesłał na nich
ogieńe, tak że umarli przed Je-
how�f. 3 Potem Mojżesz rzekł
do Aarona: „Tak powiedział Je-
howa: ‚Wśród zbliżaj�cych si� do
mnie zostan� uświ�conyg i przed
całym ludem zostan� okryty
chwał�’”. Tymczasem Aaron mil-
czał.

4 Mojżesz wezwał Miszaela
i Elcafana, synów Uzzielah, wuja
Aarona, i im polecił: „Podejdź-
cie tu. Zabierzcie swoich braci
sprzed świ�tego miejsca� i wy-
nieście ich poza obóz”. 5 Po-
deszli wi�c i zabrali ich w sza-
tach, i wynieśli poza obóz, tak
jak powiedział Mojżesz.

6 Nast�pnie Mojżesz rzekł
do Aarona i do jego pozosta-
łych synów, Eleazara i Itamara:
„Nie rozwichrzajcie włosów ani
nie rozdzierajcie szat i, żeby nie
umrzeć i żeby Bóg nie oburzył
si� na cały lud. Niech wasi bra-
cia—cały lud Izraela—opłakuj�
tych, których Jehowa uśmiercił
ogniem. 7 Nie wolno wam od-
chodzić od wejścia do namiotu
spotkania, bo inaczej umrzecie.
Zostaliście przecież namaszcze-
ni olejkiem od Jehowy” j. Post�-
pili wi�c zgodnie ze słowami
Mojżesza.

8 Potem Jehowa przemówił
do Aarona: 9 „Gdy ty i twoi sy-
nowie idziecie do namiotu spo-
tkania, nie pijcie wina ani innego
alkoholuk, bo inaczej umrzecie.

10:1 �Dosł. „ogień”. 10:4, 12, 14
�Zob. Słowniczek poj�ć.

Jest to trwałe postanowienie
dla wszystkich waszych poko-
leń— 10 żebyście umieli odróż-
niać to, co świ�te, od tego, co nie
jest świ�te, oraz to, co nieczyste,
od tego, co czystea, 11 i żeby-
ście uczyli Izraelitów wszystkich
przepisów, które Jehowa przeka-
zał wam przez Mojżesza”b.

12 Wtedy Mojżesz powiedział
do Aarona i do jego pozostałych
synów, Eleazara i Itamara: „Weź-
cie to, co zostało z ofiary zbo-
żowej�, i zjedzcie przy ołtarzu
w postaci przaśnego chlebac, bo
jest to coś szczególnie świ�te-
go z ofiar dla Jehowy spalanych
w ogniud. 13 Macie to jeść
w świ�tym miejscue, bo z ofiar
dla Jehowy spalanych w ogniu
jest to cz�ść należna tobie i two-
im synom. Tak właśnie mi na-
kazano. 14 W miejscu czystym
b�dziecie też jeść mostek ofiary
kołysanej oraz udziec ze świ�tej
cz�ścif—ty, twoi synowie i twoje
córkig—bo z ofiar współuczest-
nictwa� składanych przez Izra-
elitów ta cz�ść została przy-
dzielona tobie i twoim synom.
15 Izraelici przynios� udziec ze
świ�tej cz�ści i mostek zwie-
rz�cia złożonego na ofiar� ko-
łysan� razem z tłuszczem ofiar
spalanych w ogniu, żeby tym ko-
łysać. B�dzie to ofiara kołysana
przed Jehow�. B�dzie to cz�ść
na stałe należna tobie i twoim
synomh, tak jak nakazał Jeho-
wa”.

16 Gdy Mojżesz szukał kozła
złożonego w ofierze za grzech i,
odkrył, że został on już spalo-
ny. Oburzył si� wi�c na Elea-
zara i Itamara, pozostałych
synów Aarona, i rzekł: 17 „Dla-
czego nie zjedliście mi�sa ofia-
ry za grzech w świ�tym miejs-
cu? j Przecież jest ona czymś
szczególnie świ�tym. Bóg wam
j� dał, żebyście mogli brać na
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siebie grzech ludu i dokonywać
za lud przebłagania przed Je-
how�. 18 Krwi kozła nie wnie-
siono do świ�tego miejscaa. Ko-
niecznie powinniście byli go
zjeść w świ�tym miejscu, tak jak
mi nakazano”. 19 Aaron odpo-
wiedział Mojżeszowi: „Lud zło-
żył dziś przed Jehow� ofiar� za
grzech i całopalenieb, ale czy po
tym, co mnie spotkało, mógł-
bym jeść mi�so tych ofiar? Czy
Jehowie by si� to spodobało?”.
20 Kiedy Mojżesz usłyszał to
wyjaśnienie, uznał je za zadowa-
laj�ce.

11 Potem Jehowa rzekł do
Mojżesza i Aarona: 2 „Po-

wiedzcie Izraelitom: ‚Oto zwie-
rz�ta l�dowe�, które możecie
jeśćc: 3 Każde zwierz�, które
ma rozdzielone kopyto i rozwid-
lone racice oraz które przeżuwa
pokarm, możecie jeść.

4 „‚Ale tych zwierz�t, któ-
re tylko przeżuwaj� pokarm al-
bo tylko maj� rozdzielone ko-
pyto, nie wolno wam jeść. S�
to: Wielbł�d—ponieważ przeżu-
wa pokarm, ale nie ma rozdzie-
lonego kopyta. Jest dla was nie-
czystyd. 5 Góraleke—ponieważ
przeżuwa pokarm, ale nie ma
rozdzielonego kopyta. Jest dla
was nieczysty. 6 Zaj�c—ponie-
waż przeżuwa pokarm, ale nie
ma rozdzielonego kopyta. Jest
dla was nieczysty. 7 ´

Swiniaf—
ponieważ ma rozdzielone kopyto
i rozwidlon� racic�, ale nie prze-
żuwa pokarmu. Jest dla was nie-
czysta. 8 Nie wolno wam jeść
mi�sa tych zwierz�t ani dotykać
ich padliny. S� dla was nieczy-
steg.

9 „‚Oto co możecie jeść ze
wszystkiego, co żyje w wodach:
To, co żyje w wodach, morzach

11:2 �Lub „żywe stworzenia ziemi”.

czy rzekach, a ma płetwy i łu-
ski, możecie jeśća. 10 Ale to,
co żyje w morzach i rzekach,
a nie ma płetw ani łusek—
wszystkie małe stworzenia, od
których roi si� w wodach, i każ-
de inne żyj�ce tam stworze-
nie�—jest dla was czymś wstr�t-
nym. 11 Tak, stworzenia te
b�d� dla was czymś wstr�tnym.
Nie wolno wam jeść ich mi�sab,
a ich padlin� macie si� brzydzić.
12 Wszystko, co żyje w wodach,
a nie ma płetw ani łusek, jest
dla was czymś wstr�tnym.

13 „‚A oto stworzenia lataj�-
ce, których b�dziecie si� brzy-
dzić i których nie należy jeść,
bo s� czymś wstr�tnym: orzełc,
rybołów, s�p kasztanowatyd,
14 kania ruda i kania czarna,
15 wszelkie gatunki kruków,
16 struś, sowa, mewa, wszelkie
gatunki sokołów, 17 pójdźka,
kormoran, sowa uszata, 18 ła-
b�dź, pelikan, s�p, 19 bocian,
wszelkie gatunki czapli, dudek
i nietoperz. 20 Również wszel-
kie skrzydlate małe stworzenia�,
od których roi si� na ziemi,
a które poruszaj� si� na czte-
rech nogach, s� dla was czymś
wstr�tnym.

21 „‚Spośród skrzydlatych
małych stworzeń, od których roi
si� na ziemi, a które porusza-
j� si� na czterech nogach, może-
cie jeść tylko te, które maj�
odnóża skoczne służ�ce do ska-
kania po ziemi. 22 S� to różne
gatunki szarańczy w�drownej
i inne jadalne gatunki szarań-
czye, świerszcze i koniki pol-
ne. 23 Wszelkie inne skrzydla-
te małe stworzenia, od których
roi si� na ziemi, a które po-
ruszaj� si� na czterech no-
gach, s� dla was czymś wstr�t-

11:10 �Lub „dusza”. 11:20 �Lub
„wszelkie owady”.
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nym. 24 Przez nie stalibyście
si� nieczyści. Każdy, kto dotknie
ich padliny, b�dzie nieczysty aż
do wieczoraa. 25 Każdy, kto by
niósł ich padlin�, powinien wy-
prać swoje ubranieb. B�dzie nie-
czysty aż do wieczora.

26 „‚Wszelkie zwierz�ta, które
maj� rozdzielone kopyto, ale nie
maj� racicy ani nie przeżuwaj�
pokarmu, s� dla was nieczyste.
Każdy, kto by ich dotkn�ł, b�dzie
nieczystyc. 27 Spośród wszyst-
kich żywych stworzeń porusza-
j�cych si� na czterech nogach
nieczyste s� dla was te, które
maj� łapy. Każdy, kto by dotkn�ł
ich padliny, b�dzie nieczysty aż
do wieczora. 28 Kto by niósł
ich padlin�, powinien wyprać
swoje ubranied. B�dzie nieczysty
aż do wieczorae. Zwierz�ta te s�
dla was nieczyste.

29 „‚Oto stworzenia, od któ-
rych roi si� na ziemi, a któ-
re s� dla was nieczyste: ślepiec,
myszf, wszelkie gatunki jaszczu-
rek, 30 gekon, wielka jaszczur-
ka, traszka, jaszczurka piasko-
wa i kameleon. 31 S� one dla
was nieczysteg. Każdy, kto by
dotkn�ł ich padliny, b�dzie nie-
czysty aż do wieczorah.

32 „‚Wszystko, na co by
upadły ich martwe ciała, b�dzie
nieczyste—czy to jakieś drew-
niane sprz�ty, czy ubranie, czy
skóra, czy wór�. Jakikolwiek
przedmiot, z którego korzysta-
cie, powinno si� zanurzyć w wo-
dzie i b�dzie nieczysty aż do
wieczora. A potem b�dzie czy-
sty. 33 Jeśli któreś z tych
martwych zwierz�t wpadnie do
naczynia glinianego, to wszyst-
ko, co w nim b�dzie, stanie si�
nieczyste. A samo naczynie stłu-
czecie i. 34 Wszelka żywność,

11:32 �Zob. Słowniczek poj�ć.

która by miała kontakt z wo-
d� z takiego naczynia, b�dzie
nieczysta. Również każdy napój
w takim naczyniu b�dzie nie-
czysty. 35 Wszystko, na co by
upadła padlina któregoś z tych
zwierz�t, b�dzie nieczyste. Czy
to piec, czy palenisko—ma-
j� być roztrzaskane. S� nieczys-
te i pozostan� dla was nieczys-
te. 36 Tylko źródło i cysterna
na wod� pozostan� czyste, lecz
każdy, kto by dotkn�ł tej pad-
liny, b�dzie nieczysty. 37 Jeśli
padlina tych zwierz�t upadnie
na jakieś ziarno przeznaczone
do wysiania, b�dzie ono czyste.
38 Ale jeśli na ziarno zostanie
wylana woda i upadnie na nie
coś z tej padliny, to takie ziarno
b�dzie dla was nieczyste.

39 „‚Jeśli zdechnie jakieś
zwierz� przeznaczone dla was
na pokarm, to kto by dotkn�ł je-
go padliny, b�dzie nieczysty aż
do wieczoraa. 40 Kto by jadł t�
padlin�, wypierze swoje ubranie
i b�dzie nieczysty aż do wieczo-
rab. Również kto by wynosił t�
padlin�, wypierze swoje ubranie
i b�dzie nieczysty aż do wieczo-
ra. 41 Wszelkie nieczyste małe
stworzenia, od których roi si�
na ziemi, s� czymś wstr�tnymc.
Nie wolno ich jeść. 42 Nie wol-
no wam jeść stworzeń pełza-
j�cych na brzuchu, poruszaj�-
cych si� na czterech nogach
ani małych stworzeń, od któ-
rych roi si� na ziemi, a które
maj� wi�cej nóg. S� one czymś
wstr�tnymd. 43 Nie pozwólcie,
by jakiekolwiek spośród małych
stworzeń, od których roi si� na
ziemi, uczyniło was� odrażaj�-
cymi. Nie możecie si� nimi ska-
lać i stać si� przez nie nieczy-
ście. 44 Bo ja jestem Jehowa,

11:43 �Lub „wasze dusze”.

ROZDZ. 11
a Kpł 14:46, 47

Kpł 15:8
Kpł 17:15
Kpł 22:4-6

b Kpł 14:2, 8
Kpł 15:2, 5
Lb 19:10

c Pwt 14:7, 8

d Kpł 17:15, 16

e Kpł 5:2

f Iz 66:17

g Pwt 14:19

h Kpł 11:24
Kpł 22:4, 5

i Kpł 15:12
��������������������

szpalta 2
a Kpł 11:23, 24

Lb 19:11, 16

b Kpł 17:15
Kpł 22:3, 8
Pwt 14:21
Eze 4:14
Eze 44:31

c Kpł 11:21

d Pwt 14:3

e Kpł 20:25

187 KAPŁA
´
NSKA 11:24-44



wasz Bóga. Macie si� uświ�cić
i stać si� świ�cib, ponieważ ja je-
stem świ�tyc. Nie stawajcie si�
wi�c nieczyści z powodu jakie-
gokolwiek z małych stworzeń,
które si� poruszaj� po ziemi.
45 Bo ja, Jehowa, wyprowadzi-
łem was z ziemi egipskiej, żeby
pokazać, że jestem waszym Bo-
giemd. Macie być świ�cie, ponie-
waż ja jestem świ�tyf.

46 „‚Takie jest prawo doty-
cz�ce zwierz�t l�dowych, stwo-
rzeń lataj�cych, wszelkich ży-
wych stworzeń� poruszaj�cych
si� w wodach i wszelkich ma-
łych stworzeń�, od których roi
si� na ziemi— 47 żeby była wi-
doczna różnica mi�dzy tym, co
czyste, a tym, co nieczyste, mi�-
dzy żywymi stworzeniami, które
można jeść, a tymi, których jeść
nie wolno’”g.

12 Jehowa rzekł jeszcze do
Mojżesza: 2 „Powiedz Iz-

raelitom: ‚Jeżeli kobieta zajdzie
w ci�ż� i urodzi syna, b�dzie nie-
czysta przez siedem dni. B�dzie
nieczysta jak w czasie miesi�cz-
kih. 3 W ósmym dniu chłopiec
zostanie obrzezany i. 4 A kobie-
ta b�dzie si� oczyszczać z krwi
jeszcze przez 33 dni. Nie mo-
że dotkn�ć niczego świ�tego ani
wejść do świ�tego miejsca�, do-
póki czas jej oczyszczania si�
nie dobiegnie końca.

5 „‚Jeśli urodzi córk�, to b�-
dzie nieczysta 14 dni, jak w cza-
sie miesi�czki. Potem b�dzie si�
oczyszczać z krwi jeszcze przez
66 dni. 6 Gdy czas jej oczysz-
czania si� w zwi�zku z urodze-
niem syna lub córki dobiegnie
końca, przyprowadzi do kap-
łana—przed wejście do namio-
tu spotkania—rocznego baranka

11:46 �Lub „dusz”. �Lub „wszelkich
dusz”. 12:4 �Zob. Słowniczek poj�ć.

na całopaleniea, przyniesie też
młodego goł�bia domowego lub
turkawk� na ofiar� za grzech.
7 Kapłan złoży te ofiary przed
Jehow� i dokona za ni� przebła-
gania, tak iż zostanie oczyszczo-
na w zwi�zku z upływem krwi.
Takie jest prawo dotycz�ce ko-
biety, która urodzi syna lub cór-
k�. 8 Ale jeśli nie stać jej na
owc�, to przyniesie dwie tur-
kawki lub dwa młode goł�bie do-
moweb, jednego na całopalenie
i jednego na ofiar� za grzech.
A kapłan dokona za ni� przebła-
gania i b�dzie czysta’”.

13 Jehowa dalej mówił do
Mojżesza i Aarona: 2 „Je-

żeli na skórze jakiegoś człowie-
ka pojawi si� zgrubienie, strup
albo plama i zachodzi podejrze-
nie, że zachorował na tr�d�c,
należy go przyprowadzić do kap-
łana Aarona lub do jednego z je-
go synów, kapłanówd. 3 Kap-
łan obejrzy zmian� na skórze.
Gdy włosy w tym miejscu zbie-
lały i wygl�da na to, że zakaże-
nie si�ga pod skór�, jest to tr�d.
Po obejrzeniu chorego miejsca
kapłan uzna tego człowieka za
nieczystego. 4 Ale jeśli plama
na jego skórze jest biała i zdaje
si� nie si�gać pod skór�, a wło-
sy na niej nie zbielały, to kapłan
podda go siedmiodniowej kwa-
rantanniee. 5 W siódmym dniu
go obejrzy i jeśli wygl�da na to,
że zakażenie si� zatrzymało, że
nie rozprzestrzeniło si� na skó-
rze, podda go kwarantannie na
dalsze siedem dni.

6 „W siódmym dniu kapłan
znów go obejrzy i jeśli zakażenie

13:2 �Hebr. słowo tłumaczone na „tr�d”
ma szerokie znaczenie. Obejmuje róż-
ne zakaźne choroby skóry, ale może si�
też odnosić do plagi pojawiaj�cej si� na
odzieży i w domach.
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nie rozprzestrzeniło si� na skó-
rze, lecz zanika, uzna go za czys-
tegoa. Był to tylko strup. Czło-
wiek ten wypierze swoje ubranie
i b�dzie czysty. 7 Ale gdy po
jego wizycie u kapłana zakaże-
nie� wyraźnie si� rozprzestrze-
niło, stawi si� on przed kapła-
nem jeszcze raz. 8 Kapłan go
obejrzy i jeśli strup na skórze
rzeczywiście si� rozprzestrze-
nił, to uzna go za nieczystego.
Jest to tr�db.

9 „Jeżeli jakiś człowiek za-
choruje na tr�d, to należy
go przyprowadzić do kapłana.
10 Kapłan go obejrzyc i jeśli na
skórze pojawiło si� białe zgru-
bienie, a włosy na nim zbielały
oraz otwarła si� ranad, 11 jest
to przewlekły tr�d. Kapłan
uzna tego człowieka za nieczys-
tego. Nie podda go kwarantan-
niee, bo jest nieczysty. 12 Ale
jeśli tr�d pokrył cał� jego skó-
r�—od głowy do stóp—wsz�-
dzie, gdzie si�ga wzrok kap-
łana, 13 jeśli kapłan stwierdzi
to podczas ogl�dzin, to uzna
go za czystego. Wszystko zbiela-
ło. Jest czysty�. 14 Gdyby jed-
nak potem na jego skórze po-
jawiła si� otwarta rana, b�dzie
nieczysty. 15 Gdy kapłan zoba-
czy otwart� ran�, uzna go za
nieczystegof. Otwarta rana jest
nieczysta. Jest to tr�dg. 16 Ale
jeśli otwarta rana si� zagoi i skó-
ra znowu stanie si� biała, czło-
wiek ten przyjdzie do kapłana.
17 Kapłan go obejrzyh i jeśli
chore miejsce rzeczywiście zbie-
lało, to uzna go za czystego.
Jest czysty.

18 „Jeżeli na skórze jakiegoś
człowieka pojawił si� wrzód i si�
zagoił, 19 ale na tym miejs-
cu pojawiło si� białe zgrubie-

13:7 �Lub „strup”. 13:13 �Lub „nie za-
raża”.

nie lub czerwonawobiała plama,
to człowiek ten ma si� pokazać
kapłanowi. 20 Kapłan obejrzy
chore miejscea i jeśli zmiana si�-
ga pod skór�, a włosy na niej
zbielały, uzna go za nieczyste-
go. Jest to tr�d, który rozwin�ł
si� na miejscu wrzodu. 21 Ale
jeśli kapłan obejrzy chore miej-
sce i stwierdzi, że nie ma na
nim zbielałych włosów i że zmia-
na nie si�ga pod skór�, lecz
zanika, podda tego człowieka
siedmiodniowej kwarantannieb.
22 Jeśli plama wyraźnie roz-
przestrzeni si� na skórze, kap-
łan uzna go za nieczystego. Jest
on chory. 23 Ale jeśli plama
pozostanie w tym samym miej-
scu, jeśli si� nie rozprzestrze-
ni, jest to tylko stan zapalny
spowodowany wrzodem. Kapłan
uzna tego człowieka za czys-
tegoc.

24 „Jeżeli ktoś si� oparzy
i otwarta rana si� zabliźni, a na
jej miejscu pojawi si� czerwona-
wobiała lub biała plama, 25 to
kapłan j� obejrzy i jeśli włosy na
niej zbielały i wygl�da na to, że
zmiana si�ga pod skór�, jest to
tr�d, który rozwin�ł si� w miej-
scu blizny. Kapłan uzna wi�c
tego człowieka za nieczystego.
Jest to tr�d. 26 Ale jeśli kap-
łan obejrzy plam� i stwierdzi, że
nie ma na niej zbielałych wło-
sów i że zmiana nie si�ga pod
skór�, lecz zanika, to podda te-
go człowieka siedmiodniowej
kwarantannied. 27 W siódmym
dniu go obejrzy i jeśli plama wy-
raźnie rozprzestrzeniła si� na
skórze, to uzna go za nieczys-
tego. Jest to tr�d. 28 Ale jeśli
plama pozostała w tym samym
miejscu, jeśli nie rozprzestrzeni-
ła si� na skórze, lecz zanika, jest
to tylko zgrubienie na bliźnie.
Kapłan uzna tego człowieka za
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czystego, bo jest to stan zapalny
powstały w miejscu oparzenia.

29 „Jeżeli u m�żczyzny lub
kobiety pojawi si� jakaś zmiana
chorobowa na głowie lub bro-
dzie, 30 to kapłan j� obejrzya

i jeśli wygl�da na to, że zmiana
si�ga pod skór�, a włosy w tym
miejscu s� żółte i przerzedzo-
ne, to uzna t� osob� za nie-
czyst�. Jest to choroba. Jest to
tr�d na skórze głowy lub bro-
dzie. 31 Jeśli kapłan stwierdzi,
że ta zmiana nie si�ga pod skó-
r�, lecz nie ma na niej czar-
nych włosów, to podda t� osob�
siedmiodniowej kwarantannieb.
32 W siódmym dniu obejrzy to
miejsce i jeśli zmiana cho-
robowa si� nie rozprzestrzeniła,
jeśli nie pojawiły si� na niej żół-
te włosy i nie si�ga pod skó-
r�, 33 to ktoś taki ogoli głow�
lub brod�, z wyj�tkiem chorego
miejsca. Nast�pnie kapłan znów
podda t� osob� siedmiodniowej
kwarantannie.

34 „W siódmym dniu kapłan
ponownie obejrzy chore miejs-
ce. Jeśli zakażenie si� nie roz-
przestrzeniło i wygl�da na to, że
zmiana nie si�ga pod skór�, to
uzna t� osob� za czyst�, a ona
wypierze swoje ubranie i b�dzie
czysta. 35 Ale jeśli potem za-
każenie wyraźnie rozprzestrze-
ni si� na skórze, 36 to kapłan
obejrzy t� osob� i gdy stwierdzi,
że zakażenie rzeczywiście si�
rozprzestrzeniło, to nie musi już
sprawdzać, czy pojawiły si� żół-
te włosy. Osoba ta jest nieczys-
ta. 37 Gdy jednak stwierdzi, że
zakażenie si� nie rozprzestrze-
niło i że rosn� tam czarne wło-
sy, choroba jest wyleczona. Oso-
ba taka jest czysta i kapłan uzna
j� za czyst�c.

38 „Jeżeli na skórze m�ż-
czyzny lub kobiety pojawi� si�

białe plamy, 39 to kapłan je
obejrzya i jeśli rzeczywiście s�
one białe, jest to nieszkodliwa
wysypka, która rozwin�ła si� na
skórze. Osoba ta jest czysta.

40 „Jeżeli m�żczyźnie wypad-
n� włosy na głowie, jeśli wyły-
sieje, taki m�żczyzna jest czys-
ty. 41 Jeśli wypadn� mu włosy
nad czołem, jeśli ma łysin� czo-
łow�, jest czysty. 42 Ale jeśli
na łysinie—na czubku głowy lub
nad czołem—pojawi si� czerwo-
nawobiała rana, jest to tr�d.
43 Kapłan obejrzy tego człowie-
ka i jeśli na łysinie—na czubku
głowy lub nad czołem—rzeczy-
wiście ma on czerwonawobia-
łe zgrubienie, które wygl�da na
tr�d, 44 to uzna go za nieczys-
tego, bo jest on chory na tr�d.
45 Tr�dowaty ma chodzić w
rozdartym ubraniu i z rozwich-
rzonymi włosami, ma też zasła-
niać usta� i wołać: ‚Nieczysty,
nieczysty!’. 46 B�dzie nieczys-
ty przez cały czas trwania cho-
roby. A ponieważ jest nieczysty,
ma mieszkać w odosobnieniu,
poza obozemb.

47 „Jeżeli jakaś zmiana� poja-
wi si� na wełnianym lub lnianym
ubraniu, 48 na wełnianej lub
lnianej prz�dzy� albo na skórze
czy wyrobie ze skóry 49 i jeśli
na ubraniu, skórze, prz�dzy al-
bo na wyrobie ze skóry rozwinie
si� żółtawozielona lub czerwo-
nawa plama, to jest to tr�d i na-
leży pokazać t� rzecz kapłanowi.
50 Kapłan obejrzy plam� i pod-
da dan� rzecz siedmiodniowej
kwarantanniec. 51 Gdy w siód-
mym dniu stwierdzi, że plama
rozprzestrzeniła si� na ubraniu,
prz�dzy albo na skórze (bez

13:45 �Lub „w�sy”. 13:47 �Dosł.
„tr�d”. 13:48 �Dosł. „osnowie lub w�t-
ku”. Tak samo w kolejnych wyst�pie-
niach w rozdziale.
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wzgl�du na to, do czego służy ta
skóra), jest to złośliwy tr�d. Taka
rzecz jest nieczystaa. 52 Kap-
łan spali zainfekowane ubranie,
wełnian� lub lnian� prz�dz� al-
bo przedmiot ze skóry, bo jest to
złośliwy tr�d. Należy to spalić.

53 „Ale gdy kapłan doko-
na ogl�dzin i stwierdzi, że pla-
ma nie rozprzestrzeniła si� na
ubraniu, prz�dzy albo na przed-
miocie ze skóry, 54 to każe wy-
prać t� rzecz i podda j� kwa-
rantannie na kolejne siedem dni.
55 Siedem dni po tym, jak da-
na rzecz zostanie wyprana, kap-
łan znów j� obejrzy. Jeśli plama
wygl�da tak samo, to nawet jeśli
si� nie rozprzestrzeniła, rzecz
ta jest nieczysta. Należy j� spa-
lić, bo jest zżarta—albo od spo-
du, albo z wierzchu.

56 „Ale jeśli kapłan doko-
nał ogl�dzin dokładnie wypra-
nego ubrania, skóry czy prz�dzy
i stwierdził, że zmiana zanika,
to oderwie zainfekowany frag-
ment danej rzeczy. 57 Jeśli
jednak potem zmiana pojawi si�
na innej cz�ści ubrania, prz�dzy
lub przedmiotu ze skóry, to zna-
czy, że si� rozszerza. Każd� tak�
rzecz należy spalićb. 58 A jeśli
po wypraniu ubrania, prz�dzy
lub jakiegoś przedmiotu ze skó-
ry okaże si�, że plama znikła,
należy wyprać dan� rzecz po raz
drugi i b�dzie czysta.

59 „Takie jest prawo dotycz�-
ce tr�du na wełnianym lub lnia-
nym ubraniu, na prz�dzy albo
na przedmiocie ze skóry—żeby
można było stwierdzić, czy coś
jest czyste, czy nieczyste”.

14 Jehowa powiedział jesz-
cze do Mojżesza: 2 „Ta-

kie b�dzie prawo dotycz�ce tr�-
dowatego w dniu, gdy zostanie
przyprowadzony do kapłana, by
ten uznał go za czystegoc.

3 Kapłan wyjdzie poza obóz i go
obejrzy. Jeśli stwierdzi, że czło-
wiek ten został wyleczony z tr�-
du, 4 to mu poleci, by w celu
oczyszczenia si� przyniósł dwa
żywe czyste ptaki, drewno ced-
rowe, szkarłat� i hizopa. 5 Na-
st�pnie jednego ptaka każe za-
bić nad glinianym naczyniem ze
śwież� źródlan� wod�. 6 A ży-
wego ptaka wraz z drewnem
cedrowym, szkarłatem i hizo-
pem umoczy we krwi ptaka za-
bitego nad naczyniem ze świe-
ż� źródlan� wod�. 7 Potem t�
krwi� siedem razy pokropi czło-
wieka oczyszczaj�cego si� z tr�-
du i uzna go za czystego, a ży-
wego ptaka wypuści na otwarte
poleb.

8 „Ten, kto si� oczyszcza,
wypierze swoje ubranie, zgoli
wszystkie włosy, wyk�pie si� i b�-
dzie czysty. Potem może przyjść
do obozu, ale przez siedem dni
ma mieszkać na zewn�trz swo-
jego namiotu. 9 Siódmego dnia
znowu zgoli włosy na głowie,
a także brod� i brwi. Po zgole-
niu wszystkich włosów i wypra-
niu ubrania wyk�pie si� i b�dzie
czysty.

10 „W ósmym dniu przynie-
sie dwa zdrowe baranki, jedn�
zdrow� roczn� owieczk�c, trzy
dziesi�te efy� najlepszej m�ki
wymieszanej z oliw� na ofia-
r� zbożow��d oraz log� oliwye.
11 Kapłan dokonuj�cy oczysz-
czenia przyprowadzi tego czło-
wieka razem z jego ofiarami
przed Jehow�, przed wejście
do namiotu spotkania. 12 Weź-
mie jednego baranka, złoży go
wraz z logiem oliwy jako ofia-
r� za przewinienief i b�dzie tym

14:4 �Lub „tkanin� barwion� szkarłatem
z czerwców”. 14:10 �Efa odpowiada-
ła 22 l. Zob. Dodatek B14. �Zob. Słow-
niczek poj�ć. �Log odpowiadał 0,31 l.
Zob. Dodatek B14.
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kołysał. B�dzie to ofiara koły-
sana przed Jehow�a. 13 Potem
zarżnie tego baranka w miejscu,
gdzie zwykle zarzyna si� ofia-
ry za grzech oraz ofiary cało-
palneb, w świ�tym miejscu�, bo
ofiara za przewinienie, podob-
nie jak ofiara za grzech, nale-
ży do kapłanac. Jest ona czymś
szczególnie świ�tymd.

14 „Nast�pnie kapłan weź-
mie nieco krwi baranka złożo-
nego w ofierze za przewinienie
i posmaruje ni� płatek pra-
wego ucha człowieka, który si�
oczyszcza, oraz kciuk jego pra-
wej r�ki i wielki palec prawej
stopy. 15 Potem weźmie ofia-
rowany log oliwye i wyleje jej
troch� na swoj� lew� dłoń.
16 Umoczy w niej palec pra-
wej r�ki i pokropi ni� siedem
razy przed Jehow�. 17 Nast�p-
nie weźmie jeszcze troch� z tej
oliwy, któr� ma na dłoni, i po-
smaruje ni� płatek prawego
ucha tego człowieka oraz kciuk
jego prawej r�ki i wielki pa-
lec prawej stopy—czyli miejs-
ca, które wcześniej posmarował
krwi� ofiary za przewinienie.
18 A reszt� oliwy, któr� ma na
dłoni, rozetrze na jego głowie
i dokona za niego przebłagania
przed Jehow�f.

19 „Kapłan złoży ofiar� za
grzechg i dokona przebłagania
za oczyszczaj�cego si� z nie-
czystości, po czym zarżnie zwie-
rz� przeznaczone na całopale-
nie. 20 Nast�pnie złoży na
ołtarzu całopalenie oraz ofiar�
zbożow�h i dokona za niego prze-
błagania i. I b�dzie on czysty j.

21 „Ale jeśli jest ubogi i go
na to nie stać, to przyniesie na
ofiar� kołysan� jednego baran-
ka jako ofiar� za przewinienie—

14:13 �Zob. Słowniczek poj�ć.

żeby dokonano za niego prze-
błagania—oraz dziesi�t� cz�ść
efy� najlepszej m�ki wymiesza-
nej z oliw� jako ofiar� zbożow�,
a także log oliwy 22 i dwie tur-
kawki lub dwa młode goł�bie do-
mowe—to, na co go stać. Jeden
ptak b�dzie przeznaczony na
ofiar� za grzech, a drugi na ca-
łopaleniea. 23 W ósmym dniub

przyjdzie z tym do kapłana, żeby
ten uznał go za czystego. Przy-
niesie to przed Jehow�, przed
wejście do namiotu spotkaniac.

24 „Kapłan weźmie baran-
ka przeznaczonego na ofia-
r� za przewinienied oraz log oli-
wy i b�dzie tym kołysał. B�dzie
to ofiara kołysana przed Je-
how�e. 25 Później zarżnie te-
go baranka, weźmie nieco je-
go krwi i posmaruje ni� płatek
prawego ucha człowieka, któ-
ry si� oczyszcza, oraz kciuk je-
go prawej r�ki i wielki palec
prawej stopyf. 26 Potem naleje
sobie nieco oliwy na lew� dłońg,
27 umoczy w niej palec prawej
r�ki i pokropi ni� siedem razy
przed Jehow�. 28 Nast�pnie
weźmie jeszcze troch� z tej oli-
wy, któr� ma na dłoni, i posma-
ruje ni� płatek prawego ucha
tego człowieka oraz kciuk je-
go prawej r�ki i wielki pa-
lec prawej stopy—czyli miejs-
ca, które wcześniej posmarował
krwi� ofiary za przewinienie.
29 A reszt� oliwy, któr� ma na
dłoni, rozetrze na jego głowie
i dokona za niego przebłagania
przed Jehow�.

30 „Złoży też jedn� z turka-
wek lub jednego z młodych go-
ł�bi domowych—to, na co stać
człowieka, który si� oczysz-
czah— 31 jednego ptaka jako
ofiar� za grzech, a drugiego

14:21 �Efa odpowiadała 22 l. Zob. Doda-
tek B14.
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na całopaleniea. Ofiary te złoży
wraz z ofiar� zbożow� i dokona
za niego przebłagania przed Je-
how�b.

32 „Takie jest prawo doty-
cz�ce ubogiego człowieka, któ-
ry chorował na tr�d i chce zo-
stać uznany za czystego”.

33 Potem Jehowa rzekł do
Mojżesza i Aarona: 34 „Gdy
wejdziecie do ziemi Kanaanc,
któr� daj� wam na własnośćd,
a ja dotkn� tam tr�dem jakiś
dome, 35 wtedy właściciel do-
mu przyjdzie do kapłana i po-
wie: ‚W moim domu pojawi-
ło si� coś podobnego do tr�du’.
36 Kapłan każe opróżnić dom,
żeby—gdy przyjdzie dokonać
ogl�dzin—nie uznał za nieczys-
te wszystkiego, co w nim jest.
Dopiero wtedy wejdzie obej-
rzeć dom. 37 Jeśli na ścia-
nach s� żółtawozielone lub czer-
wonawe plamy i widać w tych
miejscach wyraźne wgł�bienia,
38 to wyjdzie z domu i każe go
zamkn�ć na siedem dni f.

39 „Siódmego dnia kapłan
wróci i znów dokona ogl�dzin.
Jeśli plamy rozprzestrzeniły si�
na ścianach domu, 40 pole-
ci usun�ć z muru kamienie, na
których widoczne s� te zmia-
ny, i wyrzucić poza miasto, na
miejsce nieczyste. 41 Nast�p-
nie każe oskrobać wewn�trz ca-
ły dom, a zeskrobany tynk i za-
praw� wyrzucić poza miasto, na
miejsce nieczyste. 42 Potem
w miejsce usuni�tych kamieni
każe wstawić inne, poł�czyć je
now� zapraw� i otynkować dom.

43 „Jeżeli jednak plamy znów
si� pojawi�, mimo że wyrwano
kamienie, oskrobano dom i na
nowo otynkowano, 44 kapłan
przyjdzie jeszcze raz dokonać
ogl�dzin. Jeśli plamy rozprzes-
trzeniły si� w domu, jest to
złośliwy tr�dg. Dom jest nie-

czysty. 45 Wtedy każe zburzyć
ten dom, a kamienie, belki, ca-
ły tynk i zapraw� wynieść poza
miasto, na miejsce nieczystea.
46 Jeśli dom został zamkni�-
ty i w tym czasie ktoś do nie-
go wejdzieb, to b�dzie nieczysty
aż do wieczorac. 47 Kto b�dzie
w nim spał lub jadł, ma wyprać
swoje ubranie.

48 „Jeżeli jednak po tym,
jak ponownie otynkowano dom,
kapłan przyjdzie i zobaczy, że
plamy już si� nie pojawiły, uzna
ten dom za czysty, bo to zna-
czy, że tr�d został usuni�-
ty. 49 W celu oczyszczenia do-
mu z nieczystości� weźmie dwa
ptaki, drewno cedrowe, szkar-
łat i hizopd. 50 Jednego pta-
ka zabije nad glinianym naczy-
niem ze śwież� źródlan� wod�.
51 Nast�pnie weźmie drewno
cedrowe, hizop i szkarłat, a tak-
że żywego ptaka i umoczy
to wszystko we krwi ptaka
zabitego nad śwież� źródla-
n� wod�, po czym siedem razy
pokropi t� krwi� w stron� do-
mue. 52 I oczyści dom z nie-
czystości� krwi� ptaka, śwież�
źródlan� wod�, żywym pta-
kiem, drewnem cedrowym, hi-
zopem i szkarłatem. 53 Potem
żywego ptaka wypuści na otwar-
te pole poza miastem i dokona
za ten dom przebłagania. I b�-
dzie on czysty.

54 „Takie jest prawo doty-
cz�ce różnych rodzajów tr�du—
zmian chorobowych na skórze
głowy lub brodzief, 55 tr�du
na ubraniug lub w domuh,
56 jak również zgrubień na skó-
rze, strupów i plam i— 57 żeby
można było określić, kiedy coś
jest czyste, a kiedy nieczyste j.
Takie jest prawo dotycz�ce tr�-
du”k.

14:49, 52 �Dosł. „z grzechu”.
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15 Jehowa rzekł jeszcze do
Mojżesza i Aarona: 2 „Po-

wiedzcie Izraelitom: ‚Jeżeli u
m�żczyzny nast�pi jakiś wyciek
z narz�du płciowego�, to b�dzie
on nieczystya. 3 B�dzie nieczy-
sty bez wzgl�du na to, czy wy-
dzielina cały czas wypływa z na-
rz�du płciowego, czy przestała
wypływać.

4 „‚Każde łóżko, na którym
położy si� ktoś taki, b�dzie nie-
czyste i wszystko, na czym usi�-
dzie, b�dzie nieczyste. 5 Kto
dotknie jego łóżka, wypierze
swoje ubranie, wyk�pie si� i b�-
dzie nieczysty aż do wieczo-
rab. 6 Kto usi�dzie na tym,
na czym on siedział, wypierze
swoje ubranie, wyk�pie si� i b�-
dzie nieczysty aż do wieczora.
7 Kto dotknie jego ciała, wypie-
rze swoje ubranie, wyk�pie si�
i b�dzie nieczysty aż do wieczo-
ra. 8 Jeśli ktoś maj�cy wyciek
opluje osob� czyst�, to ta wy-
pierze swoje ubranie, wyk�pie
si� i b�dzie nieczysta aż do wie-
czora. 9 Każde siodło, na któ-
rym siedział ktoś taki, b�dzie
nieczyste. 10 Kto dotknie cze-
gokolwiek, na czym on siedział,
b�dzie nieczysty aż do wieczo-
ra, a kto by niósł tak� rzecz,
wypierze swoje ubranie, wyk�-
pie si� i b�dzie nieczysty aż do
wieczora. 11 Jeśli ktoś maj�cy
wyciekc dotknie kogoś nieumy-
tymi r�kami, osoba ta wypierze
swoje ubranie, wyk�pie si� i b�-
dzie nieczysta aż do wieczora.
12 Naczynie gliniane, którego
by dotkn�ł, należy stłuc, a na-
czynie drewniane wymyćd.

13 „‚Gdy wyciek si� zatrzyma
i dana osoba b�dzie już zdro-
wa, odliczy sobie siedem dni na
oczyszczenie. Wypierze swoje
ubranie, wyk�pie si� w świeżej
źródlanej wodzie i b�dzie czys-

15:2 �Dosł. „z ciała”.

taa. 14 W ósmym dniu weź-
mie dwie turkawki lub dwa mło-
de goł�bie domoweb i przyjdzie
z nimi do kapłana przed wejście
do namiotu spotkania, przed Je-
how�. 15 Kapłan złoży jedne-
go ptaka na ofiar� za grzech,
a drugiego na całopalenie i do-
kona przebłagania przed Jeho-
w� za osob� maj�c� wyciek.

16 „‚Jeżeli u m�żczyzny na-
st�pi wypływ nasienia, to umy-
je on całe swoje ciało i b�-
dzie nieczysty aż do wieczorac.
17 Każde ubranie i każda skó-
rzana rzecz, na których znajdzie
si� nasienie, zostan� wyprane
i b�d� nieczyste aż do wieczora.

18 „‚Jeżeli m�żczyzna współ-
żyje z kobiet� i ma wypływ na-
sienia, to oboje si� wyk�pi� i b�-
d� nieczyści aż do wieczorad.

19 „‚Jeżeli kobieta ma upływ
krwi zwi�zany z miesi�czk�, to
pozostanie nieczysta przez sie-
dem dnie. Każdy, kto si� jej
dotknie, b�dzie nieczysty aż
do wieczoraf. 20 Wszystko, na
czym by si� w tym czasie po-
łożyła, i wszystko, na czym
by usiadła, b�dzie nieczysteg.
21 Każdy, kto dotknie jej łóż-
ka, wypierze swoje ubranie, wy-
k�pie si� i b�dzie nieczysty aż
do wieczora. 22 Każdy, kto do-
tknie czegoś, na czym ona sie-
działa, wypierze swoje ubranie,
wyk�pie si� i b�dzie nieczysty
aż do wieczora. 23 Bez wzgl�-
du na to, czy dotkn�ł łóżka, czy
czegoś innego, na czym siedzia-
ła, b�dzie nieczysty aż do wie-
czorah. 24 Jeśli w tym czasie
b�dzie z ni� współżył m�żczyzna
i znajdzie si� na nim jej krew i, to
b�dzie nieczysty przez siedem
dni. Każde łóżko, na którym by
si� położył, b�dzie nieczyste.

25 „‚Jeżeli kobieta krwawi
przez wiele dni j, a nie jest to
krwawienie zwi�zane z miesi�cz-
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k�a, albo jeśli miesi�czka trwa
u niej dłużej niż zwykle, to przez
wszystkie te dni b�dzie nieczysta
jak w czasie miesi�czki. 26 Każ-
de łóżko, na którym si� poło-
ży w trakcie takiego krwawienia,
stanie si� nieczyste jak łóżko, na
którym by si� położyła w cza-
sie miesi�czkib, i wszystko, na
czym wtedy usi�dzie, stanie si�
nieczyste jak wszystko, na czym
by usiadła w czasie miesi�czki.
27 Każdy, kto dotknie tych rze-
czy, b�dzie nieczysty. Wypierze
swoje ubranie, wyk�pie si� i b�-
dzie nieczysty aż do wieczorac.

28 „‚Gdy jednak krwawienie
u kobiety ustało, to odliczy so-
bie ona siedem dni, a potem b�-
dzie czystad. 29 W ósmym dniu
weźmie dwie turkawki lub dwa
młode goł�bie domowee i przy-
niesie je do kapłana przed wej-
ście do namiotu spotkaniaf.
30 Kapłan przeznaczy jednego
ptaka na ofiar� za grzech, a dru-
giego na całopalenie i dokona
za ni� przebłagania przed Jeho-
w� w zwi�zku z upływem krwi,
przez który stała si� nieczystag.

31 „‚Tak oto macie strzec Iz-
raelitów od nieczystości, żeby
nie skalali ni� mojego przybyt-
ku, który jest pośród nich, i że-
by nie umarlih.

32 „‚Takie jest prawo doty-
cz�ce m�żczyzny maj�cego wy-
ciek z narz�du płciowego, m�ż-
czyzny nieczystego z powodu
wypływu nasienia i, 33 kobiety
nieczystej z powodu miesi�cz-
ki j, czyli każdego, kto ma jakiś
wyciek—bez wzgl�du na płećk—
a także m�żczyzny, który współ-
żyje z nieczyst� kobiet�’”.

16 Po śmierci dwóch synów
Aarona, którzy umarli,

gdy zbliżyli si� przed Jehow�,
Jehowa przemówił do Mojżesza l.
2 Jehowa mu powiedział: „Prze-

każ swojemu bratu, Aaronowi,
że nie może w dowolnym cza-
sie wchodzić do świ�tego miejs-
ca�a za zasłon�b, przed pokryw�
Arki. Jeśli to zrobi, umrzec, bo
ja b�d� ukazywał si� nad pokry-
w�d w obłokue.

3 „Kiedy b�dzie szedł do
świ�tego miejsca, ma wzi�ć ze
sob� młodego byka na ofiar� za
grzechf i barana na całopalenieg.
4 Ma włożyć świ�t� dług� lnia-
n� szat�h i lnian� bielizn��i, że-
by zakrywała jego ciało, ma też
przepasać si� lnian� szarf� j oraz
włożyć na głow� lniany zawójk.
S� to świ�te szaty l. Zanim si�
w nie ubierze, ma si� wyk�paćm.

5 „Od ludun weźmie dwa ko-
ziołki na ofiar� za grzech i jed-
nego barana na całopalenie.

6 „Złoży byka jako ofiar� za
grzech, za samego siebie, i do-
kona przebłagania za siebieo

i swój dom.
7 „Oba kozły� postawi przed

Jehow� przy wejściu do namio-
tu spotkania 8 i b�dzie ci�gn�ł
losy, żeby ustalić, który kozioł
ma być dla Jehowy, a który dla
Azazela�. 9 Kozła wyznaczo-
nego przez losowaniep dla Jeho-
wy złoży na ofiar� za grzech.
10 A kozła wyznaczonego przez
losowanie dla Azazela postawi
przed Jehow� żywego, dokona
nad nim aktu przebłagania, po
czym odeśle go na pustkowieq.

11 „Tak wi�c Aaron przypro-
wadzi byka na ofiar� za grzech,
za samego siebie, żeby dokonać
przebłagania za siebie i swój
dom. Potem zarżnie tego byka
jako ofiar� za swój grzechr.

16:2 �Zob. Słowniczek poj�ć. 16:4
�Lub „krótkie spodnie”. 16:7 �Lub
„koziołki”. Zob. werset 5. 16:8 �Sło-
wo to może znaczyć „znikaj�cy kozioł”.
Zob. Słowniczek poj�ć.
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12 „Z ołtarza, który jest
przed Jehow�, weźmie kadzielni-
c�a pełn� żarz�cych si� w�glib,
weźmie też dwie garście sprosz-
kowanego wonnego kadzidłac i
wniesie to za zasłon�d. 13 Wsy-
pie kadzidło do ognia przed Je-
how�e, a wtedy obłok dymu z
kadzidła zasłoni pokryw� Ar-
kif, znajduj�c� si� nad

´
Swiadec-

twemg. Dzi�ki temu nie umrze.
14 „Weźmie na palec nieco

krwi bykah i pokropi ni� przed
pokryw� od strony wschodniej,
pokropi ni� siedem razy i.

15 „Nast�pnie zarżnie koz-
ła przeznaczonego na ofiar� za
grzech luduj, a jego krew wnie-
sie za zasłon�k i zrobi z ni� to sa-
mo co z krwi� byka—pokropi ni�
w stron� pokrywy l.

16 „Dokona przebłagania za
świ�te miejsce w zwi�zku z
wszelkimi nieczystymi post�p-
kami Izraelitów, w zwi�zku z ich
wykroczeniami i grzechamim.
Właśnie tak ma post�pić z na-
miotem spotkania, bo znajduje
si� on wśród tych, którzy do-
puszczaj� si� nieczystości.

17 „Od chwili, gdy wejdzie
dokonać przebłagania w świ�-
tym miejscu, aż do chwili, gdy
wyjdzie, w namiocie spotkania
nie może si� znaleźć żaden in-
ny człowiek. Dokona przebłaga-
nia za siebie i za swój domn oraz
za cały zbór Izraelao.

18 „Potem wyjdzie do ołta-
rzap, który jest przed Jehow�,
i dokona przebłagania za ołtarz.
Weźmie nieco krwi byka i nie-
co krwi kozła i posmaruje ni� ro-
gi ołtarza ze wszystkich stron.
19 Umoczy też w niej palec
i siedem razy pokropi ni� ołtarz.
W ten sposób oczyści go z nie-
czystych post�pków Izraelitów
i go uświ�ci.

20 „Gdy skończy dokonywać
przebłaganiaa za świ�te miej-
sce, za namiot spotkania i oł-
tarzb, przyprowadzi żywego koz-
łac. 21 Położy na jego głowie
obie r�ce, wyzna nad nim wszel-
kie przewinienia, wykroczenia
i grzechy Izraelitów i przeniesie
je na głow� kozład, po czym ka-
że wyznaczonemu do tego m�ż-
czyźnie� wyp�dzić go na pustko-
wie. 22 Tak oto kozioł, którego
ten człowiek wyp�dzi, zaniesie
na sobie wszystkie ich przewi-
nieniae do ziemi pustynnejf.

23 „Potem Aaron wejdzie do
namiotu spotkania, zdejmie lnia-
ne szaty, które włożył, gdy szedł
do świ�tego miejsca, i tam je zo-
stawi. 24 Wyk�pie si�g w świ�-
tym miejscu, ubierze si� w swoje
szatyh, a nast�pnie pójdzie i zło-
ży ofiary całopalne—za siebie i

i za lud j—i dokona za siebie i za
lud przebłaganiak. 25 A tłuszcz
ofiary za grzech spali na ołtarzu.

26 „Człowiek, który wyp�-
dził kozła dla Azazelal, wypie-
rze swoje ubranie i si� wyk�pie,
a potem może wejść do obozu.

27 „Zwierz�ta złożone w ofie-
rze za grzech—byk i kozioł—
których krew wniesiono do świ�-
tego miejsca, by dokonać prze-
błagania, zostan� wyniesione
poza obóz, a ich skóry, mi�so
i zawartość jelit zostan� spalo-
nem. 28 Ten, kto je spalił, wy-
pierze swoje ubranie i si� wyk�-
pie, a potem może wejść do
obozu.

29 „Oto trwałe postanowie-
nie: w 10 dniu miesi�ca siódme-
go macie odczuwać żal� i nie
możecie wykonywać żadnej pra-
cyn—ani wy, ani cudzoziemcy,

16:21 �Lub „m�żczyźnie stoj�cemu
wpogotowiu”. 16:29 �Lub „trapić swo-
je dusze”. Może chodzić o różne formy
wyrzeczeń, w tym post.
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którzy si� wśród was osiedlili.
30 W tym dniu dokona si� za
was przebłaganiaa i zostaniecie
uznani za czystych. B�dziecie
oczyszczeni w oczach Jehowy ze
wszystkich swoich grzechówb.
31 Jest to dla was szabat,
dzień całkowitego odpoczyn-
ku—dzień, w którym b�dziecie
odczuwać żal�c. B�dzie to dla
was trwałe postanowienie.

32 „Przebłagania ma dokony-
wać namaszczony kapłand, wpro-
wadzony na urz�d kapłański�e

po swoim ojcuf. B�dzie wte-
dy ubrany w lniane szatyg, świ�-
te szatyh. 33 Dokona przebła-
gania za świ�te sanktuarium i,
za namiot spotkania j, za ołtarzk,
a także za kapłanów i za cały
zbór Izraelal. 34 Oto trwałe po-
stanowieniem: Raz w roku należy
dokonać za Izraelitów przebłaga-
nia w zwi�zku ze wszystkimi ich
grzechami”n.

Aaron zrobił wi�c dokładnie
tak, jak Jehowa nakazał Mojże-
szowi.

17 Jehowa rzekł jeszcze
do Mojżesza: 2 „Powiedz

Aaronowi i jego synom oraz
wszystkim Izraelitom: ‚Oto co
nakazał Jehowa:

3 „‚ „Jeżeli jakiś Izraelita za-
rżnie w obozie albo poza obo-
zem byka, baranka lub koz�,
4 zamiast przyprowadzić zwie-
rz� przed wejście do namio-
tu spotkania i złożyć je na
ofiar� dla Jehowy przed przy-
bytkiem Jehowy, to ktoś ta-
ki b�dzie obci�żony win� krwi.
Przelał krew, wi�c musi zostać
zgładzony�. 5 Izraelici nie b�-
d� już składać ofiar na otwar-
tym polu. Maj� je przynosić Je-

16:31 �Lub „trapić swoje dusze”. 16:32
�Dosł. „którego r�k� napełniono”.
17:4, 9 �Dosł. „odci�ty od swojego lu-
du”.

howie przed wejście do namiotu
spotkania, do kapłana, i składać
jako ofiary współuczestnictwa�
dla Jehowya. 6 Ich krwi� kap-
łan pokropi ołtarz Jehowy przy
wejściu do namiotu spotkania,
a tłuszcz spali jako przyjemn��
woń dla Jehowyb. 7 Nie mog�
już wi�c składać ofiar bożkom
podobnym do kozłów�c i odda-
wać im czci�d. B�dzie to trwa-
łe postanowienie dla wszystkich
waszych pokoleń” ’.

8 „Powiedz im: ‚Jeżeli jakiś
Izraelita lub cudzoziemiec, któ-
ry wśród was mieszka, b�-
dzie składał całopalenie lub in-
n� ofiar�, 9 a nie przyniesie jej
przed wejście do namiotu spo-
tkania, by tam j� złożyć Jeho-
wie, to ktoś taki zostanie zgła-
dzony�e.

10 „‚Jeżeli jakiś Izraelita lub
cudzoziemiec, który wśród was
mieszka, b�dzie jadł jak�kol-
wiek krew f, to ja na pewno zwró-
c� si� przeciw tej osobie� i j�
zgładz��. 11 Bo we krwi jest
życie�g. Pozwalam jej używać
tylko na ołtarzuh, żebyście mogli
dokonywać za siebie� przebła-
gania. Ponieważ we krwi jest
życie, to ona dokonuje przebła-
gania i. 12 Dlatego mówi� Izra-
elitom: „Ani nikt� z was, ani ża-
den cudzoziemiec, który wśród
was mieszka j, nie może jeść
krwi”k.

13 „‚Jeżeli jakiś Izraelita lub
cudzoziemiec, który wśród was
mieszka, upoluje dzikie zwie-
rz� czy ptaka—spośród tych,

17:5 �Zob. Słowniczek poj�ć. 17:6
�Dosł. „koj�c�”. 17:7 �Lub „kozło-
kształtnym demonom”. Dosł. „kozłom”.
�Lub „uprawiać z nimi duchowej pro-
stytucji”. 17:10 �Lub „duszy”. �Dosł.
„odetn� od jej ludu”. 17:11 �Lub „du-
sza ciała”. �Lub „swoje dusze”. 17:12
�Lub „żadna dusza”.
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które można jeść—to wyleje je-
go krewa i przykryje j� ziemi�.
14 Bo we krwi jest życie�. Krew
to życie każdego stworzenia�.
Dlatego powiedziałem Izraeli-
tom: „Nie wolno wam jeść krwi
żadnego stworzenia, bo krew to
życie każdego stworzenia�. Kto
by j� jadł, zostanie zgładzo-
ny�”b. 15 Jeśli ktoś� z was al-
bo jakiś cudzoziemiec zje mi�so
zwierz�cia padłego lub rozszar-
panego przez dzikie zwierz�c, to
wypierze swoje ubranie, wyk�-
pie si� i b�dzie nieczysty aż do
wieczorad. Potem b�dzie czys-
ty. 16 Jeśli nie wypierze ubra-
nia i si� nie wyk�pie, to odpowie
za swoje przewinienie’”e.

18 Jehowa rzekł jeszcze do
Mojżesza: 2 „Powiedz Iz-

raelitom: ‚Ja jestem Jehowa,
wasz Bógf. 3 Nie wolno wam
post�pować tak, jak si� post�-
puje w ziemi egipskiej, w któ-
rej mieszkaliście, ani tak, jak si�
post�puje w ziemi Kanaan, do
której was prowadz�g. Nie naśla-
dujcie zwyczajów, których trzy-
maj� si� mieszkańcy tych ziem.
4 Macie wprowadzać w czyn
moje rozporz�dzenia i moje u-
stawyh. Ja jestem Jehowa, wasz
Bóg. 5 Przestrzegajcie moich
ustaw i moich rozporz�dzeń, bo
każdy, kto ich przestrzega, b�-
dzie żył i. Ja jestem Jehowa.

6 „‚Nikomu wśród was nie
wolno współżyć� z bliskimi
krewnymi j. Ja jestem Jehowa.
7 Nie wolno ci współżyć ze swo-
im ojcem ani ze swoj� matk�. To
twoja matka, wi�c nie wolno ci
z ni� współżyć.

17:14 �Lub „dusza”. �Lub „dusza
wszelkiego ciała”. �Dosł. „odci�ty”.
17:15 �Lub „jakaś dusza”. 18:6 �Dosł.
„odsłaniać nagości”. Tak samo w kolej-
nych wyst�pieniach w rozdziale.

8 „‚Nie wolno ci współżyć
z żon� swojego ojcaa, bo ści�g-
niesz na ojca hańb��.

9 „‚Nie wolno ci współżyć ze
swoj� siostr�—czy jest córk�
twojego ojca, czy córk� twojej
matki, czy urodziła si� w tym
samym domu co ty, czy gdzie in-
dziejb.

10 „‚Nie wolno ci współżyć
z córk� swojego syna lub z córk�
swojej córki, bo ści�gniesz hań-
b� na samego siebie�.

11 „‚Nie wolno ci współżyć
z córk� żony swojego ojca,
dzieckiem twojego ojca, bo jest
to twoja siostra.

12 „‚Nie wolno ci współżyć
z siostr� swojego ojca, bo jest to
jego krewnac.

13 „‚Nie wolno ci współżyć
z siostr� swojej matki, bo jest to
jej krewna.

14 „‚Nie wolno ci ści�gn�ć
hańby na brata swojego ojca�
przez współżycie z jego żon�, bo
jest to twoja ciotkad.

15 „‚Nie wolno ci współżyć
ze swoj� synow�e. Jest to żona
twojego syna, wi�c nie wolno ci
z ni� współżyć.

16 „‚Nie wolno ci współżyć
z żon� swojego brataf, bo ści�g-
niesz na brata hańb��.

17 „‚Nie wolno ci współżyć
z kobiet� i jej córk�g. Nie wol-
no ci współżyć z córk� jej sy-
na ani z córk� jej córki. S� one
z ni� blisko spokrewnione. Jest
to coś ohydnego�.

18 „‚Nie wolno ci si� ożenić
z siostr� swojej żonyh i z ni�

18:8 �Dosł. „bo jest to nagość two-
jego ojca”. 18:10 �Dosł. „bo s� one
twoj� nagości�”. 18:14 �Dosł. „odsło-
nić nagości brata swojego ojca”. 18:16
�Dosł. „bo jest to nagość twojego bra-
ta”. 18:17 �Lub „bezwstydnego; nie-
przyzwoitego”.
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współżyć, dopóki twoja żona
żyje.

19 „‚Nie wolno ci współżyć
z kobiet�, gdy ma miesi�czk�
i w zwi�zku z tym jest nieczy-
staa.

20 „‚Nie wolno ci współżyć
z żon� innego m�żczyzny�, bo
staniesz si� przez to nieczystyb.

21 „‚Nie wolno ci składać
swoich dzieci w ofierze� Molo-
chowic. Nie wolno ci w ten spo-
sób bezcześcić imienia swojego
Bogad. Ja jestem Jehowa.

22 „‚Nie wolno ci współżyć
z innym m�żczyzn��e. Jest to
coś obrzydliwego.

23 „‚M�żczyźnie nie wolno
współżyć ze zwierz�ciem, bo
stanie si� przez to nieczysty.
Również kobiecie nie wolno od-
dać si� zwierz�ciuf. Jest to czyn
niezgodny z natur�.

24 „‚Nie stańcie si� nieczyści
przez żadn� z tych rzeczy, bo
przez wszystkie te rzeczy stały
si� nieczyste narody, które wy-
p�dzam przed wamig. 25 Ich
ziemia jest nieczysta, dlatego
sprowadz� na nie kar� za ich
grzech. I ziemia ta wypluje
swych mieszkańcówh. 26 Ale
wy macie trzymać si� mo-
ich ustaw i moich rozporz�dzeńi

i nie możecie dopuszczać si�
żadnej z tych obrzydliwości—
ani wy, ani cudzoziemcy, którzy
wśród was mieszkaj� j. 27 Bo
wszystkie te obrzydliwe rze-
czy robili mieszkańcy tej zie-
mi, którzy tam żyli przed wa-
mik, tak iż jest ona nieczysta.
28 Jeśli wy jej nie skalacie, to
was nie wypluje, tak jak wyplu-
je narody, które tam były przed

18:20 �Lub „swojego bliźniego; swoje-
go towarzysza”. 18:21 �Lub „oddawać
swoich dzieci; poświ�cać swoich dzie-
ci”. 18:22 �Dosł. „kłaść si� z m�żczyz-
n� tak jak z kobiet�”.

wami. 29 Wszyscy�, którzy do-
puszcz� si� którejkolwiek z tych
obrzydliwości, zostan� zgładze-
ni�. 30 Wywi�zujcie si� z obo-
wi�zków wobec mnie i trzymaj-
cie si� z dala od odrażaj�cych
zwyczajów, które praktykowały
wszystkie te narodya, bo inaczej
staniecie si� nieczyści. Ja je-
stem Jehowa, wasz Bóg’”.

19 Jehowamówił dalej doMoj-
żesza: 2 „Powiedz wszyst-

kim Izraelitom: ‚Macie być świ�-
ci, ponieważ ja, Jehowa, wasz
Bóg, jestem świ�tyb.

3 „‚Każdy z was ma okazywać
szacunek� matce i ojcuc. Prze-
strzegajcie moich szabatówd. Ja
jestem Jehowa, wasz Bóg. 4 Nie
zwracajcie si� do bezwartościo-
wych bożkówe. Nie odlewajcie
sobie bożków z metaluf. Ja je-
stem Jehowa, wasz Bóg.

5 „‚Jeśli składacie Jehowie
ofiar� współuczestnictwa�g, skła-
dajcie j� tak, żeby zyskać Je-
go uznanieh. 6 Należy j� jeść
w dniu jej złożenia i nast�p-
nego dnia, ale jeśli coś z niej
pozostanie do trzeciego dnia,
należy to spalići. 7 Gdyby je-
dzono j� w trzecim dniu, stała-
by si� czymś odrażaj�cym i nie
zostałaby przyj�ta z uznaniem.
8 Kto by j� jadł, odpowie za
swój grzech, bo zbezcześcił to,
co dla Jehowy jest świ�te. Ktoś
taki� musi zostać zgładzony�.

9 „‚Kiedy w waszej ziemi na-
dejdzie pora żniw, nie żnij swo-
jego pola do samego skraju ani
nie zbieraj z niego pokłosia�j.

18:29 �Lub „wszystkie dusze”. �Dosł.
„odci�ci od swojego ludu”. 19:3
�Dosł. „ma si� bać”. 19:5 �Zob. Słow-
niczek poj�ć. 19:8 �Lub „taka dusza”.
�Dosł. „odci�ty od swojego ludu”. 19:9
�Lub „tego, co pozostało”. Zob. Słowni-
czek poj�ć.
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10 Nie zrywaj do końca wino-
gron w swojej winnicy ani nie
zbieraj tych, które spadły na zie-
mi�. Masz je zostawić dla bied-
nego�a i dla cudzoziemca, który
osiedlił si� wśród was. Ja jestem
Jehowa, wasz Bóg.

11 „‚Nie wolno wam kraśćb,
nie wolno wam oszukiwaćc, nie
wolno wam post�pować fałszy-
wie wobec siebie nawzajem.
12 Nie wolno wam fałszywie
przysi�gać, używaj�c mojego i-
mieniad, i bezcześcić w ten spo-
sób imienia swojego Boga. Ja je-
stem Jehowa. 13 Nie wolno ci
wyzyskiwać swojego bliźniegoe,
nie wolno ci go łupićf. Gdy wy-
najmiesz kogoś do pracy, nie
zwlekaj do rana z zapłaceniem
mu za ni�g.

14 „‚Nie wolno ci złorzeczyć
niesłysz�cemu� ani stawiać prze-
szkody przed niewidomymh. B�-
dziesz si� bać swojego Boga i. Ja
jestem Jehowa.

15 „‚Nie wolno wam dopusz-
czać si� niesprawiedliwości w
s�dzie. Nie wolno ci stronniczo
traktować biednego ani fawory-
zować bogatego j. Masz sprawied-
liwie os�dzać swojego bliźniego.

16 „‚Nie wolno ci szerzyć osz-
czerstw wśród swojego luduk.
Nie wolno ci nastawać na życie�
swojego bliźniego�l. Ja jestem
Jehowa.

17 „‚Nie wolno ci żywić w
sercu nienawiści do swojego
bratam. Masz zdecydowanie upo-
minać swojego bliźniegon, żeby
nie obci�żyć si� grzechem ra-
zem z nim.

18 „‚Nie wolno ci wywierać
zemstyo na członkach swoje-

19:10 �Lub „uciśnionego”. 19:14 �Lub
„przeklinać niesłysz�cego”. 19:16
�Dosł. „krew”. �Możliwe też „nie wol-
no ci stać bezczynnie, gdy życie twoje-
go bliźniego jest w niebezpieczeństwie”.

go ludu ani żywić do nich ura-
zy. Masz kochać swojego bliźnie-
go jak samego siebiea. Ja jestem
Jehowa.

19 „‚Macie przestrzegać mo-
ich nakazów: Nie wolno ci krzy-
żować dwóch rodzajów zwierz�t
domowych. Nie wolno ci obsie-
wać pola dwoma rodzajami ziar-
nab. Nie wolno ci nosić ubrania
z dwóch rodzajów włókien poł�-
czonych ze sob�c.

20 „‚Jeżeli m�żczyzna współ-
żyje z kobiet�, która jest niewol-
nic� przyrzeczon� innemu m�ż-
czyźnie, ale nie została jeszcze
wykupiona lub obdarzona wol-
ności�, to oboje ponios� kar�.
Nie b�d� jednak uśmierceni, bo
ona nie została jeszcze wyzwo-
lona. 21 Człowiek ten przypro-
wadzi Jehowie przed wejście
do namiotu spotkania barana ja-
ko swoj� ofiar� za przewinie-
nied. 22 Kapłan weźmie tego
barana i dokona nim przebłaga-
nia przed Jehow� za grzech te-
go człowieka. I zostanie mu on
przebaczony.

23 „‚Gdy wejdziecie do tej
ziemi i posadzicie drzewa owo-
cowe, ich owoce macie uważać
za nieczyste i nie możecie ich
jeść�. Pozostan� dla was takie�
przez trzy lata. Nie wolno wam
ich jeść. 24 W czwartym roku
wszystkie ich owoce stan� si�
czymś świ�tym i z radości� ofia-
rujecie je Jehowiee. 25 A w pi�-
tym roku możecie je jeść. Zbie-
rzecie wtedy obfity plon. Ja
jestem Jehowa, wasz Bóg.

26 „‚Nie wolno wam jeść ni-
czego, co zawiera krewf.

„ ‚Nie wolno wam wypatrywać
znaków wróżebnych ani zajmo-
wać si� magi�g.

19:23 �Lub „uważać za nieczyste jak
nieobrzezane”. �Dosł. „nieobrzezane”.
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27 „‚Nie wolno wam golić�
włosów na skroniach� ani przy-
cinać brody na końcach�a.

28 „‚Nie wolno wam robić so-
bie na ciele naci�ć, kiedy ktoś�
umrzeb. Nie wolno wam robić so-
bie tatuaży. Ja jestem Jehowa.

29 „‚Nie ści�gaj hańby na
swoj� córk�, robi�c z niej pro-
stytutk�c. Ta ziemia nie może
skalać si� prostytucj� i rozwi�z-
łości�d.

30 „‚Macie przestrzegać mo-
ich szabatówe. Macie z należ-
n� czci�� odnosić si� do mojego
sanktuarium. Ja jestem Jehowa.

31 „‚Nie zwracajcie si� do
mediów spirytystycznychf ani
nie zasi�gajcie rady u wróżbi-
tówg, bo przez nich stalibyście
si� nieczyści. Ja jestem Jehowa,
wasz Bóg.

32 „‚Przed siwym włosem po-
winieneś wstaćh. Do starszej
osoby odnoś si� z szacunkiem i.
B�dziesz si� bać swojego Boga j.
Ja jestem Jehowa.

33 „‚Gdy w waszej ziemi za-
mieszka jakiś cudzoziemiec, nie
wolno wam go gn�bićk. 34 Cu-
dzoziemiec, który osiedli si�
wśród was, ma si� dla was stać
jak rodowity Izraelita l. Masz go
kochać jak samego siebie, bo
przecież wy też byliście cudzo-
ziemcami w ziemi egipskiejm. Ja
jestem Jehowa, wasz Bóg.

35 „‚Nie wolno wam post�po-
wać nieuczciwie przy ustala-
niu miary, wagi lub obj�tościn.
36 Macie używać dokładnej wa-

19:27 �Lub „przycinać; obcinać”. �Lub
„nie wolno wam obcinać pejsów”.
�Najwyraźniej s� to nawi�zania do ja-
kichś pogańskich praktyk. 19:28 �Lub
„jakaś dusza”. Hebr. słowo néfesz od-
nosi si� tutaj do zmarłej osoby. 19:30
�Lub „bojaźni� nacechowan� szacun-
kiem”.

gi, dokładnych odważników, do-
kładnej efy� i dokładnego hinu�a.
Ja jestem Jehowa, wasz Bóg,
który was wyprowadził z ziemi
egipskiej. 37 Macie wi�c trzy-
mać si� wszystkich moich ustaw
i wszystkich moich rozporz�-
dzeń. Macie ich przestrzegaćb.
Ja jestem Jehowa’”.

20 Jehowa rzekł jeszcze do
Mojżesza: 2 „Masz po-

wiedzieć Izraelitom: ‚Każdy Iz-
raelita i każdy cudzoziemiec
mieszkaj�cy wśród was, któ-
ry oddaje swoje dziecko Molo-
chowi, ma być bezwarunkowo
uśmierconyc. Lud go ukamienu-
je. 3 Ja sam zwróc� si� prze-
ciw niemu i go zgładz��, bo
oddał Molochowi swoje dziec-
ko i skalał moje świ�te miejs-
ce�d oraz zbezcześcił moje świ�-
te imi�. 4 Jeżeli lud rozmyślnie
przymknie oczy na to, co zrobił
ten człowiek, i go nie uśmiercie,
5 to ja sam zwróc� si� prze-
ciw niemu i jego rodzinief i zgła-
dz�� zarówno jego, jak i wszyst-
kich, którzy razem z nim oddaj�
cześć� Molochowi.

6 „‚Jeśli ktoś� zwraca si�
do mediów spirytystycznychg

i wróżbitówh, okazuj�c si� wobec
mnie niewiernym�, to ja z ca-
ł� pewności� zwróc� si� przeciw
niemu� i go zgładz��i.

7 „‚Uświ�ćcie si� i stańcie
si� świ�ci j, bo ja jestem Jeho-
wa, wasz Bóg. 8 Przestrzegaj-
cie moich nakazówk. Ja jestem
Jehowa, który was uświ�cal.

19:36 �Chodzi o miar� obj�tości ciał
sypkich. Zob. Dodatek B14. �Chodzi
o miar� obj�tości płynów. Zob. Do-
datek B14. 20:3, 5, 6 �Dosł. „odetn�
od jego ludu”. 20:3 �Zob. Słowniczek
poj�ć. 20:5 �Lub „uprawiaj� ducho-
w� prostytucj�”. 20:6 �Lub „jakaś du-
sza”. �Lub „uprawiaj�c duchow� pro-
stytucj�”. �Lub „tej duszy”.
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9 „‚Jeśli ktoś złorzeczy swo-
jemu ojcu lub swojej matce�,
ma być bezwarunkowo uśmier-
conya. Ponieważ złorzeczył ojcu
lub matce, jego krew spadnie na
niego.

10 „‚Jeśli m�żczyzna dopusz-
cza si� cudzołóstwa z żon� in-
nego m�żczyzny, z żon� swoje-
go bliźniego, to oboje maj�
być bezwarunkowo uśmiercenib.
11 Jeśli m�żczyzna współżyje
z żon� swojego ojca, to ści�ga
na ojca hańb��c. Oboje maj� być
bezwarunkowo uśmierceni. Ich
krew spadnie na nich. 12 Jeśli
m�żczyzna współżyje ze swoj�
synow�, oboje maj� być bezwa-
runkowo uśmierceni. Dopuścili
si� czynu niezgodnego z natur�.
Ich krew spadnie na nichd.

13 „‚Jeśli m�żczyzna współ-
żyje z innym m�żczyzn�, obaj ro-
bi� coś obrzydliwegoe. Maj� być
bezwarunkowo uśmierceni. Ich
krew spadnie na nich.

14 „‚Jeśli m�żczyzna ożenił
si� z jak�ś kobiet�, a współżyje
też z jej matk�, jest to coś ohyd-
nego�f. Należy ich wszystkich
spalić�g, żeby takie ohydne czy-
ny nie szerzyły si� wśród was.

15 „‚Jeśli m�żczyzna współ-
żyje ze zwierz�ciem, ma być bez-
warunkowo uśmiercony. Macie
też zabić zwierz�h. 16 Jeśli ko-
bieta współżyje ze zwierz�ciem i,
należy uśmiercić zarówno j�, jak
i zwierz�. Maj� bezwarunkowo
ponieść śmierć. Ich krew spad-
nie na nich.

17 „‚Jeśli m�żczyzna współ-
żyje ze swoj� siostr�, córk� swo-

20:9 �Lub „przeklina swojego ojca
lub swoj� matk�”. 20:11 �Dosł. „od-
słania nagość swojego ojca”. 20:14
�Lub „bezwstydnego; nieprzyzwoitego”.
�Wyrok ten wykonywano po wcześ-
niejszym uśmierceniu danej osoby.
Zob. Joz 7:25.

jego ojca lub córk� swojej matki,
i widz� nawzajem swoj� nagość,
jest to coś haniebnegoa. Zosta-
n� zgładzeni� na oczach swoje-
go ludu.

´
Sci�gn�ł hańb� na swo-

j� siostr��, odpowie wi�c za swój
grzech.

18 „‚Jeśli m�żczyzna współ-
żyje z kobiet�, gdy ma ona
miesi�czk�, to oboje odsłaniaj�
źródło jej krwib. Zostan� wi�c
zgładzeni�.

19 „‚Nie wolno ci współżyć
z siostr� swojej matki ani sios-
tr� swojego ojca, bo ści�gniesz
hańb� na krewn�c. Ci, którzy
si� tego dopuszcz�, odpowiedz�
za swój grzech. 20 Jeśli m�ż-
czyzna współżyje z żon� swo-
jego wujka, ści�ga na wujka
hańb��d. Oboje odpowiedz� za
swój grzech. Umr� bezdzietnie.
21 Jeśli m�żczyzna współżyje
z żon� swojego brata, jest to coś
odrażaj�cegoe.

´
Sci�gn�ł na brata

hańb��. Oboje b�d� bezdzietni.
22 „‚Macie przestrzegać

wszystkich moich ustaw i moich
rozporz�dzeńf, żeby ziemia, do
której was prowadz� i w której
zamieszkacie, was nie wyplułag.
23 Nie wolno wam naśladować
zwyczajów narodów, które wy-
p�dzam przed wamih, bo one
dopuszczaj� si� wszystkich tych
rzeczy i ja si� nimi brzydz� i.
24 Dlatego wam powiedziałem:
„To wy zajmiecie t� ziemi�,
dam j� wam na własność—zie-
mi� mlekiem i miodem płyn�-
c� j. Ja jestem Jehowa, wasz
Bóg, który was oddzielił od
tych ludów”k. 25 Macie odróż-
niać zwierz� czyste od nieczy-

20:17 �Dosł. „odci�ci”. �Dosł. „od-
słonił nagość swojej siostry”. 20:18
�Dosł. „odci�ci od swojego ludu”.
20:20 �Dosł. „odsłania nagość swojego
wujka”. 20:21 �Dosł. „odsłonił nagość
swojego brata”.
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stego, ptaka czystego od nie-
czystegoa. Nie pozwólcie, żeby
jakiekolwiek zwierz�ta, ptaki
lub pełzaj�ce stworzenia—które
nakazałem wam uważać za nie-
czyste—uczyniły was� odrażaj�-
cymib. 26 Macie być dla mnie
świ�ci, ponieważ ja, Jehowa, je-
stem świ�tyc. Oddzielam was od
tych ludów, żebyście stali si�
moimid.

27 „‚Każdy—czy to m�żczyz-
na, czy kobieta—kto jest me-
dium spirytystycznym lub wróż-
bit��, ma być bezwarunkowo
uśmierconye. Należy go ukamie-
nować. Jego krew spadnie na
niego’”.

21 Jehowa rzekł do Mojże-
sza: „Powiedz kapłanom,

synom Aarona: ‚
˙
Zaden kapłan

nie może stać si� nieczysty z
powodu jakiejś zmarłej osoby�
spośród swojego luduf. 2 Ale
z powodu swojego bliskiego
krewnego—matki, ojca, syna,
córki, brata 3 oraz siostry, bli-
skiej krewnej, która jest dziewi-
c� i nie wyszła jeszcze za m�ż—
może stać si� nieczysty. 4 Nie
może stać si� nieczysty ani si�
splamić z powodu kobiety, któ-
ra ma m�ża spośród jego ludu.
5 Kapłani nie mog� golić so-
bie głowyg ani boków brody,
nie mog� też robić sobie na-
ci�ć na cieleh. 6 Maj� być świ�-
ci dla swojego Boga i. Niech
nie bezczeszcz� Jego imienia j,
bo to oni składaj� swojemu Bo-
gu chleb�—ofiary dla Jehowy
spalane w ogniu. Maj� wi�c być
świ�cik. 7 Nie mog� ożenić si�
z prostytutk� l, kobiet� zhańbio-
n� ani rozwiedzion�m, bo kapłan
jest świ�ty dla swojego Boga.

20:25 �Lub „wasze dusze”. 20:27
�Lub „kto ma ducha przepowiadania”.
21:1 �Lub „duszy”. 21:6 �Lub „po-
karm”.

8 Macie uważać go za świ�te-
goa, bo on składa waszemu Bo-
gu chleb. Ma być dla was świ�ty,
ponieważ ja, Jehowa, który was
uświ�ca, jestem świ�tyb.

9 „‚Jeśli córka kapłana hań-
bi si� uprawianiem prostytucji,
to hańbi swojego ojca. Należy j�
spalić�c.

10 „‚Arcykapłan—ten spośród
swoich braci, któremu wylano
na głow� olejek do namaszcza-
niad i który został wprowadzo-
ny na urz�d�, by nosił szaty kap-
łańskiee—nie może rozwichrzać
włosów ani rozdzierać szatf.
11 Nie może podchodzić do żad-
nej zmarłej osoby�g. Nie może
stać si� nieczysty z powodu swo-
jego ojca ani swojej matki.
12 Nie może wychodzić z sank-
tuarium swojego Boga i go pro-
fanowaćh, bo ma na sobie znak
oddania dla Niego, olejek do na-
maszczania od swojego Bogai. Ja
jestem Jehowa.

13 „‚Ma si� ożenić z dziewi-
c� j. 14 Nie może wzi�ć sobie
za żon� wdowy, kobiety rozwie-
dzionej, zhańbionej ani prosty-
tutki. Ma si� ożenić z dziewic�
spośród swojego ludu. 15 Nie
wolno mu zhańbić swojego po-
tomstwa wśród swojego luduk,
bo ja jestem Jehowa, który go
uświ�ca’”.

16 Jehowa rzekł jeszcze do
Mojżesza: 17 „Powiedz Aaro-
nowi: ‚

˙
Zaden m�żczyzna spośród

twoich potomków, który ma ja-
k�ś wad� fizyczn�, nie może zbli-
żać si� do ołtarza, żeby składać
w ofierze chleb swojemu Bogu.

21:9 �Wyrok ten wykonywano po wcześ-
niejszym uśmierceniu danej osoby.
Zob. Joz 7:25. 21:10 �Dosł. „którego
r�k� napełniono”. 21:11 �Lub „zmarłej
duszy”. Hebr. słowo néfesz wyst�puje
tutaj w poł�czeniu z hebr. słowem ozna-
czaj�cym zmarłego.
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B�dzie tak przez wszystkie ich
pokolenia. 18 Nie może tego
robić m�żczyzna, który jest nie-
widomy, kulawy, ma zniekształ-
con� twarz� albo jedn� koń-
czyn� dłuższ�, 19 m�żczyzna
ze złaman� nog� lub złama-
n� r�k�, 20 garbaty, karłowa-
ty�, z chorob� oczu, egzem�,
grzybic� lub z uszkodzonymi
j�dramia. 21 ˙

Zaden m�żczyz-
na z potomków kapłana Aaro-
na maj�cy jak�ś wad� fizyczn�
nie może zbliżać si� do ołta-
rza, żeby składać Jehowie ofia-
ry spalane w ogniu. Ma wad�,
nie może wi�c składać w ofierze
chleba swojemu Bogu. 22 Może
jeść chleb swojego Boga—z rze-
czy najświ�tszychb i z rzeczy
świ�tychc— 23 nie może jed-
nak podchodzić do zasłonyd ani
zbliżać si� do ołtarzae, bo ma ja-
k�ś wad�. Nie może profanować
mojego sanktuariumf, bo ja je-
stem Jehowa, który ich uświ�-
ca’”g.

24 Oto co Mojżesz przeka-
zał Aaronowi i jego synom oraz
wszystkim Izraelitom.

22 Jehowa mówił dalej doMoj-
żesza: 2 „Powiedz Aaro-

nowi i jego synom, żeby uważali,
jak si� obchodz� ze świ�tymi rze-
czami�, które Izraelici dla mnie
uświ�caj�h, i nie bezcześcili mo-
jego świ�tego imienia i. Ja jestem
Jehowa. 3 Przekaż im: ‚Jeśli
ktoś z waszych potomków zbli-
ży si� do świ�tych rzeczy, które
Izraelici uświ�caj� dla Jehowy,
a b�dzie nieczysty, to ktoś taki�
zostanie zgładzony�—i już nigdy
nie stanie przede mn�. B�dzie

21:18 �Dosł. „z rozszczepionym nosem”.
21:20 �Możliwe też „chorobliwie chu-
dy”. 22:2 �Dosł. „żeby byli oddzieleni
od świ�tych rzeczy”. 22:3 �Lub „taka
dusza”. �Dosł. „odci�ty”.

tak przez wszystkie wasze poko-
leniaa. Ja jestem Jehowa. 4 ˙

Za-
den m�żczyzna z potomków Aa-
rona, który choruje na tr�db lub
ma jakiś wyciekc, nie może jeść
ze świ�tych rzeczy, dopóki nie
stanie si� czystyd. Dotyczy to też
m�żczyzny, który dotknie kogoś,
kto stał si� nieczysty z powo-
du zmarłej osoby�e, m�żczyzny,
u którego nast�pi wypływ na-
sieniaf, 5 m�żczyzny, który do-
tknie nieczystego stworzenia—
spośród stworzeń, od jakich roi
si� na ziemig—lub który dotknie
kogoś, kto z jakiegokolwiek po-
wodu stał si� nieczysty i może
uczynić nieczystym jego same-
goh. 6 Kto dotknie� kogoś lub
czegoś takiego, b�dzie nieczysty
aż do wieczora i dopóki si�
nie wyk�pie, nie może jeść nic
ze świ�tych rzeczy i. 7 Gdy zaj-
dzie słońce, b�dzie czysty i b�-
dzie mógł jeść ze świ�tych rze-
czy, bo jest to jego pokarm j.
8 Poza tym nie może jeść zwie-
rz�cia padłego ani rozszarpane-
go przez dzikie zwierz�ta, żeby
nie stać si� przez to nieczystymk.
Ja jestem Jehowa.

9 „‚Maj� trzymać si� mo-
ich nakazów, żeby nie obci�żyć
si� grzechem za zbezczeszcze-
nie świ�tych rzeczy i żeby nie
umrzeć. Ja jestem Jehowa, któ-
ry ich uświ�ca.

10 „‚Osoba nieupoważniona�
nie może jeść nic świ�tego l.˙
Zaden cudzoziemiec goszcz�cy
u kapłana ani wynaj�ty pracow-
nik nie może jeść nic świ�tego.
11 Ale jeśli kapłan kupi kogoś�
za własne pieni�dze, to ktoś ta-
ki może to jeść. Również niewol-
nicy urodzeni w jego domu mo-

22:4 �Lub „duszy”. 22:6 �Lub „dusza,
która dotknie”. 22:10 �Dosł. „obcy”,
czyli ktoś, kto nie należy do rodu Aaro-
na. 22:11 �Lub „jak�ś dusz�”.
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g� jeść jego pokarma. 12 Jeśli
córka kapłana wyjdzie za m�ż-
czyzn�, który nie jest kapła-
nem�, to nie może jeść ze świ�-
tych rzeczy złożonych w darze.
13 Ale jeśli zostanie wdow�
lub rozwódk�, a nie ma dzieci,
i powróci do domu ojca, gdzie
mieszkała w młodości, to może
jeść jego pokarmb. Tylko osoba
nieupoważniona� nie może tego
robić.

14 „‚Jeśli ktoś przez pomyłk�
zje coś świ�tego, to da kapłano-
wi rekompensat� powi�kszon�
o jedn� pi�t� wartości tej świ�-
tej rzeczyc. 15 Kapłani nie mo-
g� bezcześcić świ�tych rzeczy
składanych Jehowie przez Izrae-
litówd, 16 narażaj�c ich na je-
dzenie tych rzeczy i tym samym
na kar�. Bo ja jestem Jehowa,
który ich uświ�ca’”.

17 Jehowa rzekł jeszcze do
Mojżesza: 18 „Powiedz Aaro-
nowi i jego synom oraz wszyst-
kim Izraelitom: ‚Jeżeli jakiś
Izraelita lub cudzoziemiec, któ-
ry osiedlił si� wśród was, skła-
da Jehowie ofiar� całopaln�e

w zwi�zku z jakimś ślubem lub
jako inn� dobrowoln� ofiar�f,
19 to ma złożyć zdrowego sam-
cag, baranka lub koziołka. Wte-
dy taka ofiara zostanie przy-
j�ta z uznaniem. 20 Nie wolno
wam składać żadnego zwierz�-
cia, które ma jak�ś skaz�h, bo
taka ofiara nie zostanie przyj�ta
z uznaniem.

21 „‚Jeśli ktoś składa Jeho-
wie ofiar� współuczestnictwa�i

w zwi�zku ze spełnieniem ja-
kiegoś ślubu lub jako inn� do-
browoln� ofiar�, to żeby zosta-
ła ona przyj�ta z uznaniem,

22:12 �Lub „za obcego”. 22:13 �Dosł.
„obcy”, czyli ktoś, kto nie należy do rodu
Aarona. 22:21 �Zob. Słowniczek poj�ć.

ma złożyć zdrowe zwierz� z byd-
ła albo z owiec lub kóz. Nie
może mieć ono żadnej skazy.
22 Nie wolno wam przynosić Je-
howie żadnego zwierz�cia, któ-
re jest ślepe albo ma złamanie,
skaleczenie, brodawk�, strupie-
j�ce rany lub grzybic�.

˙
Zadnej

takiej ofiary nie wolno wam zło-
żyć na ołtarzu dla Jehowy.
23 Jeśli byk lub owca ma któ-
r�ś kończyn� dłuższ� lub krót-
sz�, to możesz złożyć takie zwie-
rz� jako dobrowoln� ofiar�, ale
nie może to być ofiara zwi�zana
z jakimś ślubem, bo nie została-
by przyj�ta z uznaniem. 24 Nie
możesz złożyć Jehowie zwierz�-
cia ze zgniecionymi, zmiażdżo-
nymi, oderwanymi lub wyci�ty-
mi j�drami. Nie wolno wam
składać takich zwierz�t w ofie-
rze w swojej ziemi. 25 Jeśli ta-
kie zwierz� przyniesie cudzozie-
miec, nie wolno wam go złożyć
jako chleba dla swojego Boga,
bo jest okaleczone, ma skaz�.
Taka ofiara nie zostanie przyj�-
ta z uznaniem’”.

26 Jehowa powiedział jesz-
cze do Mojżesza: 27 „Jeśli uro-
dzi si� ciel�, jagni� lub koźl�,
to przez siedem dni pozosta-
nie przy swojej matcea, a ós-
mego dnia i później można je
b�dzie złożyć jako ofiar� dla Je-
howy spalan� w ogniu. Ofiara
ta zostanie przyj�ta z uznaniem.
28 Krowy lub owcy nie wolno
wam zarzynać razem z ich mło-
dymi w tym samym dniub.

29 „Jeśli składacie Jehowie
ofiar� dzi�kczynn�c, złóżcie j�
tak, żeby zyskać Jego uznanie.
30 Należy j� zjeść w tym samym
dniu. Nic z niej nie wolno wam
pozostawić do ranad. Ja jestem
Jehowa.

31 „Przestrzegajcie moich
przykazańe. Ja jestem Jehowa.
32 Nie wolno wam bezcześcić
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mojego świ�tego imieniaa. Izrae-
lici maj� mnie uświ�caćb. Ja je-
stem Jehowa, który was uświ�-
cac. 33 Ja wyprowadziłem was
z ziemi egipskiej, żeby pokazać,
że jestem waszym Bogiemd. Ja
jestem Jehowa”.

23 Jehowa mówił dalej do
Mojżesza: 2 „Powiedz Iz-

raelitom: ‚Oto okresowe świ�-
tae dla Jehowy, które macie
obchodzić�f—świ�te zgromadze-
nia, moje świ�ta:

3 „‚Sześć dni można wyko-
nywać prac�, ale w siódmym
dniu jest szabat. Jest to dzień
całkowitego odpoczynkug, świ�-
te zgromadzenie. Nie możecie
wtedy wykonywać żadnej pracy.
Ma to być szabat ku czci Jeho-
wy—wsz�dzie, gdzie b�dziecie
mieszkaćh.

4 „‚Takie s� okresowe świ�-
ta dla Jehowy, świ�te zgroma-
dzenia, które macie zwoły-
wać w wyznaczonych porach:
5 W 14 dniu miesi�ca pierwsze-
go i, o zmierzchu�, jest Pascha j

ku czci Jehowy.
6 „‚W 15 dniu tego miesi�ca

zaczyna si�
´
Swi�to Przaśników

ku czci Jehowyk. Przez siedem
dni macie jeść przaśny chleb l.
7 Pierwszego dnia urz�dzicie
świ�te zgromadzeniem. Nie mo-
żecie wtedy wykonywać żadnej
ci�żkiej pracy. 8 Przez siedem
dni b�dziecie składać Jehowie
ofiary spalane w ogniu. Siódme-
go dnia b�dzie świ�te zgroma-
dzenie. Nie możecie wtedy wy-
konywać żadnej ci�żkiej pracy’”.

9 Jehowa rzekł jeszcze do
Mojżesza: 10 „Powiedz Izraeli-
tom: ‚Gdy już wejdziecie do zie-
mi, któr� wam daj�, to w czasie
żniw pierwszy snop� z waszych

23:2 �Lub „zwoływać”. 23:5 �Dosł.
„mi�dzy dwoma wieczorami”. 23:10
�Dosł. „snop pierwocin”.

zbiorówa macie przynieść do
kapłanab. 11 A on b�dzie koły-
sał tym snopem przed Jehow�,
żeby zjednać wam Jego uznanie.
B�dzie to robił nast�pnego dnia
po szabacie. 12 W tym samym
dniu, w którym kapłan b�dzie
kołysał snopem, złożycie też
zdrowego rocznego baranka na
całopalenie dla Jehowy. 13 Na
ofiar� zbożow�� złożycie dwie
dziesi�te efy� najlepszej m�ki
wymieszanej z oliw�. B�dzie to
ofiara o przyjemnej� woni, ofia-
ra dla Jehowy spalana w og-
niu. A na ofiar� płynn� złoży-
cie ćwierć hinu� wina. 14 I aż
do dnia, w którym przyniesie-
cie te ofiary dla swojego Boga,
z nowego zboża nie wolno wam
jeść ani chleba, ani ziarna—
czy to prażonego, czy świeżego.
B�dzie to trwałe postanowienie
dla wszystkich waszych poko-
leń—wsz�dzie, gdzie b�dziecie
mieszkać.

15 „‚Od dnia po szabacie,
czyli od dnia, gdy przyniesiecie
snopek na ofiar� kołysan�, odli-
czycie siedem szabatówc, siedem
pełnych tygodni. 16 Nast�pne-
go dnia po siódmym szabacie,
czyli 50 dniad, złożycie Jeho-
wie ofiar� zbożow� z nowego
ziarnae. 17 Przyniesiecie z do-
mu dwa chleby na ofiar� koły-
san�. Macie je upiec na zakwa-
sief z dwóch dziesi�tych efy�
najlepszej m�ki. B�d� to pierw-
sze dojrzałe plony dla Jehowyg.
18 Razem z chlebami złożycie
siedem zdrowych rocznych ba-
ranków oraz jednego młodego
byka i dwa baranyh. Przeznaczy-
cie je na całopalenie dla Jeho-
wy razem z odpowiedni� ofiar�
zbożow� oraz ofiarami płynny-

23:13 �Zob. Słowniczek poj�ć. 23:13,
17 �Efa odpowiadała 22 l. Zob. Doda-
tek B14. 23:13 �Dosł. „koj�cej”. �Hin
odpowiadał 3,67 l. Zob. Dodatek B14.
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mi. B�dzie to ofiara o przyjem-
nej� woni, ofiara dla Jehowy
spalana w ogniu. 19 Na ofia-
r� za grzech złożycie koźl�a,
a na ofiar� współuczestnictwa�b

dwa roczne baranki. 20 Kapłan
weźmie te dwa baranki i b�dzie
nimi kołysał razem z chlebami
z pierwszych dojrzałych plonów.
B�dzie to ofiara kołysana przed
Jehow�, coś świ�tego dla Jeho-
wy, przeznaczonego dla kapła-
nac. 21 Tego dnia zwołacied

świ�te zgromadzenie. Nie mo-
żecie wtedy wykonywać żadnej
ci�żkiej pracy. B�dzie to trwa-
łe postanowienie dla wszyst-
kich waszych pokoleń—wsz�-
dzie, gdzie b�dziecie mieszkać.

22 „‚Kiedy w waszej ziemi na-
dejdzie pora żniw, nie żnij swo-
jego pola do samego skraju ani
nie zbieraj tego, co na nim pozo-
stanie po żniwache. Masz to zo-
stawić dla biednego�f i dla cu-
dzoziemcag, który osiedlił si�
wśród was. Ja jestem Jehowa,
wasz Bóg’”.

23 Jehowa polecił też Mojże-
szowi: 24 „Przekaż Izraelitom:
‚Pierwszy dzień miesi�ca siód-
mego ma być dla was dniem
całkowitego odpoczynku, dniem
pami�tnym, świ�tym zgromadze-
niem zwoływanym d�ciem w tr�-
byh. 25 Nie możecie wtedy wy-
konywać żadnej ci�żkiej pracy,
macie natomiast złożyć Jehowie
ofiary spalane w ogniu’”.

26 Jehowa powiedział jesz-
cze do Mojżesza: 27 „Dziesi�-
ty dzień tego siódmego miesi�-
ca b�dzie Dniem Przebłagania i.
Macie urz�dzić świ�te zgroma-
dzenie. B�dziecie odczuwać żal�j

23:18 �Dosł. „koj�cej”. 23:19 �Zob.
Słowniczek poj�ć. 23:22 �Lub „uciś-
nionego”. 23:27 �Lub „trapić swoje
dusze”. Może chodzić o różne formy wy-
rzeczeń, w tym post.

i złożycie Jehowie ofiary spala-
ne w ogniu. 28 Nie wolno wam
wtedy wykonywać żadnej pra-
cy, bo jest to Dzień Przebła-
ganiaa—dzień, w którym doko-
na si� za was przebłagania
przed Jehow�, waszym Bogiem.
29 Każdy, kto� w tym dniu
nie b�dzie odczuwał żalu�, zo-
stanie zgładzony�b. 30 Zgładz�
też każdego�, kto tego dnia b�-
dzie wykonywał jak�kolwiek
prac�. 31 Nie wolno wam wte-
dy wykonywać żadnej pracy. B�-
dzie to trwałe postanowienie
dla wszystkich waszych poko-
leń—wsz�dzie, gdzie b�dziecie
mieszkać. 32 Jest to dla was
szabat, dzień całkowitego odpo-
czynku, w którym macie odczu-
wać żalc. B�dziecie go obcho-
dzić od wieczora dziewi�tego
dnia tego miesi�ca do wieczora
nast�pnego dnia”.

33 Jehowa rzekł jeszcze do
Mojżesza: 34 „Powiedz Izraeli-
tom: ‚W 15 dniu tego siódme-
go miesi�ca zacznie si�

´
Swi�to

Szałasów. B�dziecie je obcho-
dzić ku czci Jehowy przez sie-
dem dnid. 35 Pierwszego dnia
b�dzie świ�te zgromadzenie. Nie
możecie wtedy wykonywać żad-
nej ci�żkiej pracy. 36 Przez
siedem dni b�dziecie składać
Jehowie ofiary spalane w ogniu.
A ósmego dnia urz�dzicie świ�-
te zgromadzeniee i też złożycie
Jehowie ofiary spalane w ogniu.
B�dzie to uroczyste zgromadze-
nie. Nie możecie wtedy wykony-
wać żadnej ci�żkiej pracy.

37 „‚Takie s� świ�taf dla Je-
howy, świ�te zgromadzeniag,
które macie zwoływać, żeby
składać Jehowie ofiary spala-
ne w ogniu: całopaleniah razem

23:29 �Lub „każda dusza”. �Możliwe
też „nie b�dzie pościł”. �Dosł. „odci�-
ty od swojego ludu”. 23:30 �Lub „każ-
d� dusz�”.
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z ofiarami zbożowymia oraz ofia-
rami płynnymib—zgodnie z tym,
co jest wymagane na każdy
dzień. 38 Macie je składać nie-
zależnie od tego, co składacie
Jehowie w dni szabatuc, nieza-
leżnie od waszych darówd, ofiar
zwi�zanych ze ślubamie i innych
dobrowolnych ofiarf dla Jehowy.
39 W 15 dniu miesi�ca siódme-
go, gdy zbierzecie plony ziemi,
macie zacz�ć obchody świ�ta ku
czci Jehowy. B�dzie ono trwa-
ło siedem dnig. Pierwszy i ósmy
dzień b�d� dniami całkowite-
go odpoczynkuh. 40 Pierwsze-
go dnia weźmiecie sobie owoce
z okazałych drzew, liście drzew
palmowych i, gał�zie z bujnych
drzew i topoli rosn�cych w
dolinach� i przez siedem dni b�-
dziecie si� radować j przed Je-
how�, swoim Bogiemk. 41 Każ-
dego roku w miesi�cu siódmym
b�dziecie obchodzić to siedmio-
dniowe świ�to ku czci Jehowy l.
B�dzie to trwałe postanowie-
nie dla wszystkich waszych po-
koleń. 42 Przez siedem dni b�-
dziecie mieszkać w szałasachm.
Maj� to robić wszyscy rodowi-
ci Izraelici, 43 żeby wasze na-
st�pne pokolenia wiedziałyn, że
w szałasach kazałem mieszkać
Izraelitom, gdy wyprowadzałem
ich z Egiptuo. Ja jestem Jehowa,
wasz Bóg’”.

44 Mojżesz powiedział wi�c
Izraelitom o okresowych świ�-
tach dla Jehowy.

24 Jehowa mówił dalej do
Mojżesza: 2 „Powiedz Iz-

raelitom, że maj� przynosić
do lamp świecznika czyst� oli-
w� z rozgniecionych oliwek,
tak żeby lampy stale si� paliłyp.
3 Aaron zadba o to, żeby w na-
miocie spotkania, przed zasło-

23:40 �Lub „wadi”. Zob. Słowniczek po-
j�ć.

n�, za któr� jest Arka
´
Swiadec-

twa, lampy paliły si� przed
Jehow� od wieczora do rana. B�-
dzie to trwałe postanowienie dla
wszystkich waszych pokoleń.
4 Zadba on o to, żeby na świecz-
nikua ze szczerego złota zawsze
były lampy przed Jehow�.

5 „Weźmiesz najlepsz� m�k�
i upieczesz z niej 12 okr�głych
chlebów. Na każdy z nich zu-
żyjesz dwie dziesi�te efy� m�ki.
6 Ułożysz je przed Jehow� na
stole ze szczerego złotab w dwa
stosy, po sześć w stosiec. 7 Na
każdym stosie położysz czyste
kadzidło�, które b�dzie ofiaro-
wane zamiast chleba jako jego
wyobrażenie�d. B�dzie to ofia-
ra dla Jehowy spalana w ogniu.
8 Należy układać ten chleb
przed Jehow� w każdy szabate.
Jest to trwałe przymierze mi�-
dzy mn� a Izraelitami. 9 Chleb
przypadnie Aaronowi i jego sy-
nomf i b�d� go jeść w świ�tym
miejscu�g, bo jest to coś szcze-
gólnie świ�tego z ofiar dla Jeho-
wy spalanych w ogniu. B�dzie to
dla was trwały przepis”.

10 Wśród Izraelitów był pe-
wien człowiek—syn Izraelitki
i Egipcjaninah—który pobił si�
w obozie z pewnym Izraelit�
11 i zacz�ł znieważać i przekli-
nać Imi��i. Przyprowadzono go
wi�c do Mojżesza j. (Jego mat-
k� była Szelomit, córka Dibriego
z plemienia Dana). 12 Oddano
go pod straż do czasu, aż Jeho-
wa wyjawi swoj� decyzj� w je-
go sprawiek.

24:5 �Efa odpowiadała 22 l. Zob. Do-
datek B14. 24:7 �Chodzi o olibanum,
gumożywic� z kadzidłowca. �Lub „ja-
ko cz�ść ofiary maj�c� być przypomnie-
niem dla Boga”. 24:9 �Zob. Słowniczek
poj�ć. 24:11 �Lub „złorzeczyć Imie-
niu”. Chodzi o imi� Jehowy, jak na to
wskazuj� wersety 15 i 16.
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13 Jehowa przemówił do
Mojżesza: 14 „Wyprowadź bluź-
nierc� poza obóz, a wszyscy,
którzy go słyszeli, niech poło-
ż� r�ce na jego głowie i ca-
ły lud niech go ukamienujea.
15 I masz powiedzieć Izraeli-
tom: ‚Jeżeli ktoś przeklina swo-
jego Boga, to odpowie za swój
grzech. 16 Znieważa imi� Je-
howy, wi�c ma bezwarunkowo
ponieść śmierćb. Cały lud ma go
ukamienować. Każdy, kto znie-
waża Imi�—czy to cudzoziemiec,
który mieszka wśród was, czy
rodowity Izraelita—ma zostać
uśmiercony.

17 „‚Jeśli ktoś odbierze dru-
giemu człowiekowi życie�, ma
bezwarunkowo zostać uśmier-
conyc. 18 Kto zabije czyjeś
zwierz��, ma dać za nie od-
szkodowanie, zwierz� za zwie-
rz��. 19 Jeśli ktoś zrani bliź-
niego, to należy mu zrobić to
samod. 20 Złamanie za złama-
nie, oko za oko, z�b za z�b—
to, co ktoś zrobił drugiemu czło-
wiekowi, należy zrobić jemue.
21 Kto zabije czyjeś zwierz�,
ma dać za nie odszkodowanief,
ale kto zabije człowieka, ma zo-
stać uśmierconyg.

22 „‚To samo prawo ma obo-
wi�zywać zarówno rodowitego
Izraelit�, jak i cudzoziemca, któ-
ry osiedlił si� wśród wash. Bo ja
jestem Jehowa, wasz Bóg’”.

23 Mojżesz przekazał Izraeli-
tom te słowa, a oni wyprowa-
dzili bluźnierc� poza obóz i go
ukamienowali i. Zrobili wi�c tak,
jak Jehowa nakazał Mojżeszowi.

25 Potem Jehowa rzekł do
Mojżesza na górze Synaj:

2 „Powiedz Izraelitom: ‚Gdy już
wejdziecie do kraju, który wam

24:17 �Lub „kto śmiertelnie ugodzi ja-
k�ś dusz� ludzk�”. 24:18 �Lub „kto
śmiertelnie ugodzi dusz� jakiegoś zwie-
rz�cia”. �Lub „dusz� za dusz�”.

daj�a, pozwolicie ziemi odpo-
cz�ć. B�dzie to szabat ku czci
Jehowyb. 3 Sześć lat macie ob-
siewać pola, sześć lat macie też
przycinać winorośle i zbierać
plony ziemic. 4 Ale w siódmym
roku nast�pi szabat. B�dzie to
rok całkowitego odpoczynku
dla ziemi, szabat ku czci Jeho-
wy. Nie wolno wam obsiewać pól
ani przycinać winorośli. 5 Nie
wolno wam ż�ć tego, co wyros-
ło z ziaren pozostałych po po-
przednich żniwach. Nie wolno
wam też urz�dzać zbioru wi-
nogron z nieprzycinanych wi-
norośli. Ma to być rok całkowi-
tego odpoczynku dla ziemi.
6 Jednak to, co ziemia sama
urodzi w czasie tego szabatu,
może wam służyć za pokarm—
wam i waszym niewolnikom,
waszym niewolnicom, wynaj�-
tym pracownikom i cudzoziem-
skim osiedleńcom, którzy z wa-
mi mieszkaj�, 7 jak również
domowym i dzikim zwierz�tom
w waszej ziemi. Możecie jeść ca-
ły jej plon.

8 „‚Odliczycie sobie siedem
lat szabatowych, siedem razy
po siedem lat—w sumie 49 lat.
9 W 10 dniu miesi�ca siódmego,
w Dniu Przebłaganiad, b�dzie-
cie głośno d�ć w róg, tak żeby
dźwi�k rogu było słychać w ca-
łym kraju. 10 Rok 50 ma być
dla was świ�ty. W całym kra-
ju ogłosicie wolność dla wszyst-
kich mieszkańcówe. B�dzie to
dla was Jubileusz. Każdy wró-
ci do swojego domu i swojej ro-
dzinyf. 11 Ponieważ ten 50 rok
b�dzie dla was jubileuszowy,
nie wolno wam wtedy siać ani
ż�ć tego, co wyrosło z ziaren
pozostałych na polu. Nie wol-
no też urz�dzać zbioru wino-
gron z nieprzycinanych wino-
roślig. 12 Bo jest to Jubileusz.
Ma być dla was świ�ty. Jednak
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to, co ziemia sama urodzi, może-
cie jeśća.

13 „‚W roku jubileuszowym
każdy z was odzyska swoj� włas-
nośćb. 14 Jeżeli sprzedajecie
coś bliźniemu albo coś od nie-
go kupujecie, nie wyzyskujcie je-
den drugiegoc. 15 Kupuj�c coś,
macie policzyć, ile lat min�ło od
Jubileuszu. Sprzedaj�cy ustali
cen� odpowiednio do liczby lat,
w których b�dzie jeszcze moż-
na zbierać plonyd. 16 Im licz-
ba lat jest wi�ksza, tym cena
b�dzie wyższa, a im jest mniej-
sza, tym cena b�dzie niższa,
bo sprzedawana jest liczba zbio-
rów. 17 Nikomu z was nie wol-
no wyzyskiwać bliźniegoe. Macie
si� bać swojego Bogaf. Ja jestem
Jehowa, wasz Bógg. 18 Macie
wprowadzać w czyn moje usta-
wy i przestrzegać moich rozpo-
rz�dzeń, bo dzi�ki temu b�dzie-
cie bezpiecznie mieszkać w tym
krajuh. 19 Ziemia wyda swój
plon i i b�dziecie jeść do syta
oraz mieszkać bezpiecznie j.

20 „‚Gdybyście si� zastana-
wiali: „Co b�dziemy jeść w ro-
ku siódmym, skoro nie może-
my siać ani zbierać plonów?”k,
21 to wiedzcie, że ja w roku
szóstym zapewni� wam błogo-
sławieństwo i ziemia wyda plon
na trzy lata l. 22 W roku ósmym
b�dziecie siać, ale jeść b�dzie-
cie ze starego zbioru aż do ro-
ku dziewi�tego. B�dziecie z nie-
go jeść, dopóki nie zbierzecie
nowego plonu.

23 „‚Ziemi nie należy sprze-
dawać na zawszem, bo ziemia
jest mojan. A wy z mojego punk-
tu widzenia jesteście cudzoziem-
cami i osiedleńcamio. 24 W ca-
łym kraju, który b�dzie wasz�
własności�, ma obowi�zywać
prawo wykupu ziemi.

25 „‚Jeżeli ktoś z waszych
braci stanie si� biedny i b�dzie

zmuszony sprzedać cz�ść swo-
jej ziemi, to wykupiciel, któ-
ry jest z nim blisko spokrewnio-
ny, wykupi to, co on sprzedała.
26 Jeśli ktoś nie ma wykupicie-
la, ale zacznie mu si� wieść le-
piej i b�dzie miał środki na
dokonanie wykupu, 27 to obli-
czy wartość sprzedanej ziemi na
podstawie liczby lat, jakie min�-
ły od czasu sprzedaży, po czym
zapłaci obecnemu właścicielowi
różnic� mi�dzy pierwotn� cen�
a wartości� zbiorów w tych la-
tach. Wtedy ziemia znów stanie
si� jego własności�b.

28 „‚Gdyby jednak nie miał
środków na wykupienie sprze-
danej ziemi, to b�dzie ona na-
leżeć do nabywcy aż do roku
jubileuszowegoc. Podczas Jubi-
leuszu zostanie zwrócona po-
przedniemu właścicielowi, znów
stanie si� jego własności�d.

29 „‚Jeżeli ktoś sprzeda dom
w mieście otoczonym murem,
to w ci�gu pierwszego roku od
sprzedaży może go wykupić. Pra-
wo wykupue pozostanie w mocy
przez cały rok. 30 Jeśli jednak
przed upływem roku dom nie zo-
stanie wykupiony, to na zawsze
pozostanie własności� nabywcy
i jego potomków. Podczas Jubile-
uszu nie wróci do poprzedniego
właściciela. 31 Ale domy w nie-
otoczonych murem osadach na-
leży uważać za cz�ść ziemi. Pra-
wo ich wykupu ma cały czas
pozostawać w mocy, a podczas
Jubileuszu powinny wrócić do
poprzednich właścicieli.

32 „‚Jeżeli chodzi o domy Le-
witów w miastach lewickichf, to
prawo wykupu b�dzie im przy-
sługiwać zawsze. 33 Jeśli jakiś
Lewita nie wykupi swojego do-
mu, to podczas Jubileuszu znów
stanie si� jego właścicielemg,
bo w narodzie izraelskim domy
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w miastach Lewitów należ� do
nicha. 34 A ziemib wokół ich
miast w ogóle nie można sprze-
dawać, bo jest ona ich własnoś-
ci� na zawsze.

35 „‚Jeżeli ktoś z waszych
braci stanie si� biedny i sam
nie b�dzie mógł si� utrzymać, to
macie go wesprzećc jak cudzo-
ziemca i osiedleńcad, żeby mógł
dalej żyć razem z wami. 36 Nie
bierzcie od niego odsetek ani go
nie wyzyskujcie�e. Macie si� bać
swojego Bogaf. Niech wasz brat
żyje razem z wami. 37 Nie po-
życzajcie mu pieni�dzy na pro-
centg i nie dawajcie jedzenia
dla zysku. 38 Ja jestem Jeho-
wa, wasz Bóg. Ja wyprowadzi-
łem was z Egiptuh, żeby dać wam
ziemi� Kanaan i pokazać, że je-
stem waszym Bogiemi.

39 „‚Jeżeli ktoś z waszych
braci stanie si� biedny i b�dzie
musiał komuś z was si� sprze-
dać j, nie wolno wam go zmuszać
do pracy niewolniczejk. 40 Ma-
cie go traktować jak wynaj�te-
go pracownika l, jak osiedleńca.
B�dzie u was służył do roku ju-
bileuszowego. 41 Potem odej-
dzie razem ze swoimi dziećmi�
i wróci do swojej rodziny i do
własności swoich przodkówm.
42 Bo Izraelici s� moimi niewol-
nikami, których wyprowadziłem
z ziemi egipskiejn. Nie mog�
sprzedawać siebie tak, jak si�
sprzedaje niewolnika. 43 Nie
możecie ciemi�żyć swoich bra-
cio. Macie si� bać swojego Bo-
gap. 44 Wasi niewolnicy i wa-
sze niewolnice maj� pochodzić
z okolicznych narodów—tam
możecie ich sobie kupować.
45 Możecie też kupować cu-
dzoziemskich osiedleńców, któ-
rzy mieszkaj� wśród wasq, oraz

25:36 �Lub „ani nie pobierajcie lichwy”.
25:41, 54 �Dosł. „synami”.

ich dzieci, które urodziły im
si� w waszym kraju. Oni b�d�
wasz� własności�. 46 Możecie
ich przekazywać w dziedzictwie
swoim synom. B�d� waszymi
niewolnikami, wasz� własności�
na zawsze. Jednak swoich bra-
ci, Izraelitów, nie możecie cie-
mi�żyća.

47 „‚Ale jeżeli cudzoziemiec
lub osiedleniec, który wśród was
mieszka, si� wzbogaci, a ktoś
z waszych braci stanie si� bied-
ny i b�dzie zmuszony sprze-
dać siebie komuś takiemu albo
członkowi jego rodziny, 48 to
ma mu przysługiwać prawo wy-
kupu. Może go wykupić jego
bratb, 49 wujek, syn jego wujka
lub którykolwiek z jego bliskich
krewnych, członek jego rodziny.

„‚A jeśli ktoś taki si� wzbo-
gaci, to sam może si� wykupićc.
50 Razem ze swoim nabywc�
policzy czas od roku, gdy mu
siebie sprzedał, aż do roku jubi-
leuszowegod, a cena za niego ma
odpowiadać liczbie late. Dni jego
pracy w tym okresie b�d� liczo-
ne według stawki wynaj�tego
pracownikaf. 51 Jeśli do Jubi-
leuszu pozostaje wiele lat, cena
wykupu ma być proporcjonalna
do ich liczby. 52 Jeśli do roku
jubileuszowego pozostaje tylko
kilka lat, cena wykupu też b�-
dzie proporcjonalna do ich licz-
by. 53 Rok po roku ma służyć
u niego jak wynaj�ty pracownik.
Człowiek, który go kupił, nie
może go ciemi�żyćg. 54 Jeśli
jednak ktoś nie może si� wyku-
pić na tych warunkach, to razem
ze swoimi dziećmi� odejdzie
wolny w roku jubileuszowymh.

55 „‚Bo Izraelici s� moimi
własnymi niewolnikami—niewol-
nikami, których wyprowadziłem
z Egiptu i. Ja jestem Jehowa,
wasz Bóg.
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26 „‚Nie wolno wam robić
sobie bezwartościowych

bożkówa. Nie wolno wam sta-
wiać sobie rzeźbionych wize-
runkówb ani świ�tych słupów�.
Nie wolno wam stawiać w swo-
im kraju żadnych kamiennych
pos�gówc, żeby si� im kła-
niaćd. Ja jestem Jehowa, wasz
Bóg. 2 Macie przestrzegać mo-
ich szabatów i z należn� czci��
odnosić si� do mojego sanktua-
rium. Ja jestem Jehowa.

3 „‚Jeżeli b�dziecie trzymać
si� moich ustaw i przestrzegać
moich przykazańe, 4 to dam
wam deszcze we właściwym
czasief i ziemia wyda plong,
a drzewa polne—owoce. 5 Po-
ra młocki b�dzie trwać aż do
winobrania, a winobranie aż
do siewu. B�dziecie jeść chleb
do syta i mieszkać bezpiecznie
w swoim krajuh. 6 Zaprowadz�
w nim pokój i. Położycie si� spać
i nikt nie wzbudzi w was stra-
chu j. Sprawi� też, że w waszym
kraju nie b�dzie groźnych dzi-
kich zwierz�t i że nie przejdzie
przez niego miecz. 7 B�dziecie
ścigać swoich wrogów i padn�
przed wami od miecza. 8 Pi�-
ciu z was b�dzie ścigać stu,
a stu z was rzuci si� w pościg
za dziesi�cioma tysi�cami i wasi
wrogowie padn� przed wami od
mieczak.

9 „‚Okaż� wam przychylność�
i sprawi�, że b�dziecie płod-
ni i staniecie si� liczni l. Dotrzy-
mam zawartego z wami przy-
mierzam. 10 B�dziecie jeszcze
jeść stare, zeszłoroczne zbiory,
a już trzeba b�dzie zrobić miej-
sce dla nowych. 11 Umieszcz�
wśród was swój przybytekn i was

26:1 �Zob. Słowniczek poj�ć. 26:2
�Lub „bojaźni� nacechowan� szacun-
kiem”. 26:9 �Dosł. „zwróc� si�
ku wam”.

nie odrzuc��. 12 B�d� przeby-
wał� wśród was i b�d� waszym
Bogiema, a wy b�dziecie mo-
im ludemb. 13 Ja jestem Jeho-
wa, wasz Bóg, który was wypro-
wadził z Egiptu, żebyście już nie
byli niewolnikami. Połamałem
dr�żki waszego jarzma i sprawi-
łem, że chodzicie z podniesion�
głow��.

14 „‚Ale jeżeli nie b�dzie-
cie mi posłuszni, jeśli nie b�-
dziecie przestrzegać wszystkich
tych przykazańc, 15 jeśli od-
rzucicie moje ustawyd i b�dzie-
cie� si� brzydzić moimi rozpo-
rz�dzeniami, tak iż nie b�dziecie
spełniać wszystkich moich przy-
kazań i złamiecie przymierze,
które z wami zawarłeme, 16 to
post�pi� z wami tak: Ukarz� was
cierpieniem, gruźlic� i wynisz-
czaj�c� gor�czk� i popsuje si�
wam wzrok, i stracicie siły wi-
talne�. B�dziecie siać ziarno, ale
na próżno, bo zjedz� je wasi
wrogowief. 17 Zwróc� si� prze-
ciwko wam i wrogowie was po-
konaj�g. Ci, którzy was nienawi-
dz�, b�d� was gn�bićh. B�dziecie
uciekać, choć nikt nie b�dzie
was ścigał i.

18 „‚Jeżeli nawet wtedy nie
b�dziecie mi posłuszni, ukarz�
was za wasze grzechy siedem
razy bardziej. 19 Złami� wasz
upór i pych� i sprawi�, że
niebo b�dzie dla was jak żelazo j,
a ziemia jak miedź. 20 B�dzie-
cie si� trudzić, ale na próżno, bo
ziemia nie wyda plonuk, a drze-
wa—owoców.

21 „‚Jeżeli dalej b�dziecie mi
si� przeciwstawiać i nie b�-
dziecie mi posłuszni, to uderz�

26:11 �Lub „moja dusza was nie od-
rzuci”. 26:12 �Dosł. „chodził”. 26:13
�Dosł. „wyprostowani”. 26:15 �Lub
„wasze dusze b�d�”. 26:16 �Lub „wa-
sza dusza omdleje”.

ROZDZ. 26
a Wj 20:4

Kpł 19:4
Dz 17:29
1Ko 8:4

b Pwt 5:8

c Lb 33:52

d Dn 3:18
1Ko 10:14

e Pwt 11:13-15
Kzn 12:13

f Pwt 28:12
Iz 30:23
Eze 34:26
Jl 2:23

g Ps 67:6
Ps 85:12

h Kpł 25:18

i 1Kn 22:9
Ps 29:11
Ag 2:9

j Mi 4:4

k Pwt 28:7
Joz 23:10
Sdz 7:15, 16
Sdz 15:15, 16
1Kn 11:20

l Pwt 28:4

m Wj 6:4

n Wj 25:8
Eze 37:26
Obj 21:3

��������������������

szpalta 2
a Pwt 23:14

b Wj 6:7
2Ko 6:16

c Pwt 28:15

d 2Kl 17:15

e Wj 24:7
Pwt 31:16
Heb 8:9

f Pwt 28:22, 33
Sdz 6:3

g Pwt 28:15, 25
Sdz 2:14
1Sm 4:10

h Ps 106:41
Lam 1:5

i Kpł 26:36

j Pwt 11:17
1Kl 17:1

k Jer 12:13
Ag 1:6, 10

KAPŁA
´
NSKA 26:1-21 212



213 KAPŁA
´
NSKA 26:22-41

was siedem razy mocniej, odpo-
wiednio do waszych grzechów.
22 Naśl� na was dzikie zwierz�-
taa, które pozbawi� was dziecib
oraz zwierz�t domowych, tak iż
zmniejszy si� wasza liczebność
i wasze drogi opustoszej�c.

23 „‚Jeżeli mimo to nie przyj-
miecie mojego skorygowaniad

i b�dziecie mi si� uparcie prze-
ciwstawiać, 24 to ja też si�
wam przeciwstawi� i sam sie-
dem razy bardziej ukarz� was
za wasze grzechy. 25 Sprowa-
dz� na was miecz i wezm� na
was odwet za złamanie przymie-
rza ze mn�e. Jeśli zbierzecie si�
w miastach, ześl� na was zara-
z�f i wydam was w r�ce wro-
gówg. 26 Pozbawi� was zapa-
sów� chleba�h i 10 kobiet b�dzie
piec chleb w jednym piecu, a po-
tem b�d� wam wydzielać odwa-
żone porcjei. B�dziecie jeść, ale
nie do syta j.

27 „‚Jeżeli mimo to nie b�-
dziecie mi posłuszni i b�dziecie
mi si� uparcie przeciwstawiać,
28 to ja przeciwstawi� si� wam
jeszcze bardziejk i sam siedem
razy mocniej ukarz� was za wa-
sze grzechy. 29 B�dziecie mu-
sieli jeść ciała swoich synów
i ciała swoich córek l. 30 Znisz-
cz� wasze świ�te wzniesieniam

i kadzielne ołtarze, a wasze tru-
py rzuc� na wasze martwe od-
rażaj�ce bożki�n. I odwróc�
si�� od was z odraz�o. 31 Wa-
sze miasta oddam pod mieczp,
a sanktuaria spustosz� i wasze
ofiary o przyjemnej� woni nie

26:26 �Dosł. „połami� dr�żki”. Może
chodzić o dr�żki, na których wieszano
chleb. �Lub „jedzenia”. 26:30 �Hebr.
termin przetłumaczony tu na „odrażaj�-
ce bożki”może być spokrewniony ze sło-
wemoznaczaj�cym „gnój”. Używa si� go
w celu wyrażenia pogardy. �Lub „moja
dusza odwróci si�”. 26:31 �Dosł. „ko-
j�cej”.

b�d� dla mnie miłe. 32 I spus-
tosz� ten kraja, a wasi wrogo-
wie, którzy w nim mieszkaj�,
widz�c to, osłupiej� ze zdumie-
niab. 33 A was rozprosz� mi�-
dzy narodamic i dob�d� miecza,
żeby was ścigałd. Wasz kraj sta-
nie si� pustkowieme, a miasta
obróc� si� w ruin�.

34 „‚Gdy b�dziecie w kraju
swoich wrogów, ta ziemia przez
cały czas spustoszenia b�dzie
nadrabiać zaległe szabaty. B�-
dzie zaznawać odpoczynku�, bo
musi nadrobić swoje szabatyf.
35 B�dzie odpoczywać przez
cały czas spustoszenia, bo gdy
w niej mieszkaliście, nie prze-
strzegaliście szabatów i nie za-
znawała odpoczynku.

36 „‚Jeśli chodzi o tych, któ-
rzy ocalej�g i znajd� si� w kra-
jach wrogów, to napełni� ich
serca rozpacz�. Na odgłos liś-
cia unoszonego wiatrem rzuc�
si� do ucieczki. B�d� uciekać
jak przed mieczem i si� prze-
wracać, chociaż nikt nie b�dzie
ich ścigałh. 37 B�d� si� poty-
kać jeden o drugiego, jak gdy-
by uciekali przed mieczem, cho-
ciaż nikt nie b�dzie ich ścigał.
I nie b�dziecie w stanie przeciw-
stawić si� wrogomi. 38 Zginie-
cie wśród innych narodów j, po-
chłonie was ziemia waszych
wrogów. 39 A ci z was, któ-
rzy pozostan�, b�d� marnieć
w krajach wrogówk—z powodu
swojego grzechu i grzechów
swoich ojców l. 40 I wyznaj�
swój grzechm oraz grzech i nie-
wierność swoich ojców. Przy-
znaj�, że byli wobec mnie nie-
wierni i mi si� przeciwstawialin,
41 wskutek czego ja też si� im
przeciwstawiłemo i zaprowadzi-
łem ich do kraju wrogówp.

26:34 �Lub „obchodzić szabat”.
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„‚Może wtedy ich zatwardzia-
łe� serce spokorniejea. I zapłac�
za swój grzech, 42 a ja przypo-
mn� sobie o swoim przymierzu
z Jakubemb, przymierzu z Izaa-
kiemc oraz przymierzu z Abra-
hamemd. Przypomn� też sobie
o tym kraju. 43 Kiedy go opu-
ścili� i ziemia była spustoszo-
na, nadrabiała zaległe szabatye.
A oni płacili za swój grzech,
ponieważ odrzucili moje rozpo-
rz�dzenia i brzydzili si�� moimi
ustawamif. 44 Ale pomimo te-
go wszystkiego, gdy b�d� w kra-
ju swoich wrogów, nigdy nie od-
rzuc� ich całkowicieg ani nie
wzgardz� nimi do tego stopnia,
żeby ich wytracić, bo w ten spo-
sób złamałbym swoje przymie-
rzeh z nimi. Ja jestem Jehowa,
ich Bóg. 45 Ze wzgl�du na nich
przypomn� sobie o swoim przy-
mierzu z ich przodkami i, których
na oczach innych narodów wy-
prowadziłem z Egiptu j, żeby po-
kazać, że jestem ich Bogiem. Ja
jestem Jehowa’”.

46 Takie przepisy, rozporz�-
dzenia i prawa Jehowa podał Iz-
raelitom na górze Synaj za po-
średnictwem Mojżeszak.

27 Jehowa rzekł jeszcze do
Mojżesza: 2 „Powiedz Iz-

raelitom: ‚Jeżeli ktoś złoży szcze-
gólny ślubl, że ofiaruje Jehowie
sum� stanowi�c� równowartość
jakiejś osoby�, to ta suma b�dzie
nast�puj�ca: 3 Wartość m�ż-
czyzny w wieku od 20 do 60
lat ma wynosić 50 syklów� sreb-
ra według wagi świ�tego sykla�.
4 Wartość kobiety ma wyno-
sić 30 syklów. 5 Wartość osoby

26:41 �Dosł. „nieobrzezane”. 26:43
�Chodzi o Izraelitów. �Lub „ich du-
sze si� brzydziły”. 27:2 �Lub „duszy”.
27:3 �Sykl odpowiadał 11,4 g. Zob. Do-
datek B14. �Lub „według sykla ze
świ�tego miejsca”.

płci m�skiej w wieku od pi�ciu
do 20 lat ma wynosić 20 syklów,
a osoby płci żeńskiej—10 syklów.
6 Wartość chłopca od miesi�ca
do pi�ciu lat ma wynosić 5 syk-
lów, a dziewczynki—3 sykle.

7 „‚Wartość m�żczyzny w
wieku od 60 lat wzwyż ma
wynosić 15 syklów, a kobiety—
10 syklów. 8 Lecz jeśli ktoś,
kto składa ślub, jest zbyt biedny,
żeby zapłacić ustalon� sum�a,
to człowiek taki stanie przed
kapłanem, który ustali wartość
odpowiedni� dla niego—stosow-
nie do tego, na co ślubuj�cego
staćb.

9 „‚Jeżeli ślub dotyczy złoże-
nia Jehowie jakiegoś zwierz�-
cia, które można Mu złożyć, to
każde takie zwierz� ofiarowane
Jehowie stanie si� czymś świ�-
tym. 10 Nie można go zast�pić
innym—ani gorszym, ani lep-
szym. Gdyby jednak ktoś to zro-
bił, to oba te zwierz�ta stan� si�
czymś świ�tym. 11 A jeśli cho-
dzi o zwierz� nieczystec, które-
go nie można składać Jehowie,
należy przyprowadzić to zwie-
rz� do kapłana, 12 który osza-
cuje jego wartość na podstawie
tego, jak wygl�da. Ocena doko-
nana przez kapłana b�dzie wi�-
ż�ca. 13 Gdyby jednak kiedy-
kolwiek ofiarodawca chciał to
zwierz� wykupić, niech do osza-
cowanej wartości dołoży jedn�
pi�t�d.

14 „‚Jeżeli ktoś chce po-
świ�cić swój dom jako coś świ�-
tego dla Jehowy, kapłan oce-
ni jego wartość na podstawie
jego wygl�du. Wartość ustalo-
na przez kapłana b�dzie wi�ż�-
cae. 15 Lecz gdyby dana oso-
ba chciała wykupić swój dom, to
dołoży do oszacowanej wartości
jedn� pi�t� i znów b�dzie nale-
żał do niej.
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16 „‚Jeżeli ktoś poświ�ci dla
Jehowy cz�ść swojego pola, jego
wartość należy oszacować pro-
porcjonalnie do ilości ziarna po-
trzebnego do wysiewu. Chomer�
ziarna j�czmienia b�dzie wyno-
sił 50 syklów srebra. 17 Jeśli
ktoś poświ�ci to pole w roku ju-
bileuszowyma, ustalona wartość
si� nie zmieni. 18 Jeśli zrobi to
po Jubileuszu, to kapłan obliczy,
ile lat pozostało do nast�pnego
roku jubileuszowego i zmniejszy
cen� odpowiednio do tej liczby
latb. 19 Ale gdyby ofiarodawca
chciał kiedyś wykupić to pole,
dołoży do oszacowanej wartości
jedn� pi�t� i znów b�dzie należa-
ło do niego. 20 Gdyby jednak
nie wykupił tego pola, a zosta-
łoby ono sprzedane komuś inne-
mu, to nie może go już wykupić.
21 Podczas Jubileuszu pole to
zostanie poświ�cone dla Jeho-
wy. Stanie si� czymś świ�tym
i przejdzie na własność kapła-
nówc.

22 „‚Jeżeli ktoś poświ�ci dla
Jehowy nabyte przez siebie po-
le, które nie jest jego dziedzicz-
n� własności�d, 23 kapłan ob-
liczy jego wartość na podstawie
liczby lat, jakie pozostały do
Jubileuszu. Ofiarodawca zapła-
ci za nie tego samego dniae. Jest
ono czymś świ�tym dla Jehowy.
24 W roku jubileuszowym pole
wróci do tego, od kogo je kupił—
do człowieka, dla którego jest
ono dziedziczn� własności�f.

25 „‚Każd� wartość należy
szacować w syklach według wa-
gi świ�tego sykla. Sykl ma si�
równać 20 gerom�.

26 „‚Nikt jednak nie może po-
świ�cać dla Jehowy pierworod-
nego zwierz�cia, ponieważ już

27:16 �Chomer odpowiadał 220 l.
Zob. Dodatek B14. 27:25 �Gera odpo-
wiadała 0,57 g. Zob. Dodatek B14.

należy ono do Niegoa—czy to
byk, czy owca. Urodziło si�
jako pierworodne dla Jehowyb.
27 Jeśli jest to zwierz� nieczys-
te� i ktoś chce je wykupić, to
powinien zapłacić sum� równ�
oszacowanej wartości i dołożyć
do tego jedn� pi�t�c. A gdyby
nie zostało wykupione, należy je
sprzedać za sum� odpowiadaj�-
c� oszacowanej wartości.

28 „‚Jeżeli jednak ktoś prze-
znacza bezwarunkowo� dla Je-
howy człowieka, zwierz� czy
pole—cokolwiek, co do niego
należy—nie może tego sprzedać
ani wykupić. Jest to coś szcze-
gólnie świ�tego dla Jehowyd.
29 ˙

Zadnej osoby skazanej, prze-
znaczonej na zagład�� nie moż-
na wykupiće. Ma być bezwarun-
kowo uśmierconaf.

30 „‚Każda dziesi�ta cz�ść�g

z tego, co urodzi ziemia—czy
to z płodów ziemi, czy z owo-
ców drzew—należy do Jehowy.
Jest czymś świ�tym dla Jeho-
wy. 31 Jeśli kiedykolwiek ktoś
zechce wykupić cz�ść swojej
dziesi�ciny, to do jej warto-
ści ma dołożyć jedn� pi�t�.
32 Jeśli chodzi o wszelkie dzie-
si�ciny z bydła, owiec i kóz,
ze wszystkiego, co przechodzi
pod lask� pastersk�, co dziesi�-
te zwierz� ma być czymś świ�-
tym dla Jehowy. 33 Nie należy
sprawdzać, jak to zwierz� wy-
gl�da, nie należy też go zamie-
niać na inne. Ale gdyby ktoś
je zamienił, to oba stan� si�
czymś świ�tymh. Nie można ich
wykupić’”.

34 Takie s� przykazania, któ-
re Jehowa dał Mojżeszowi dla Iz-
raelitów na górze Synaj i.

27:27 �Prawdopodobnie chodzi o zwie-
rz� maj�ce jak�ś wad�. 27:28 �Lub
„przeznacza na zagład�”. Zob. Słow-
niczek poj�ć. 27:29 �Zob. Słowniczek
poj�ć. 27:30 �Lub „dziesi�cina”.
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1 Spis m�żczyzn zdolnych do służby
wojskowej (1-46)

Lewici zwolnieni ze służby
wojskowej (47-51)

Rozmieszczenie namiotów
w obozie (52-54)

2 Obóz izraelski zorganizowany
w trójplemienne grupy (1-34)
Obóz Judy na wschodzie (3-9)
Obóz Rubena na południu (10-16)
Obóz Lewitów w środku (17)
Obóz Efraima na zachodzie (18-24)
Obóz Dana na północy (25-31)
Ogólna liczba spisanych
m�żczyzn (32-34)

3 Synowie Aarona (1-4)
Lewici wyznaczeni do służby (5-39)
Wykupienie pierworodnych (40-51)

4 Służba Kehatytów (1-20)
Służba Gerszonitów (21-28)
Służba Merarytów (29-33)
Liczba spisanych (34-49)

5 Osoby nieczyste musz� być poza
obozem (1-4)

Wyznanie grzechu i rekompensata
szkód (5-10)

Próba wody zwi�zana z podejrzeniem
o niewierność (11-31)

6
´
Slub nazireatu (1-21)
Kapłańskie błogosławieństwo (22-27)

7 Dary zwi�zane z oddaniem do użytku
przybytku (1-89)

8 Aaron zapala siedem lamp (1-4)
Lewici zostaj� oczyszczeni i zaczynaj�
pełnić służb� (5-22)

Służba Lewitów do określonego
wieku (23-26)

9 Obchodzenie Paschy w późniejszym
czasie (1-14)

Obłok i ogień nad przybytkiem (15-23)

10 Srebrne tr�by (1-10)
Wymarsz spod Synaju (11-13)
Porz�dek wymarszów (14-28)

Mojżesz prosi Chobaba, żeby był
przewodnikiem dla Izraela (29-34)

Modlitwa Mojżesza w zwi�zku
z wymarszem obozu (35, 36)

11 Ogień od Boga kar� za narzekanie (1-3)
Lud domaga si� mi�sa (4-9)
Mojżesz czuje si� bezradny (10-15)
Jehowa daje ducha 70 starszym (16-25)
Eldad i Medad; Jozue zazdrosny
o Mojżesza (26-30)

Zesłanie przepiórek; lud ukarany
za chciwość (31-35)

12 Miriam i Aaron narzekaj�
na Mojżesza (1-3)
Mojżesz najpotulniejszy
ze wszystkich ludzi (3)

Jehowa staje w obronie Mojżesza (4-8)
Miriam zostaje dotkni�ta tr�dem (9-16)

13 12 zwiadowców wysłanych
do Kanaanu (1-24)

Złe wieści od 10 zwiadowców (25-33)

14 Lud chce wracać do Egiptu (1-10)
Jozue i Kaleb przynosz� dobre
wieści (6-9)

Jehowa wyraża niezadowolenie;
Mojżesz wstawia si� za ludem (11-19)

Kara: 40 lat w�drówki
po pustkowiu (20-38)

Amalekici pokonuj� Izraelitów (39-45)

15 Prawa dotycz�ce ofiar (1-21)
To samo prawo dla Izraelitów
i osiadłych wśród nich
cudzoziemców (15, 16)

Ofiary za nieumyślne grzechy (22-29)
Kara za rozmyślne grzechy (30, 31)
Człowiek, który naruszył szabat,
ukarany śmierci� (32-36)

Fr�dzle na skraju szat (37-41)

16 Bunt Koracha, Datana i Abirama (1-19)
Buntownicy ukarani (20-50)

17 Laska Aarona zakwita (1-13)

18 Obowi�zki kapłanów i Lewitów (1-7)
Cz�ść należna kapłanom (8-19)

Przymierze soli (19)



217 LICZB Zarys treści do 1:9

1 Pierwszego dnia miesi�ca
drugiego, w drugim roku po

wyjściu Izraela z Egiptua, Jeho-
wa tak przemówił do Mojżesza
na pustkowiu Synajb, w namio-
cie spotkaniac: 2 „Dokonajcie
spisud Izraelitów�. Spiszcie
imiennie wszystkich m�żczyzn—
każdego z osobna�—według ich
rodzin i według ich rodów,
3 wszystkich zdolnych do służ-
by wojskowej w Izraelu od 20 lat

1:2 �Dosł. „całego zgromadzenia synów
Izraela”. �Lub „głowa po głowie”.

wzwyża, według ich oddziałów�.
Macie to zrobić ty i Aaron.

4 „Weźcie ze sob� m�żczyzn
b�d�cych głowami rodów—po
jednym z każdego plemieniab,
5 którzy maj� wam pomóc. Oto
ich imiona: z plemienia Rubena
Elicurc, syn Szedeura; 6 z ple-
mienia Symeona Szelumield, syn
Curiszaddaja; 7 z plemienia Ju-
dy Nachszone, syn Amminada-
ba; 8 z plemienia Issachara Ne-
tanelf, syn Cuara; 9 z plemienia

1:3 �Dosł. „wojsk”.

Lewici maj� dostawać i dawać
dziesi�ciny (20-32)

19 Czerwona krowa i woda
oczyszczaj�ca (1-22)

20 Miriam umiera w Kadeszu (1)
Mojżesz uderza w skał� i popełnia
grzech (2-13)

Edomici odmawiaj� Izraelowi przejścia
przez swój kraj (14-21)´

Smierć Aarona (22-29)

21 Król Aradu pokonany (1-3)
Miedziany w�ż (4-9)
Izrael okr�ża Moab (10-20)
Amorycki król Sychon pokonany (21-30)
Amorycki król Og pokonany (31-35)

22 Balak wynajmuje Balaama (1-21)
Oślica Balaama przemawia (22-41)

23 Pierwsza wypowiedź Balaama (1-12)
Druga wypowiedź Balaama (13-30)

24 Trzecia wypowiedź Balaama (1-11)
Czwarta wypowiedź Balaama (12-25)

25 Izraelici grzesz� z Moabitkami (1-5)
Pinechas podejmuje działanie (6-18)

26 Drugi spis plemion izraelskich (1-65)

27 Córki Celofchada (1-11)
Jozue wyznaczony na nast�pc�
Mojżesza (12-23)

28 Procedury dotycz�ce różnych
ofiar (1-31)
Codzienne ofiary (1-8)

Ofiary w dniu szabatu (9, 10)
Comiesi�czne ofiary (11-15)
Ofiary zwi�zane z Pasch� (16-25)
Ofiary podczas

´
Swi�ta

Tygodni (26-31)

29 Procedury dotycz�ce różnych
ofiar (1-40)
Ofiary w dniu d�cia w tr�by (1-6)
Ofiary w Dniu Przebłagania (7-11)
Ofiary podczas

´
Swi�ta

Szałasów (12-38)

30
´
Sluby składane przez m�żczyzn (1, 2)´
Sluby składane przez córki
i inne kobiety (3-16)

31 Odwet na Midianitach (1-12)
Zabicie Balaama (8)

Wskazówki dotycz�ce łupów
wojennych (13-54)

32 Miasta na wschód od Jordanu (1-42)

33 Etapy w�drówki Izraelitów
po pustkowiu (1-49)

Wskazówki w sprawie zaj�cia
Kanaanu (50-56)

34 Granice Kanaanu (1-15)
M�żczyźni wyznaczeni do podziału
ziemi (16-29)

35 Miasta Lewitów (1-8)
Miasta schronienia (9-34)

36 Kogo może poślubić kobieta,
która otrzymała dziedzictwo (1-13)
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Zebulona Eliaba, syn Chelona;
10 spośród synów Józefa: z ple-
mienia Efraimab Eliszama, syn
Ammihuda; z plemienia Ma-
nassesa Gamaliel, syn Pedah-
cura; 11 z plemienia Beniami-
na Abidanc, syn Gideoniego;
12 z plemienia Dana Achiezerd,
syn Ammiszaddaja; 13 z ple-
mienia Aszera Pagiele, syn
Ochrana; 14 z plemienia Gada
Eliasaff, syn Deuela; 15 z ple-
mienia Naftalego Achirag, syn
Enana. 16 To s� m�żczyźni wy-
brani spośród ludu, naczelnicyh

plemion ich ojców, zwierzchni-
cy� tysi�cy Izraela” i.

17 Mojżesz i Aaron wzi�li
wi�c ze sob� wymienionych
z imienia m�żczyzn 18 i pierw-
szego dnia miesi�ca drugie-
go zwołali cały lud, żeby spisać
imiennie każdego z osobna od 20
lat wzwyż j, według rodzin i we-
dług rodów. 19 Mojżesz zrobił
tak, jak nakazał Jehowa, i spisał
ich na pustkowiu Synajk.

20 Zostali spisani imiennie
synowie Rubena, potomkowie
pierworodnego Izraela l, według
rodzin i według rodów—każdy
z osobna—wszyscy m�żczyźni
od 20 lat wzwyż zdolni do służ-
by wojskowej. 21 Liczba spisa-
nych z plemienia Rubena wy-
niosła 46 500.

22 Zostali spisani imiennie
potomkowie Symeonam według
rodzin i według rodów—każdy
z osobna—wszyscy m�żczyźni
od 20 lat wzwyż zdolni do służ-
by wojskowej. 23 Liczba spisa-
nych z plemienia Symeona wy-
niosła 59 300.

24 Zostali spisani imiennie
potomkowie Gadan według ro-
dzin i według rodów—każdy
z osobna—wszyscy m�żczyźni

1:16 �Dosł. „głowy”.

od 20 lat wzwyż zdolni do służ-
by wojskowej. 25 Liczba spisa-
nych z plemienia Gada wyniosła
45 650.

26 Zostali spisani imiennie
potomkowie Judya według ro-
dzin i według rodów—każdy
z osobna—wszyscy m�żczyźni
od 20 lat wzwyż zdolni do służ-
by wojskowej. 27 Liczba spisa-
nych z plemienia Judy wyniosła
74 600.

28 Zostali spisani imiennie
potomkowie Issacharab według
rodzin i według rodów—każdy
z osobna—wszyscy m�żczyźni
od 20 lat wzwyż zdolni do służ-
by wojskowej. 29 Liczba spisa-
nych z plemienia Issachara wy-
niosła 54 400.

30 Zostali spisani imiennie
potomkowie Zebulonac według
rodzin i według rodów—każdy
z osobna—wszyscy m�żczyźni
od 20 lat wzwyż zdolni do służ-
by wojskowej. 31 Liczba spisa-
nych z plemienia Zebulona wy-
niosła 57400.

32 Zostali spisani imiennie
potomkowie Józefa poprzez Ef-
raimad według rodzin i według
rodów—każdy z osobna—wszys-
cy m�żczyźni od 20 lat wzwyż
zdolni do służby wojskowej.
33 Liczba spisanych z plemienia
Efraima wyniosła 40 500.

34 Zostali spisani imiennie
potomkowie Manassesae według
rodzin i według rodów—każdy
z osobna—wszyscy m�żczyźni
od 20 lat wzwyż zdolni do służ-
by wojskowej. 35 Liczba spisa-
nych z plemienia Manassesa wy-
niosła 32 200.

36 Zostali spisani imiennie
potomkowie Beniaminaf według
rodzin i według rodów—każdy
z osobna—wszyscy m�żczyźni
od 20 lat wzwyż zdolni do służ-
by wojskowej. 37 Liczba spisa-
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nych z plemienia Beniamina wy-
niosła 35 400.

38 Zostali spisani imiennie
potomkowie Danaa według ro-
dzin i według rodów—każdy z
osobna—wszyscy m�żczyźni od
20 lat wzwyż zdolni do służ-
by wojskowej. 39 Liczba spisa-
nych z plemienia Dana wyniosła
62 700.

40 Zostali spisani imiennie
potomkowie Aszerab według ro-
dzin i według rodów—każdy z
osobna—wszyscy m�żczyźni od
20 lat wzwyż zdolni do służ-
by wojskowej. 41 Liczba spisa-
nych z plemienia Aszera wynios-
ła 41 500.

42 Zostali spisani imiennie
potomkowie Naftalegoc według
rodzin i według rodów—każdy
z osobna—wszyscy m�żczyźni
od 20 lat wzwyż zdolni do służ-
by wojskowej. 43 Liczba spisa-
nych z plemienia Naftalego wy-
niosła 53 400.

44 To byli m�żczyźni spisa-
ni przez Mojżesza, Aarona i 12
naczelników Izraela reprezentu-
j�cych swoje rody. 45 Wszyst-
kich Izraelitów od 20 lat wzwyż
zdolnych do służby wojskowej,
spisanych według rodów, 46 by-
ło ogółem 603 550d.

47 Ale Lewicie nie zostali spi-
sani według rodów swoich ojców
jak inne plemionaf. 48 Jehowa
rzekł do Mojżesza: 49 „Tylko
plemienia Lewiego nie wolno ci
spisać i policzyć razem z innymi
Izraelitamig. 50 Ustanów Lewi-
tów nad Przybytkiem

´
Swiadec-

twah, nad wszystkimi jego sprz�-
tami i nad wszystkim innym,
co do niego należyi. B�d� prze-
nosić przybytek i wszystkie je-
go sprz�ty j i b�d� w nim usłu-
giwaćk. A obozować maj� wokół
niego l. 51 Za każdym razem,
gdy przybytek trzeba b�dzie

przenieść, Lewici go złoż�a,
a potem rozłoż�. Każda osoba
nieupoważniona�, która si� do
niego zbliży, ma zostać uśmier-
conab.

52 „Wszyscy Izraelici maj�
rozstawiać swoje namioty w wy-
znaczonych miejscach obozu,
podzieleni na trójplemienne gru-
py�c, według swoich oddziałów�.
53 A Lewici maj� obozować wo-
kół Przybytku

´
Swiadectwa, że-

bym nie rozgniewał si� na Izrae-
lad. Maj� sprawować piecz�� nad
Przybytkiem

´
Swiadectwa”e.

54 Izraelici zrobili wszystko,
co Jehowa nakazał Mojżeszowi.
Tak właśnie zrobili.

2 Potem Jehowa powiedział do
Mojżesza i Aarona: 2 „Iz-

raelici maj� rozstawiać swoje
namioty w miejscach wyznaczo-
nych ich trójplemiennym gru-
pomf, każdy przy sztandarze
swojego rodu. Maj� je rozsta-
wiać dookoła namiotu spotka-
nia, zwrócone przodem w jego
stron�.

3 „Od strony wschodniej� b�-
dzie obóz Judy—grupa trzech
plemion rozmieszczonych we-
dług oddziałów�. Naczelnikiem
plemienia Judy jest Nachszong,
syn Amminadaba. 4 Jego woj-
sko liczy 74 600h. 5 Obok b�-
dzie obozować plemi� Issacha-
ra. Naczelnikiem tego plemienia
jest Netanel i, syn Cuara. 6 Je-
go wojsko liczy 54 400 j. 7 Da-
lej b�dzie plemi� Zebulona. Na-
czelnikiem tego plemienia jest
Eliabk, syn Chelona. 8 Jego
wojsko liczy 57400 l.

1:51 �Dosł. „obcy”, czyli ktoś, kto
nie jest Lewit�. 1:52 �Lub „pod swo-
imi sztandarami”. 1:52; 2:3 �Dosł.
„wojsk”. 1:53 �Lub „maj� strzec; maj�
pełnić służb�”. 2:3 �Dosł. „po stronie
wschodniej, ku wschodowi słońca”.
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9 „Wszystkich m�żczyzn spi-
sanych w obozie Judy według
ich oddziałów� jest 186 400. Oni
maj� zwijać obóz jako pierwsia.

10 „Od strony południowej
b�dzie obóz Rubenab—grupa
trzech plemion rozmieszczo-
nych według oddziałów�. Naczel-
nikiem plemienia Rubena jest
Elicurc, syn Szedeura. 11 Jego
wojsko liczy 46 500d. 12 Obok
b�dzie obozować plemi� Symeo-
na. Naczelnikiem tego plemienia
jest Szelumiele, syn Curiszadda-
ja. 13 Jego wojsko liczy 59 300f.
14 Dalej b�dzie plemi� Gada.
Naczelnikiem tego plemienia jest
Eliasafg, syn Reuela. 15 Jego
wojsko liczy 45 650h.

16 „Wszystkich m�żczyzn spi-
sanych w obozie Rubena według
ich oddziałów� jest 151 450. Oni
maj� zwijać obóz jako drudzy i.

17 „W czasie przenoszenia
namiotu spotkania j obóz Lewi-
tów ma iść w środku, pomi�dzy
innymi obozami.

„Wszyscy maj� podróżować
w takim samym ustalonym po-
rz�dku, w jakim obozuj�k, każ-
dy na swoim miejscu—w swoich
trójplemiennych grupach.

18 „Od strony zachodniej
b�dzie obóz Efraima — grupa
trzech plemion rozmieszczo-
nych według oddziałów�. Na-
czelnikiem plemienia Efraima
jest Eliszama l, syn Ammihuda.
19 Jego wojsko liczy 40 500m.
20 Obok b�dzie obozować ple-
mi� Manassesan. Naczelnikiem
tego plemienia jest Gamalielo,
syn Pedahcura. 21 Jego wojsko
liczy 32 200p. 22 Dalej b�dzie
plemi� Beniamina. Naczelnikiem
tego plemienia jest Abidanq, syn
Gideoniego. 23 Jego wojsko li-
czy 35 400r.

2:9, 10, 16, 18, 24, 25, 31 �Dosł. „wojsk”.

24 „Wszystkich m�żczyzn spi-
sanych w obozie Efraima według
ich oddziałów� jest 108 100. Oni
maj� zwijać obóz jako trzecia.

25 „Od strony północnej b�-
dzie obóz Dana—grupa trzech
plemion rozmieszczonych we-
dług oddziałów�. Naczelnikiem
plemienia Dana jest Achiezerb,
syn Ammiszaddaja. 26 Jego
wojsko liczy 62 700c. 27 Obok
b�dzie obozować plemi� Asze-
ra. Naczelnikiem tego plemie-
nia jest Pagield, syn Ochrana.
28 Jego wojsko liczy 41 500e.
29 Dalej b�dzie plemi� Naftale-
go. Naczelnikiem tego plemienia
jest Achiraf, syn Enana. 30 Je-
go wojsko liczy 53 400g.

31 „Wszystkich m�żczyzn spi-
sanych w obozie Dana według
ich oddziałów� jest 157600. Oni
maj� zwijać obóz jako ostatnih—
w swojej trójplemiennej grupie”.

32 To byli Izraelici spisani
według rodów. Liczba m�żczyzn
zdolnych do służby wojskowej
we wszystkich obozach wynios-
ła 603 550i. 33 Ale Lewici nie
zostali spisani j razem z inny-
mi Izraelitamik, tak jak Jehowa
nakazał Mojżeszowi. 34 Izra-
elici zrobili wszystko, co Jeho-
wa nakazał Mojżeszowi. W taki
właśnie sposób rozbijali i zwi-
jali obóz l—w swoich trójplemien-
nych grupachm, według rodzin
i według rodów.

3 W czasie, gdy Jehowa rozma-
wiał z Mojżeszem na górze

Synajn, rodzina� Mojżesza i Aa-
rona przedstawiała si� nast�pu-
j�co: 2 Imiona synów Aarona
to: Nadab—pierworodny, Abi-
huo, Eleazarp i Itamarq. 3 Takie
były imiona synów Aarona, na-
maszczonych kapłanów, których
wprowadzono na urz�d kapłań-

3:1 �Dosł. „pokolenia”.
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ski�a. 4 Nadab i Abihu umarli
jednak przed Jehow�, gdy na
pustkowiu Synaj składali Jeho-
wie niedozwolon� ofiar�b. Nie
mieli oni żadnych synów. A Ele-
azarc i Itamard dalej pełnili służ-
b� kapłańsk� razem ze swoim oj-
cem, Aaronem.

5 Jehowa rzekł do Mojże-
sza: 6 „Przyprowadź Lewitówe

do kapłana Aarona, żeby mu
usługiwalif. 7 Maj� wykonywać
obowi�zki na jego rzecz i na
rzecz całego ludu, pełni�c służ-
b� zwi�zan� z namiotem spo-
tkania, z przybytkiem. 8 Usłu-
guj�c w nim, maj� si� troszczyć
o wszystkie jego sprz�tyg i w ten
sposób wypełniać swoje obo-
wi�zki w imieniu Izraelitówh.
9 Dasz Lewitów Aaronowi i je-
go synom. Zostali wyznaczeni
do tej służby spośród Izraeli-
tówi. 10 Aarona i jego synów
masz mianować na urz�d kap-
łański j. Każda osoba nieupoważ-
niona�, która zbliży si� do przy-
bytku, ma zostać uśmiercona”k.

11 Jehowa dalej mówił do
Mojżesza: 12 „Ja bior� Lewi-
tów spośród ludu Izraela w za-
mian za wszystkich izraelskich
pierworodnych�l. Lewici b�d�
należeć do mnie. 13 Bo do
mnie należy każdy pierworod-
nym. W dniu, w którym uśmier-
ciłem każdego pierworodnego
w ziemi egipskiejn, uświ�ciłem
dla siebie każdego pierworodne-
go w Izraelu, zarówno spośród
ludzi, jak i zwierz�to. Należ� wi�c
do mnie. Ja jestem Jehowa”.

14 Jehowa rzekł jeszcze do
Mojżesza na pustkowiu Synajp:
15 „Spisz synów Lewiego we-

3:3 �Dosł. „których r�k� napełniono”.
3:10 �Dosł. „obcy”, czyli ktoś, kto nie
należy do rodu Aarona. 3:12 �Lub „ot-
wieraj�cych łono”.

dług ich rodów i według ich
rodzin. Masz spisać każd� oso-
b� płci m�skiej od miesi�-
ca wzwyż”a. 16 Mojżesz spisał
ich wi�c na polecenie Jehowy.
17 Imiona synów Lewiego to:
Gerszon, Kehat i Merarib.

18 Synami Gerszona, od któ-
rych wywodziły si� nazwy ro-
dzin, byli: Libni i Szimejc.

19 Synami Kehata, od któ-
rych wywodziły si� nazwy ro-
dzin, byli: Amram, Icchar, Heb-
ron i Uzzield.

20 Synami Merariego, od któ-
rych wywodziły si� nazwy ro-
dzin, byli: Machlie i Muszif.

To były rodziny Lewitów wy-
mienione według rodów.

21 Od Gerszona wywodzi-
ła si� rodzina Libnitówg i ro-
dzina Szimeitów. To były ro-
dziny pochodz�ce od Gerszona.
22 Liczba wszystkich spisanych
osób płci m�skiej od miesi�ca
wzwyż wyniosła 7500h. 23 Ro-
dziny Gerszonitów obozowały
za przybytkiem i, od strony za-
chodniej. 24 Naczelnikiem ro-
du Gerszonitów był Eliasaf, syn
Laela. 25 Obowi�zkiem synów
Gerszona j w namiocie spotkania
było troszczenie si� o namiotk

i jego nakrycia l, o kotar�m przy
wejściu do namiotu spotkania,
26 zasłonyn, które ogradzały
dziedziniec otaczaj�cy przyby-
tek i ołtarz, kotar�o przy wejściu
na ten dziedziniec, linki namio-
towe i o wszystko, co było z tym
zwi�zane.

27 Od Kehata wywodziła si�
rodzina Amramitów, rodzina Ic-
charytów, rodzina Hebronitów
i rodzina Uzzielitów. To były ro-
dziny pochodz�ce od Kehatap.
28 Liczba wszystkich spisa-
nych osób płci m�skiej od mie-
si�ca wzwyż wyniosła 8600. Ich
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obowi�zkiem było troszczenie
si� o świ�te miejsce�a. 29 Ro-
dziny synów Kehata obozowały
od południowej strony przybyt-
kub. 30 Naczelnikiem rodu Ke-
hatytów był Elicafan, syn Uzzie-
lac. 31 Ich obowi�zkiem było
troszczenie si� o Ark�d, stółe,
świecznikf, ołtarzeg, przyboryh

używane podczas służby w świ�-
tym miejscu, kotar� i i o wszyst-
ko, co było z tym zwi�zane j.

32 Zwierzchnikiem lewickich
naczelników był Eleazark, syn
kapłana Aarona. Sprawował on
nadzór nad tymi, którzy trosz-
czyli si� o świ�te miejsce.

33 Od Merariego wywodzi-
ła si� rodzina Machlitów i ro-
dzina Muszytów. To były rodzi-
ny pochodz�ce od Merariegol.
34 Liczba wszystkich spisanych
osób płci m�skiej od miesi�ca
wzwyż wyniosła 6200m. 35 Na-
czelnikiem rodu Merarytów był
Curiel, syn Abichaila. Obozo-
wali oni od północnej strony
przybytkun. 36 Obowi�zkiem
synów Merariego było dbanie
o ramyo przybytku, poprzeczkip,
słupyq, podstawy z gniazdem,
wszelkie jego sprz�tyr i o wszyst-
ko, co było z tym zwi�zanes,
37 a także o słupy dookoła dzie-
dzińca, ich podstawy z gniaz-
demt, ich paliki namiotowe i ich
linki namiotowe.

38 Z przodu przybytku, z
przodu namiotu spotkania—od
strony wschodniej—obozowali
Mojżesz oraz Aaron i jego syno-
wie. Ich obowi�zkiem na rzecz
Izraelitów było troszczenie si�
o sanktuarium. Każda osoba
nieupoważniona�, która by si�
do niego zbliżyła, miała zostać
uśmierconau.

3:28 �Zob. Słowniczek poj�ć. 3:38
�Dosł. „obcy”, czyli ktoś, kto nie jest Le-
wit�.

39 Wszystkich Lewitów, któ-
rych Mojżesz i Aaron spisali na
rozkaz Jehowy według ich ro-
dzin—wszystkich osób płci m�-
skiej od miesi�ca wzwyż—było
22 000.

40 Potem Jehowa rzekł do
Mojżesza: „Spisz wszystkich iz-
raelskich pierworodnych płci
m�skiej od miesi�ca wzwyża—
policz ich i zrób list� ich imion.
41 I w zamian za tych pierwo-
rodnych weź dla mnie Lewitówb.
Również w zamian za wszystkie
pierworodne zwierz�ta domowe
Izraelitów weź zwierz�ta domo-
we Lewitówc. Ja jestem Jeho-
wa”. 42 Mojżesz spisał wi�c
wszystkich izraelskich pierwo-
rodnych, tak jak mu naka-
zał Jehowa. 43 Liczba wszyst-
kich pierworodnych płci m�skiej
od miesi�ca wzwyż, spisanych
imiennie, wyniosła 22 273.

44 Jehowa dalej mówił do
Mojżesza: 45 „Weź Lewitów
w zamian za wszystkich izrael-
skich pierworodnych, a zwierz�-
ta domowe Lewitów w zamian
za zwierz�ta domowe Izraelitów.
Lewici maj� należeć do mnie. Ja
jestem Jehowa. 46 Jako okupd

za 273 izraelskich pierworod-
nych, którzy przewyższaj� licz-
b� Lewitówe, 47 weźmiesz po
5 syklów� za każdegof według
wagi świ�tego sykla�. Sykl odpo-
wiada 20 gerom�g. 48 Dasz te
pieni�dze Aaronowi i jego sy-
nom jako okup za tych pier-
worodnych”. 49 Mojżesz wzi�ł
wi�c pieni�dze na wykupie-
nie tych, którzy przewyższali
liczb� Lewitów. 50 Wzi�ł od
izraelskich pierworodnych 1365
syklów według wagi świ�te-

3:47 �Sykl odpowiadał 11,4 g. Zob. Do-
datek B14. �Lub „według sykla ze
świ�tego miejsca”. �Gera odpowiada-
ła 0,57 g. Zob. Dodatek B14.
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go sykla�. 51 Nast�pnie zgod-
nie ze słowami� Jehowy dał te
pieni�dze stanowi�ce okup Aa-
ronowi i jego synom—tak jak Je-
howa mu nakazał.

4 Potem Jehowa rzekł do Moj-
żesza i Aarona: 2 „Doko-

najcie spisu m�żczyzn z rodu Ke-
hataa spośród synów Lewiego—
według ich rodzin— 3 wszyst-
kich od 30b do 50 latc, wyznaczo-
nych do pracy zwi�zanej z na-
miotem spotkaniad.

4 „Oto służba synów Keha-
ta zwi�zana z namiotem spo-
tkaniae, z rzeczami szczególnie
świ�tymi: 5 Gdy obóz b�dzie
wyruszał, Aaron i jego syno-
wie wejd� do namiotu, zdejm�
zasłon�f i przykryj� ni� Ark�g´
Swiadectwa. 6 Nast�pnie poło-
ż� nakrycie ze skór foczych, na
wierzchu rozci�gn� mocn� nie-
biesk� tkanin� i założ� dr�żkih.

7 „Niebiesk� tkanin� rozci�g-
n� też na stole z chlebami po-
kładnymii, po czym położ� na
nim misy, kielichy, czasze i dzba-
ny używane podczas składa-
nia ofiar płynnych j. Ofiaro-
wany chlebk ma na nim pozostać.
8 Potem okryj� stół szkarłatn�
tkanin��, na wierzchu rozci�gn�
nakrycie ze skór foczych i za-
łoż� dr�żkil. 9 Nast�pnie wez-
m� niebiesk� tkanin� i przykry-
j� świecznikm razem z lampamin,
gasidłami� i pojemnikami na wy-
palone knotyo, a także wszyst-
kie naczynia na oliw�. 10 Zawi-
n� świecznik ze wszystkimi tymi
przyborami w nakrycie ze skór
foczych i położ� na noszach.
11 Niebiesk� tkanin� rozci�gn�
też na złotym ołtarzup, po
czym przykryj� go nakryciem ze

3:50 �Lub „według sykla ze świ�te-
go miejsca”. 3:51 �Dosł. „według ust”.
4:8 �Lub „tkanin� barwion� szkarłatem
z czerwców”. 4:9 �Lub „szczypcami”.

skór foczych i założ� dr�żkia.
12 Potem wezm� wszystkie inne
sprz�tyb używane podczas służ-
by w świ�tym miejscu�, położ�
je na niebieskiej tkaninie, przy-
kryj� nakryciem ze skór foczych
i umieszcz� na noszach.

13 „Z ołtarza usun� popiół�c

i rozci�gn� na nim tkanin� z pur-
purowej wełny�. 14 Na niej po-
łoż� wszystkie przybory, któ-
rych używa si� podczas służby
przy ołtarzu—pojemniki na roz-
żarzone w�gle, widełki, szufelki
i misyd—po czym rozci�gn� na
tym nakrycie ze skór foczych
i założ� dr�żkie.

15 „Gdy obóz b�dzie wyru-
szał i Aaron oraz jego synowie
skończ� przykrywać wyposaże-
nie świ�tego miejscaf i wszystkie
przybory, przyjd� synowie Ke-
hata, żeby je nieśćg. Nie wolno
im jednak dotkn�ć żadnej rze-
czy ze świ�tego miejsca, żeby
nie umarlih. Takie zadanie� maj�
synowie Kehata w zwi�zku z na-
miotem spotkania.

16 „Eleazari, syn kapłana Aa-
rona, jest odpowiedzialny za
oliw� do świecznika j, wonne
kadzidłok, codzienn� ofiar� zbo-
żow�� oraz olejek do namasz-
czania l. Sprawuje nadzór nad ca-
łym przybytkiem i wszystkim,
co w nim jest, w tym nad świ�-
tym miejscem i znajduj�cymi si�
w nim sprz�tami”.

17 Jehowa rzekł jeszcze do
Mojżesza i Aarona: 18 „Nie do-
puśćcie, żeby Kehatycim zostali
wytraceni z plemienia Lewie-
go. 19 Aby nie umarli z po-
wodu zbliżania si� do rzeczy
najświ�tszychn, Aaron i jego sy-
nowie każdemu z nich wyznacz�

4:12, 16 �Zob. Słowniczek poj�ć. 4:13
�Lub „tłusty popiół”, czyli popiół na-
si�kni�ty tłuszczem ofiar. �Lub „wełny
barwionej czerwonaw� purpur�”. 4:15
�Dosł. „ci�żar”.
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zadania i powiedz�, co ma prze-
nosić. 20 Ale Kehatyci ani na
chwil� nie mog� wejść do namio-
tu spotkania, żeby zobaczyć rze-
czy świ�te. W przeciwnym razie
umr�”a.

21 Potem Jehowa powiedział
do Mojżesza: 22 „Dokonaj spi-
su m�żczyzn z rodu Gerszonab

według ich rodzin. 23 Spisz
wszystkich od 30 do 50 lat, wy-
znaczonych do służby zwi�zanej
z namiotem spotkania. 24 Oto
zadania przydzielone rodzinom
Gerszonitów—to, o co maj� dbać
i co przenosićc: 25 Maj� prze-
nosić płótna namiotowe przy-
bytkud, namiot spotkania, jego
nakrycia, nakrycie ze skór fo-
czych, które jest na wierzchue,
kotar� przy wejściu do namiotu
spotkaniaf, 26 zasłony, które
ogradzaj� dziedziniecg otaczaj�-
cy przybytek i ołtarz, kotar�
przy wejściu na ten dziedziniech,
jak również ich linki namiotowe,
wszystkie przybory i wszystko,
co jest zwi�zane z t� służb�. Ta-
kie s� ich zadania. 27 Gerszo-
nici i maj� pełnić służb� pod
nadzorem Aarona i jego synów.
Przenoszenie wszystkich tych
rzeczy zostanie im wyznaczone
jako ich obowi�zek. 28 To jest
służba rodzin Gerszonitów zwi�-
zana z namiotem spotkania j—
obowi�zki, jakie maj� wykony-
wać pod nadzorem Itamarak, sy-
na kapłana Aarona.

29 „Spisz m�żczyzn z rodu
Merariegol według ich rodzin,
30 wszystkich od 30 do 50 lat,
wyznaczonych do służby zwi�za-
nej z namiotem spotkania.
31 Oto rzeczy, które maj� prze-
nosićm, pełni�c służb� zwi�za-
n� z namiotem spotkania: ramyn

przybytku, jego poprzeczkio,
słupyp, podstawy z gniazdemq,
32 słupyr dookoła dziedzińca,
ich podstawy z gniazdems, ich

paliki namiotowea, ich linki na-
miotowe oraz całe wyposa-
żenie i wszystko, co ma zwi�-
zek z t� służb�. Maj� przenosić
to, co każdemu z nich wyznaczy-
cie. 33 To jest służba rodzin
Merarytówb zwi�zana z namio-
tem spotkania, któr� maj� peł-
nić pod nadzorem Itamara, syna
kapłana Aarona”c.

34 Mojżesz i Aaron oraz na-
czelnicyd ludu spisali wi�c m�ż-
czyzn z rodu Kehatae według ich
rodzin, 35 wszystkich od 30 do
50 lat, wyznaczonych do służby
zwi�zanej z namiotem spotka-
niaf. 36 Ogólna liczba spisa-
nych według ich rodzin wynios-
ła 2750g. 37 To byli m�żczyźni
z rodzin Kehatytów, którzy peł-
nili służb� zwi�zan� z namiotem
spotkania. Mojżesz i Aaron spi-
sali ich zgodnie z nakazem, jaki
Jehowa dał Mojżeszowih.

38 Spisani zostali m�żczyźni
z rodu Gerszona i według ich ro-
dzin, 39 wszyscy od 30 do 50
lat, wyznaczeni do służby zwi�-
zanej z namiotem spotkania.
40 Ogólna liczba spisanych we-
dług ich rodzin wyniosła 2630 j.
41 To byli m�żczyźni z rodzin
Gerszonitów, którzy pełnili służ-
b� zwi�zan� z namiotem spotka-
nia. Mojżesz i Aaron spisali ich
zgodnie z nakazem Jehowyk.

42 Spisani zostali m�żczyźni
z rodu Merariego według ich ro-
dzin, 43 wszyscy od 30 do 50
lat, wyznaczeni do służby zwi�-
zanej z namiotem spotkania l.
44 Ogólna liczba spisanych we-
dług ich rodzin wyniosła 3200m.
45 To byli m�żczyźni z ro-
dzin Merarytów, których Moj-
żesz i Aaron spisali zgodnie
z nakazem, jaki Jehowa dał Moj-
żeszowin.

46 Mojżesz i Aaron oraz na-
czelnicy Izraela spisali wszyst-
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kich tych Lewitów według ich ro-
dzin i według ich rodów. 47 Byli
to m�żczyźni od 30 do 50 lat—
wszyscy wyznaczeni do usłu-
giwania i przenoszenia rzeczy
zwi�zanych z namiotem spo-
tkaniaa. 48 Ogólna liczba spi-
sanych wyniosła 8580b. 49 Zo-
stali spisani zgodnie z nakazem,
jaki Jehowa dał Mojżeszowi, każ-
dy stosownie do tego, jak� służ-
b� miał wykonywać i jakie rzeczy
przenosić. Zostali spisani tak,
jak Jehowa polecił Mojżeszowi.

5 Jehowa powiedział jeszcze
do Mojżesza: 2 „Nakaż Izra-

elitom, żeby odesłali poza obóz
każdego tr�dowategoc, każdego,
kto ma jakiś wyciekd, i każ-
dego nieczystego z powodu ja-
kiejś zmarłej osoby�e. 3 Macie
odesłać zarówno m�żczyzn�, jak
i kobiet�, żeby nie kalalif obo-
zu tych, pośród których miesz-
kam”g. 4 Izraelici wi�c tak zro-
bili—odesłali takie osoby poza
obóz, tak jak Jehowa polecił
Mojżeszowi.

5 Jehowa dalej mówił do Moj-
żesza: 6 „Powiedz Izraelitom:
‚Jeżeli jakiś m�żczyzna lub jakaś
kobieta dopuści si� niewierności
wobec Jehowy przez popełnie-
nie grzechu przeciwko bliźnie-
mu, osoba� taka ści�gnie na sie-
bie win�h. 7 Ma wyznać i swój
grzech i w pełni zrekompen-
sować pokrzywdzonemu szkod�,
dodaj�c do tego jedn� pi�t� j.
8 Jeśli pokrzywdzony umrze,
a nie ma bliskiego krewnego,
który mógłby otrzymać rekom-
pensat�, to winowajca zwróci j�
Jehowie—przypadnie ona kap-
łanowi, tak samo jak baran, któ-
rym kapłan dokona za winowaj-
c� przebłaganiak.

9 „‚Każdy świ�ty dar ofiarny l,
który Izraelici przynios� do kap-

5:2 �Lub „duszy”. 5:6 �Lub „dusza”.

łana, b�dzie należeć do niegoa—
10 pozostanie jego własności�.
Cokolwiek ktoś da kapłanowi,
b�dzie to należeć do kapłana’”.

11 Jehowa rzekł jeszcze do
Mojżesza: 12 „Powiedz Izraeli-
tom: ‚Jeżeli żona jakiegoś m�ż-
czyzny zbł�dzi i okaże si� wobec
niego niewierna, 13 współży-
j�c z innym m�żczyzn�b, ale jej
m�ż ani nikt inny nie b�dzie
o tym wiedział, czyli jeśli ska-
la si� grzechem, ale nie zostanie
na tym przyłapana i nie b�dzie
świadka, który by to potwier-
dził, to należy post�pić tak:
14 Jeżeli jej m�ża ogarnie za-
zdrość i b�dzie podejrzewał żo-
n� o niewierność, bez wzgl�du
na to, czy si� skalała, czy nie,
15 przyjdzie z ni� do kapła-
na i na ofiar� za ni� przyniesie
dziesi�t� cz�ść efy� m�ki j�cz-
miennej. Nie wolno mu wylać na
t� ofiar� oliwy ani położyć na
niej kadzidła�, bo jest to ofiara
zbożowa� zwi�zana z zazdroś-
ci�, ofiara przywodz�ca na pa-
mi�ć win�.

16 „‚Kapłan przyprowadzi t�
kobiet� przed Jehow�c. 17 Do
glinianego naczynia nabierze
świ�tej wody, po czym weźmie
nieco pyłu, który jest na pod-
łodze przybytku, i wsypie go
do wody. 18 Postawi kobiet�
przed Jehow�, rozpuści jej wło-
sy, położy jej na dłoniach ofia-
r� zbożow� przywodz�c� na pa-
mi�ć win�, czyli ofiar� zwi�zan�
z zazdrości�d, a sam b�dzie miał
w r�ce gorzk� wod�, która ści�-
ga przekleństwoe.

19 „‚Nast�pnie zaprzysi�gnie
t� kobiet�: „Jeśli nie współży-
łaś z innym m�żczyzn�, odk�d

5:15 �Efa odpowiadała 22 l. Zob. Doda-
tek B14. �Chodzi o olibanum, gumoży-
wic� z kadzidłowca. �Zob. Słowniczek
poj�ć.

ROZDZ. 4
a Lb 4:15

Lb 4:24-26
Lb 4:31-33

b Lb 3:39
��������������������

ROZDZ. 5
c Kpł 13:45, 46

d Kpł 15:2

e Kpł 22:4
Lb 19:11

f Lb 19:22

g Wj 25:8
Kpł 26:11

h Kpł 5:1, 17

i Kpł 5:5
Joz 7:19
Jak 5:16

j Kpł 6:4, 5

k Kpł 5:16
Kpł 6:6, 7
Kpł 7:7

l Kpł 6:14, 17
Kpł 7:1, 6
Kpł 10:12, 13

��������������������

szpalta 2
a Wj 29:27, 28

Lb 18:8
Pwt 18:3
Eze 44:29
1Ko 9:13

b Kpł 18:20
Pwt 5:18

c Jer 17:10
Heb 13:4

d Lb 5:15, 25

e Lb 5:22, 24

225 LICZB 4:47�do�5:19



wyszłaś za m�ż�a, jeśli nie zbł�-
dziłaś i si� nie skalałaś, to
niech ta gorzka woda, która ści�-
ga przekleństwo, nie wyrz�dzi
ci szkody. 20 Ale jeśli jako m�-
żatka zbł�dziłaś i si� skalałaś,
współżyj�c z m�żczyzn� innym
niż twój m�ż...”b. 21 I zaprzy-
si�gnie j� przysi�g� zawieraj�-
c� przekleństwo: „Niech Jehowa
sprawi, żeby wśród twego lu-
du używano twojego imienia
w przekleństwach i przysi�gach.
Niech Jehowa sprawi, żeby twoje
udo� zmarniało�, a twój brzuch
spuchł. 22 Ta woda, która ści�-
ga przekleństwo, dostanie si� do
twoich jelit i sprawi, że twój
brzuch spuchnie, a twoje udo�
zmarnieje�”. Wtedy ta kobieta
powie: „Amen! Amen!�”.

23 „‚Kapłan zapisze te prze-
kleństwa w ksi�dze i zmyje je
gorzk� wod�, 24 któr� nast�p-
nie da tej kobiecie do wy-
picia—żeby woda, która ści�-
ga przekleństwo, wnikn�ła do
jej wn�trza i wywołała gorycz.
25 Weźmie z r�ki kobiety ofiar�
zbożow� zwi�zan� z zazdrości�c

i b�dzie kołysał t� ofiar� przed
Jehow�, po czym przyniesie j�
do ołtarza. 26 Garść tej ofiary
zbożowej spali� na ołtarzu jako
wyobrażenie całej ofiary�d, po
czym każe kobiecie wypić wod�.
27 Wtedy—jeśli kobieta si� ska-
lała przez to, że była niewierna
wobec m�ża—woda, która ści�-
ga przekleństwo, wniknie do jej
wn�trza i stanie si� gorzka, tak

5:19 �Lub „odk�d podlegasz władzy m�-
ża”. 5:21, 22, 27 �Najwyraźniej chodzi
o narz�dy rozrodcze. 5:21 �Lub „od-
padło”. Może chodzić o utrat� płodnoś-
ci. 5:22, 27 �Lub „odpadnie”. Może
chodzić o utrat� płodności. 5:22 �Lub
„Niech si� tak stanie! Niech si� tak sta-
nie!”. 5:26 �Dosł. „zamieni w dym”.
�Lub „jako cz�ść ofiary maj�c� być
przypomnieniem dla Boga”.

iż jej brzuch spuchnie, udo�
zmarnieje�, a jej imienia b�dzie
si� używać wśród ludu w prze-
kleństwach. 28 Ale jeśli si� nie
skalała i jest czysta, nie spotka
j� taka kara. B�dzie mogła zajść
w ci�ż� i urodzić dzieci.

29 „‚Takie jest prawo doty-
cz�ce zazdrościa, gdy kobieta
maj�ca m�ża zbł�dzi i si� ska-
la 30 albo gdy m�ża ogarnie
zazdrość i b�dzie podejrzewał
żon� o niewierność. M�żczyzna
taki zaprowadzi żon� przed Je-
how�, a kapłan post�pi z ni�
zgodnie z całym tym prawem.
31 M�ż b�dzie wolny od winy,
a żona odpowie za swoje przewi-
nienie’”.

6 Jehowa rzekł jeszcze do
Mojżesza: 2 „Powiedz Izra-

elitom: ‚Jeżeli jakiś m�żczyzna
lub jakaś kobieta złoży Jehowie
szczególny ślub, że b�dzie żyć
jako nazirejczyk�b, 3 to ma si�
powstrzymywać od wina i innych
napojów alkoholowych. Nie mo-
że pić octu z wina ani z innego
alkoholuc, nie może pić żadnego
napoju z winogron, nie może też
jeść winogron—ani świeżych, ani
suszonych. 4 Przez cały czas
swojego nazireatu nie może jeść
niczego, co zrobiono z owoców
winorośli, od niedojrzałych wi-
nogron aż po łupiny.

5 „‚Ktoś taki do końca swoje-
go ślubu nie może pozwolić, by
brzytwa dotkn�ła jego głowyd.
Dopóki pozostaje świ�ty, oddzie-
lony dla Jehowy, włosy na jego
głowie maj� rosn�ć swobodnie.
6 Przez cały czas, gdy pozostaje
oddzielony dla Jehowy, nie mo-
że si� zbliżyć do żadnej zmar-
łej osoby�. 7 Nie wolno mu si�
skalać, nawet jeśli umrze mu oj-

6:2 �Hebr. nazı́r znaczy „wybrany; po-
świ�cony; oddzielony”. 6:6 �Lub „du-
szy”.

ROZDZ. 5
a Rz 7:2

b Kpł 18:20
1Ko 6:9, 10

c Lb 5:15

d Kpł 2:9
��������������������

szpalta 2
a Lb 5:14, 15
��������������������

ROZDZ. 6
b Sdz 13:5

c Kpł 10:9
Am 2:11, 12
Łk 1:15

d Sdz 13:5
Sdz 16:17
1Sm 1:11

LICZB 5:20�do�6:7 226



ciec, matka, brat czy siostraa—
bo ma na głowie znak, że jest
nazirejczykiem Bożym.

8 „‚Przez cały czas swoje-
go nazireatu jest świ�ty dla Je-
howy. 9 Jeśli jednak w czasie,
gdy ma na głowie znak nazi-
reatu, skala si� przez kogoś,
kto nagle przy nim umrzeb, to
w siódmym dniu—w dniu swo-
jego oczyszczenia—ogoli głow�c.
10 A w ósmym dniu przyniesie
do kapłana przed wejście do na-
miotu spotkania dwie turkawki
lub dwa młode goł�bie domowe.
11 Kapłan złoży jednego ptaka
na ofiar� za grzech, a drugiego
na całopalenie i dokona za niego
przebłagania, ponieważ zgrze-
szyłd w zwi�zku ze zmarł� oso-
b��. Potem, tego samego dnia,
ktoś taki si� uświ�ci�. 12 Znów
oddzieli si� dla Jehowy, żeby żyć
jako nazirejczyk. Na ofiar� za
przewinienie przyprowadzi rocz-
nego baranka. Jednak poprzed-
nie dni nie zostan� mu zaliczone
jako dni nazireatu, bo go skalał.

13 „‚Oto prawo dotycz�ce na-
zirejczyka: Gdy upłyn� dni jego
nazireatue, należy go przyprowa-
dzić przed wejście do namiotu
spotkania. 14 Przyniesie tam
dla Jehowy zdrowego roczne-
go baranka na całopalenief,
zdrow� roczn� owieczk� na ofia-
r� za grzechg, zdrowego barana
na ofiar� współuczestnictwa�h,
15 kosz przaśnych okr�głych
placków z najlepszej m�ki wy-
mieszanej z oliw� i przaśnych
cienkich placków posmaro-
wanych oliw�, a także ofiar�
zbożow� i i ofiary płynne j.
16 Kapłan przyniesie to wszyst-
ko przed Jehow� i złoży ofiar�

6:11 �Lub „dusz�”. �Dosł. „uświ�ci
swoj� głow�”. 6:14 �Zob. Słowniczek
poj�ć.

za grzech, całopalenie, 17 na
ofiar� współuczestnictwa złoży
Jehowie barana wraz z koszem
przaśników, złoży też ofiar� zbo-
żow�a i ofiar� płynn�.

18 „‚Potem przy wejściu do
namiotu spotkania nazirejczyk
zgoli sobie włosy na głowie�b,
które urosły mu w czasie na-
zireatu, i wrzuci je do ognia,
w którym płonie ofiara współu-
czestnictwa. 19 Kiedy już zgoli
włosy, znak swojego nazireatu,
kapłan weźmie ugotowan�c ło-
patk� z barana, z kosza weź-
mie przaśny okr�gły placek oraz
przaśny cienki placek, poło-
ży mu to na dłoniach 20 i b�-
dzie tym kołysał. B�dzie to ofia-
ra kołysana przed Jehow�d—coś
świ�tego przeznaczonego dla
kapłana, oprócz mostka ofiary
kołysanej i udźca daru ofiarne-
goe. Potem nazirejczyk może
pić wino.

21 „‚Takie jest prawo doty-
cz�ce nazirejczyka f, który skła-
da ślub: Jeśli ślubuje, że oprócz
ofiar wymaganych w ramach na-
zireatu złoży Jehowie coś wi�-
cej—na co go stać—to z szacun-
ku dla prawa nazireatu ma si�
wywi�zać ze swojego ślubu’”.

22 Potem Jehowa rzekł do
Mojżesza: 23 „Powiedz Aaro-
nowi i jego synom: ‚Macie bło-
gosławićg Izraelitów takimi sło-
wami:
24 „Oby Jehowa ci błogosławiłh

i ci� strzegł.
25 Oby Jehowa patrzył na cie-

bie z aprobat��i i okazywał
ci przychylność.

26 Oby Jehowa zwrócił ku tobie
swoj� twarz i obdarzył ci�
pokojem”’ j.

6:18 �Lub „ogoli głow� swego nazirea-
tu”. 6:25 �Lub „rozpromienił nad tob�
swoj� twarz”.
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27 Wypowiadaj�c te słowa, ma-
j� używać mojego imieniaa, że-
bym mógł błogosławić Izraeli-
tom”b.

7 W dniu, w którym Mojżesz
skończył stawiać przybytekc,

namaścił god i uświ�cił ra-
zem z całym wyposażeniem,
ołtarzem i wszystkimi przybo-
ramie. Kiedy namaścił i uświ�-
cił te rzeczyf, 2 naczelnicy Iz-
raelag, głowy rodów, naczelnicy
plemion, którzy nadzorowali
spis, złożyli dary. 3 Przypro-
wadzili przed Jehow� sześć kry-
tych wozów i 12 byków, po
jednym wozie na dwóch na-
czelników i po jednym byku
na każdego. Zostawili je przed
przybytkiem. 4 Wtedy Jehowa
rzekł do Mojżesza: 5 „Przyjmij
od nich te dary, bo b�d� używa-
ne do służby zwi�zanej z namio-
tem spotkania. Dasz je Lewitom
stosownie do wyznaczonych im
obowi�zków”.

6 Mojżesz przyj�ł wi�c wozy
oraz byki i dał Lewitom. 7 Sy-
nom Gerszona stosownie do wy-
znaczonych im obowi�zków dał
dwa wozy i cztery bykih. 8 Sy-
nom Merariego stosownie do
obowi�zków, które pełnili pod
nadzorem Itamara, syna kapła-
na Aarona, dał cztery wozy i
osiem byków i. 9 Ale synom Ke-
hata nie dał nic, bo do ich
obowi�zków należała służba
zwi�zana ze świ�tymi rzeczami
stoj�cymi w świ�tym miejscu�j,
które przenosili na ramionachk.

10 Naczelnicy przynieśli też
swoje dary w zwi�zku z odda-
niem do użytkul ołtarza, po tym
jak go namaszczono. Kiedy przy-
nieśli je przed ołtarz, 11 Jeho-
wa rzekł do Mojżesza: „Jeden
naczelnik jednego dnia—tak b�-
d� składać swoje dary w zwi�z-

7:9, 13, 17 �Zob. Słowniczek poj�ć.

ku z oddaniem do użytku ołta-
rza”.

12 W pierwszym dniu swój
dar złożył Nachszona, syn Am-
minadaba, z plemienia Judy.
13 Na ten dar składały si�:
srebrna misa waż�ca 130 syk-
lów� i srebrna czasza waż�ca
70 syklów według wagi świ�te-
go sykla�b, obie pełne najlepszej
m�ki wymieszanej z oliw�, prze-
znaczonej na ofiar� zbożow��c;
14 złoty kielich� waż�cy 10 syk-
lów, pełen kadzidła; 15 młody
byk, baran i roczny baranek
na całopalenied; 16 koziołek
na ofiar� za grzeche; 17 dwa
byki, pi�ć baranów, pi�ć kozłów
i pi�ć rocznych baranków na
ofiar� współuczestnictwa�f. Był
to dar Nachszona, syna Ammi-
nadabag.

18 W drugim dniu złożył dar
Netanelh, syn Cuara, naczelnik
plemienia Issachara. 19 Na ten
dar składały si�: srebrna mi-
sa waż�ca 130 syklów i srebr-
na czasza waż�ca 70 syklów we-
dług wagi świ�tego sykla i, obie
pełne najlepszej m�ki wymiesza-
nej z oliw�, przeznaczonej na
ofiar� zbożow� j; 20 złoty kie-
lich waż�cy 10 syklów, pełen
kadzidła; 21 młody byk, ba-
ran i roczny baranek na ca-
łopaleniek; 22 koziołek na ofia-
r� za grzech l; 23 dwa byki,
pi�ć baranów, pi�ć kozłów i pi�ć
rocznych baranków na ofiar�
współuczestnictwam. Był to dar
Netanela, syna Cuara.

24 W trzecim dniu złożył dar
Eliabn, syn Chelona, naczelnik
plemienia Zebulona. 25 Na ten
dar składały si�: srebrna mi-
sa waż�ca 130 syklów i srebr-
na czasza waż�ca 70 syklów

7:13 �Sykl odpowiadał 11,4 g. Zob. Do-
datek B14. �Lub „według sykla ze
świ�tegomiejsca”. 7:14 �Lub „czarka”.
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według wagi świ�tego syklaa,
obie pełne najlepszej m�ki wy-
mieszanej z oliw�, przeznaczo-
nej na ofiar� zbożow�b; 26 zło-
ty kielich waż�cy 10 syklów,
pełen kadzidła; 27 młody byk,
baran i roczny baranek na ca-
łopaleniec; 28 koziołek na ofia-
r� za grzechd; 29 dwa byki,
pi�ć baranów, pi�ć kozłów i pi�ć
rocznych baranków na ofiar�
współuczestnictwae. Był to dar
Eliabaf, syna Chelona.

30 W czwartym dniu zło-
żył dar Elicurg, syn Szedeu-
ra, naczelnik plemienia Rube-
na. 31 Na ten dar składały si�:
srebrna misa waż�ca 130 syklów
i srebrna czasza waż�ca 70 syk-
lów według wagi świ�tego syk-
lah, obie pełne najlepszej m�ki
wymieszanej z oliw�, przezna-
czonej na ofiar� zbożow� i;
32 złoty kielich waż�cy 10 syk-
lów, pełen kadzidła; 33 młody
byk, baran i roczny baranek
na całopalenie j; 34 koziołek na
ofiar� za grzechk; 35 dwa byki,
pi�ć baranów, pi�ć kozłów i pi�ć
rocznych baranków na ofiar�
współuczestnictwa l. Był to dar
Elicuram, syna Szedeura.

36 W pi�tym dniu złożył dar
Szelumieln, syn Curiszaddaja,
naczelnik plemienia Symeona.
37 Na ten dar składały si�:
srebrna misa waż�ca 130 syklów
i srebrna czasza waż�ca 70 syk-
lów według wagi świ�tego syklao,
obie pełne najlepszej m�ki wy-
mieszanej z oliw�, przeznaczo-
nej na ofiar� zbożow�p; 38 zło-
ty kielich waż�cy 10 syklów,
pełen kadzidła; 39 młody byk,
baran i roczny baranek na ca-
łopalenieq; 40 koziołek na ofia-
r� za grzechr; 41 dwa byki, pi�ć
baranów, pi�ć kozłów i pi�ć rocz-
nych baranków na ofiar� współ-
uczestnictwas. Był to dar Szelu-
mielat, syna Curiszaddaja.

42 W szóstym dniu złożył
dar Eliasafa, syn Deuela, na-
czelnik plemienia Gada. 43 Na
ten dar składały si�: srebrna mi-
sa waż�ca 130 syklów i srebr-
na czasza waż�ca 70 syklów
według wagi świ�tego syklab,
obie pełne najlepszej m�ki wy-
mieszanej z oliw�, przeznaczo-
nej na ofiar� zbożow�c; 44 zło-
ty kielich waż�cy 10 syklów,
pełen kadzidła; 45 młody byk,
baran i roczny baranek na ca-
łopalenied; 46 koziołek na ofia-
r� za grzeche; 47 dwa byki,
pi�ć baranów, pi�ć kozłów i pi�ć
rocznych baranków na ofiar�
współuczestnictwaf. Był to dar
Eliasafag, syna Deuela.

48 W siódmym dniu złożył
dar Eliszamah, syn Ammihu-
da, naczelnik plemienia Efrai-
ma. 49 Na ten dar składały si�:
srebrna misa waż�ca 130 syklów
i srebrna czasza waż�ca 70 syk-
lów według wagi świ�tego sykla i,
obie pełne najlepszej m�ki wy-
mieszanej z oliw�, przeznaczo-
nej na ofiar� zbożow� j; 50 zło-
ty kielich waż�cy 10 syklów,
pełen kadzidła; 51 młody byk,
baran i roczny baranek na cało-
paleniek; 52 koziołek na ofiar�
za grzech l; 53 dwa byki, pi�ć
baranów, pi�ć kozłów i pi�ć
rocznych baranków na ofiar�
współuczestnictwam. Był to dar
Eliszamyn, syna Ammihuda.

54 W ósmym dniu złożył dar
Gamalielo, syn Pedahcura, na-
czelnik plemienia Manassesa.
55 Na ten dar składały si�:
srebrna misa waż�ca 130 syklów
i srebrna czasza waż�ca 70 syk-
lów według wagi świ�tego syk-
lap, obie pełne najlepszej m�ki
wymieszanej z oliw�, przezna-
czonej na ofiar� zbożow�q;
56 złoty kielich waż�cy 10 syk-
lów, pełen kadzidła; 57 młody
byk, baran i roczny baranek
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na całopaleniea; 58 koziołek na
ofiar� za grzechb; 59 dwa byki,
pi�ć baranów, pi�ć kozłów i pi�ć
rocznych baranków na ofiar�
współuczestnictwac. Był to dar
Gamalielad, syna Pedahcura.

60 W dziewi�tym dniu zło-
żył dar Abidane, syn Gideonie-
go, naczelnikf plemienia Benia-
mina. 61 Na ten dar składały
si�: srebrna misa waż�ca 130
syklów i srebrna czasza waż�ca
70 syklów według wagi świ�te-
go syklag, obie pełne najlep-
szej m�ki wymieszanej z oli-
w�, przeznaczonej na ofiar�
zbożow�h; 62 złoty kielich wa-
ż�cy 10 syklów, pełen kadzidła;
63 młody byk, baran i roczny
baranek na całopaleniei; 64 ko-
ziołek na ofiar� za grzech j;
65 dwa byki, pi�ć baranów, pi�ć
kozłów i pi�ć rocznych baran-
ków na ofiar� współuczestnic-
twak. Był to dar Abidana l, syna
Gideoniego.

66 W 10 dniu złożył darAchie-
zerm, syn Ammiszaddaja, naczel-
nik plemienia Dana. 67 Na ten
dar składały si�: srebrna mi-
sa waż�ca 130 syklów i srebrna
czasza waż�ca 70 syklów według
wagi świ�tego syklan, obie peł-
ne najlepszej m�ki wymieszanej
z oliw�, przeznaczonej na ofiar�
zbożow�o; 68 złoty kielich wa-
ż�cy 10 syklów, pełen kadzid-
ła; 69 młody byk, baran i rocz-
ny baranek na całopaleniep;
70 koziołek na ofiar� za grzechq;
71 dwa byki, pi�ć baranów, pi�ć
kozłów i pi�ć rocznych baran-
ków na ofiar� współuczestnic-
twar. Był to dar Achiezeras, syna
Ammiszaddaja.

72 W 11 dniu złożył dar Pa-
gielt, syn Ochrana, naczelnik
plemienia Aszera. 73 Na ten
dar składały si�: srebrna mi-
sa waż�ca 130 syklów i srebr-

na czasza waż�ca 70 syklów we-
dług wagi świ�tego syklaa, obie
pełne najlepszej m�ki wymie-
szanej z oliw�, przeznaczonej na
ofiar� zbożow�b; 74 złoty kie-
lich waż�cy 10 syklów, pełen
kadzidła; 75 młody byk, baran
i roczny baranek na całopale-
niec; 76 koziołek na ofiar� za
grzechd; 77 dwa byki, pi�ć ba-
ranów, pi�ć kozłów i pi�ć rocz-
nych baranków na ofiar� współ-
uczestnictwae. Był to dar
Pagielaf, syna Ochrana.

78 W 12 dniu złożył dar Achi-
rag, syn Enana, naczelnik ple-
mienia Naftalego. 79 Na ten
dar składały si�: srebrna mi-
sa waż�ca 130 syklów i srebr-
na czasza waż�ca 70 syklów we-
dług wagi świ�tego syklah, obie
pełne najlepszej m�ki wymie-
szanej z oliw�, przeznaczo-
nej na ofiar� zbożow� i; 80 zło-
ty kielich waż�cy 10 syklów,
pełen kadzidła; 81 młody byk,
baran i roczny baranek na ca-
łopalenie j; 82 koziołek na ofia-
r� za grzechk; 83 dwa byki,
pi�ć baranów, pi�ć kozłów i pi�ć
rocznych baranków na ofiar�
współuczestnictwa l. Był to dar
Achirym, syna Enana.

84 Oto dar od naczelników
Izraela w zwi�zku z oddaniem do
użytkun ołtarza, po tym jak go
namaszczono: 12 srebrnych mis,
12 srebrnych czasz, 12 złotych
kielichówo 85 (każda srebrna
misa ważyła 130 syklów, a każda
srebrna czasza 70 syklów—w su-
mie wszystkie te naczynia wa-
żyły 2400 syklów według wagi
świ�tego syklap; 86 każdy z 12
złotych kielichów pełnych ka-
dzidła ważył 10 syklów według
wagi świ�tego sykla—w sumie
wszystkie te kielichy ważyły 120
syklów). 87 Na całopalenie zło-
żono w sumie 12 byków, 12 bara-
nów, 12 rocznych baranków
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wraz z ofiarami zbożowymi, a na
ofiar� za grzech 12 koziołków.
88 Na ofiar� współuczestnictwa
złożono w sumie 24 byki, 60 ba-
ranów, 60 kozłów i 60 rocznych
baranków. Był to dar złożony
w zwi�zku z oddaniem do użyt-
kua ołtarza, po tym jak go na-
maszczonob.

89 Ilekroć Mojżesz wchodził
do namiotu spotkania, żeby roz-
mawiać z Bogiemc, słyszał głos
dobiegaj�cy znad pokrywyd Arki´
Swiadectwa, spomi�dzy dwóch
cherubówe. Bóg mówił tam do
niego.

8 Jehowa rzekł do Mojżesza:
2 „Powiedz Aaronowi: ‚Kie-

dy b�dziesz zapalał siedem lamp
świecznika, stawiaj je tak, żeby
oświetlały miejsce przed nim’”f.
3 Aaron wi�c tak robił. Zapa-
lał lampy, by oświetlały miejs-
ce przed świecznikiemg, tak
jak Jehowa nakazał Mojżeszo-
wi. 4 ´

Swiecznik w całości wy-
kuto ze złota—od trzonu aż po
kwiatyh. Wykonano go zgodnie
z wizj� i, któr� Jehowa dał Mojże-
szowi.

5 Jehowa znowu rzekł do
Mojżesza: 6 „Oddziel Lewitów
od ludu Izraela i ich oczyśćj.
7 Zrób to w nast�puj�cy spo-
sób: Pokrop ich wod� oczysz-
czaj�c� z grzechu, a oni niech
ogol� całe swoje ciało i wypio-
r� swoje ubranie. W ten sposób
si� oczyszcz�k. 8 Potem niech
wezm� młodego byka l wraz
z ofiar� zbożow��m z najlep-
szej m�ki wymieszanej z oliw�,
a ty weź innego młodego byka
na ofiar� za grzechn. 9 I przy-
prowadź Lewitów przed namiot
spotkania, i zwołaj całego Izrae-
la�o. 10 Kiedy przyprowadzisz
ich przed Jehow�, Izraelici po-

8:8, 19 �Zob. Słowniczek poj�ć. 8:9
�Dosł. „całe zgromadzenie synów Izra-
ela”.

łoż� na nich r�cea. 11 A Aaron
ofiaruje� ich Jehowie jako ofia-
r� kołysan�b od Izraelitów, żeby
pełnili służb� dla Jehowyc.

12 „Nast�pnie Lewici położ�
r�ce na głowach bykówd i jeden
byk zostanie złożony na ofiar�
za grzech, a drugi na całopale-
nie dla Jehowy. W ten spo-
sób dokona si� za nich prze-
błaganiae. 13 Polecisz Lewitom
stan�ć przed Aaronem i jego sy-
nami i ofiarujesz� ich jako ofia-
r� kołysan� dla Jehowy. 14 Od-
dzielisz ich od Izraelitów i b�d�
należeć do mnief. 15 Potem
przyjd� pełnić służb� zwi�zan�
z namiotem spotkania. Tak właś-
nie ich oczyścisz i ofiarujesz� ja-
ko ofiar� kołysan�, 16 bo zo-
stali mi dani spośród Izraelitów.
Wezm� ich sobie w zamian za
wszystkich izraelskich pierwo-
rodnych�g, 17 bo każdy pier-
worodny wśród Izraelitów nale-
ży do mnie—zarówno człowiek,
jak i zwierz�h. Uświ�ciłem ich dla
siebie w dniu, w którym uśmier-
ciłem każdego pierworodnego
w ziemi egipskiej i. 18 Wezm�
wi�c Lewitów w zamian za
wszystkich izraelskich pierwo-
rodnych. 19 Dam ich Aaronowi
i jego synom, żeby pełnili służb�
zwi�zan� z namiotem spotkania
w zamian za Izraelitówj i doko-
nywali za nich przebłagania—tak
żeby Izraelitów nie spotkało nic
złegok za zbliżanie si� do świ�te-
go miejsca�”.

20 Mojżesz i Aaron oraz ca-
ły Izrael� tak zrobili—zrobili
wszystko, co w sprawie Lewitów
Jehowa nakazał Mojżeszowi.

8:11 �Dosł. „b�dzie kołysał”, to znaczy
każe im si� poruszać tam i z powrotem.
8:13, 15 �Dosł. „b�dziesz kołysał”, to
znaczy miał im kazać poruszać si� tam
i z powrotem. 8:16 �Lub „otwieraj�-
cych łono”. 8:20 �Dosł. „całe zgroma-
dzenie synów Izraela”.
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21 Lewici oczyścili si� i wyprali
swoje ubraniaa, po czym Aaron
ofiarował� ich jako ofiar� koły-
san� przed Jehow�b. Nast�pnie
dokonał za nich przebłagania,
żeby stali si� czyścic. 22 Potem
zacz�li pełnić służb� zwi�zan�
z namiotem spotkania pod nad-
zorem Aarona i jego synów. Po-
st�piono wi�c z nimi tak, jak Je-
howa nakazał Mojżeszowi.

23 Wtedy Jehowa powiedział
do Mojżesza: 24 „Oto postano-
wienie dotycz�ce Lewitów: Lewi-
ta od 25 lat wzwyż doł�czy do
grona tych, którzy pełni� służ-
b� zwi�zan� z namiotem spo-
tkania. 25 Ale gdy skończy 50
lat, przestanie należeć do tego
grona i pełnić służb�. 26 Może
pomagać swoim braciom w wy-
konywaniu obowi�zków zwi�za-
nych z namiotem spotkania, ale
nie b�dzie już pełnił służby.
To jest postanowienie dotycz�ce
Lewitów i ich obowi�zków, któ-
rego b�dziesz si� trzymał”d.

9 W pierwszym miesi�cu dru-
giego roku po wyjściu Izra-

elitów z ziemi egipskiej Jehowa
rzekł do Mojżesza na pustko-
wiu Synaje: 2 „Niech w wyzna-
czonym czasie Izraelici przygo-
tuj� ofiar� paschaln�f. 3 Macie
to zrobić 14 dnia tego miesi�-
ca o zmierzchu�. Macie j� przy-
gotować w wyznaczonym czasie
zgodnie ze wszystkimi dotycz�-
cymi jej przepisami i zgodnie
z ustalonym sposobem post�po-
wania”g.

4 Mojżesz powiedział wi�c Iz-
raelitom, żeby przygotowali ofia-
r� paschaln�. 5 I przygotowali
j� na pustkowiu Synaj 14 dnia
miesi�ca pierwszego o zmierz-
chu�. Zrobili to zgodnie ze

8:21 �Dosł. „kołysał”, to znaczy kazał im
si� poruszać tam i z powrotem. 9:3, 5,
11 �Dosł. „mi�dzy dwoma wieczorami”.

wszystkim, co Jehowa nakazał
Mojżeszowi.

6 Ale niektórzy ludzie stali si�
nieczyści z powodu dotkni�cia
zwłok�a i nie mogli w tym dniu
przygotować ofiary paschalnej.
Stawili si� wi�c przed Mojże-
szem i Aaronemb 7 i rzekli: „Je-
steśmy nieczyści, bo dotkn�li-
śmy zwłok�. Dlaczego nie wolno
nam złożyć Jehowie ofiary w wy-
znaczonym czasie razem z in-
nymi Izraelitami?”c. 8 Mojżesz
odrzekł: „Zaczekajcie tu, a ja po-
słucham, co Jehowa poleci w wa-
szej sprawie”d.

9 Wtedy Jehowa powiedział
Mojżeszowi: 10 „Przekaż Izrae-
litom: ‚Jeśli ktoś z was lub wa-
szych potomków stanie si� nie-
czysty z powodu dotkni�cia
zwłok�e albo b�dzie w dalekiej
podróży, to mimo to ma przy-
gotować ofiar� paschaln� dla
Jehowy. 11 Ma j� przygoto-
wać 14 dnia miesi�ca drugie-
gof o zmierzchu� i zjeść razem
z przaśnym chlebem i gorzkimi
ziołamig. 12 Nie wolno mu nic
z niej pozostawić do ranah, nie
może też złamać żadnej jej ko-
ści i. Ma j� przygotować zgod-
nie ze wszystkimi przepisami do-
tycz�cymi Paschy. 13 Ale jeśli
ktoś b�dzie czysty lub nie b�-
dzie znajdował si� w podróży,
a nie przygotuje ofiary paschal-
nej, to ktoś taki� zostanie zgła-
dzony�j, bo nie złożył ofiary dla
Jehowy w wyznaczonym czasie.
Człowiek ten odpowie za swój
grzech.

14 „‚Cudzoziemiec, który si�
wśród was osiedlił, też przy-
gotuje ofiar� paschaln� dla Je-
howyk. Ma to zrobić zgodnie
z przepisami dotycz�cymi Pas-

9:6, 7 �Lub „ludzkiej duszy”. 9:10
�Lub „jakiejś duszy”. 9:13 �Lub „taka
dusza”. �Dosł. „odci�ty od swojego lu-
du”.
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chy i zgodnie z ustalonym spo-
sobem post�powaniaa. Ten sam
przepis ma obowi�zywać zarów-
no rodowitego mieszkańca, jak
i cudzoziemca’”b.

15 W dniu, w którym usta-
wiono przybytekc, czyli Namiot´
Swiadectwa, pojawił si� obłok,
który go zakrył. Natomiast wie-
czorem pojawiło si� coś, co wy-
gl�dało jak ogień, i pozosta-
ło nad przybytkiem aż do ranad.
16 Odt�d tak było stale: Za
dnia zakrywał go obłok, a w no-
cy coś, co wygl�dało jak ogieńe.
17 Ilekroć obłok uniósł si� znad
namiotu, Izraelici niezwłocznie
wyruszalif i rozbijali obóz do-
piero tam, gdzie si� zatrzymałg.
18 Na rozkaz Jehowy wyru-
szali i na rozkaz Jehowy rozbi-
jali obózh. Obozowali tak długo,
jak długo obłok pozostawał nad
przybytkiem. 19 Gdy pozosta-
wał nad przybytkiem przez wie-
le dni, okazywali Jehowie po-
słuszeństwo i nie wyruszali i.
20 Na rozkaz Jehowy obozo-
wali i na rozkaz Jehowy wy-
ruszali. Czasami obłok pozosta-
wał nad przybytkiem kilka dni,
21 a czasami tylko od wieczora
do rana. Gdy rano si� unosił, wy-
ruszali. Zwijali obóz bez wzgl�-
du na to, czy obłok uniósł si�
za dnia, czy w nocy j. 22 Czy to
dwa dni, czy miesi�c, czy dłu-
żej—dopóki obłok pozostawał
nad przybytkiem—Izraelici obo-
zowali. Ale kiedy si� unosił, wy-
ruszali. 23 Na rozkaz Jehowy
rozbijali obóz i na rozkaz Jeho-
wy wyruszali. Byli posłuszni Je-
howie zgodnie z rozkazem, jaki
Jehowa dał przez Mojżesza.

10 Potem Jehowa rzekł do
Mojżesza: 2 „Wykuj ze

srebra dwie tr�byk. B�dziesz ich
używał do zwoływania ludu i da-
wania sygnału do zwijania obo-
zów. 3 Na dźwi�k obu tr�b ma

zbierać si� przy tobie przed wej-
ściem do namiotu spotkania ca-
ły luda. 4 A na dźwi�k jednej
maj� si� zbierać tylko naczel-
nicy, zwierzchnicy� tysi�cy Izra-
elab.

5 „Kiedy tr�by wydadz�
zmienny dźwi�k, wyruszy obóz
po stronie wschodniejc. 6 Gdy
wydadz� zmienny dźwi�k po raz
drugi, wyruszy obóz po stronie
południowejd. Za każdym razem,
gdy jeden z obozów b�dzie miał
wyruszyć, tr�by wydadz� zmien-
ny dźwi�k.

7 „Kiedy zwoływany b�dzie
zbór, tr�bye nie mog� wyda-
wać zmiennego dźwi�ku. 8 Ma-
j� w nie d�ć synowie Aarona,
kapłanif. B�dzie to trwałe po-
stanowienie dla wszystkich wa-
szych pokoleń.

9 „Jeżeli w swoim kraju b�-
dziecie wyruszać na wojn� z nie-
przyjacielem, który was n�-
ka, zagrajcie na tr�bach sygnał
wojennyg. Wtedy Jehowa, wasz
Bóg, zwróci na was uwag� i wy-
ratuje was z r�k wrogów.

10 „Macie d�ć w tr�by rów-
nież z okazji radosnych wyda-
rzeńh—podczas świ�t i i na po-
cz�tku każdego miesi�ca—gdy
b�dziecie składać całopalenia j

i ofiary współuczestnictwa�k.
Dźwi�k tr�b b�dzie przypominał
o was waszemu Bogu. Ja jestem
Jehowa, wasz Bóg”l.

11 W roku drugim, 20 dnia
miesi�ca drugiegom, znad Przy-
bytku

´
Swiadectwa uniósł si�

obłokn. 12 Izraelici wyruszyli
wi�c z pustkowia Synaj zgod-
nie z ustalonym porz�dkiem wy-
marszówo i szli, aż obłok zatrzy-
mał si� na pustkowiu Paranp.
13 Był to pierwszy raz, gdy
wyruszyli zgodnie z rozkazem

10:4 �Dosł. „głowy”. 10:10 �Zob.
Słowniczek poj�ć.
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Jehowy danym za pośrednic-
twem Mojżeszaa.

14 Najpierw wyruszył we-
dług swoich oddziałów� trój-
plemienny obóz Judy. Oddzia-
łowi plemienia Judy przewodził
Nachszonb, syn Amminadaba.
15 Oddziałowi plemienia Issa-
chara przewodził Netanelc, syn
Cuara. 16 Oddziałowi plemie-
nia Zebulona przewodził Eliabd,
syn Chelona.

17 Kiedy rozebrano przyby-
teke, wyruszyli synowie Gerszo-
naf i synowie Merariegog, którzy
mieli za zadanie go przenieść.

18 Nast�pnie wyruszył we-
dług swoich oddziałów� trójple-
mienny obóz Rubena. Oddziało-
wi plemienia Rubena przewodził
Elicurh, syn Szedeura. 19 Od-
działowi plemienia Symeona
przewodził Szelumiel i, syn Cu-
riszaddaja. 20 Oddziałowi ple-
mienia Gada przewodził Eliasaf j,
syn Deuela.

21 Potem wyruszyli Kehatyci,
którzy nieśli wyposażenie sank-
tuariumk. Zanim dotarli na miej-
sce, przybytek został już usta-
wiony.

22 Nast�pniewyruszył według
swoich oddziałów� trójplemienny
obóz Efraima. Oddziałowi ple-
mienia Efraima przewodził Eli-
szama l, syn Ammihuda. 23 Od-
działowi plemienia Manassesa
przewodził Gamalielm, syn Pe-
dahcura. 24 Oddziałowi plemie-
nia Beniamina przewodził Abi-
dann, syn Gideoniego.

25 W końcu jako tylna straż
wszystkich obozów wyruszył
według swoich oddziałów� trój-
plemienny obóz Dana. Oddzia-
łowi plemienia Dana przewodził
Achiezero, syn Ammiszaddaja.
26 Oddziałowi plemienia Aszera

10:14, 18, 22, 25 �Dosł. „wojsk”.

przewodził Pagiela, syn Ochra-
na. 27 Oddziałowi plemienia
Naftalego przewodził Achirab,
syn Enana. 28 Taki był porz�-
dek wymarszów Izraelitów oraz
ich oddziałówc.

29 Potem Mojżesz rzekł do
Chobaba, syna Midianity Reue-
la�d, swojego teścia: „Wyruszamy
na miejsce, o którym Jehowa po-
wiedział, że nam je dae. Chodź
z namif, a b�dzie ci u nas do-
brze, bo Jehowa obiecał, że Izra-
elowi b�dzie si� dobrze wiodło”g.
30 On odrzekł: „Nie pójd� z wa-
mi. Wróc� do swojego kraju i do
swoich krewnych”. 31 Ale Moj-
żesz prosił: „Nie opuszczaj nas.
B�dź naszym przewodnikiem�,
bo znasz to pustkowie i wiesz,
gdzie możemy rozbijać obóz.
32 Jeśli pójdziesz z namih, to
cokolwiek dobrego Jehowa zrobi
dla nas, my zrobimy dla ciebie”.

33 Wyruszyli wi�c spod góry
Jehowyi i maszerowali trzy dni,
a przed nimi szła Arka j Przy-
mierza Jehowy, żeby wskazać
im miejsce na odpoczynekk.
34 Gdy ruszali w drog�, za dnia
był nad nimi obłok Jehowy l.

35 Ilekroć Arka ruszała
z miejsca, Mojżesz mówił: „Po-
wstań, Jehowom. Niech si� roz-
prosz� Twoi wrogowie. Niech ci,
którzy Ci� nienawidz�, uciekn�
przed Tob�”. 36 A gdy si� za-
trzymywała, mówił: „Wróć, Je-
howo, do niezliczonych� tysi�cy
Izraela”n.

11 W tamtym czasie lud za-
cz�ł gorzko narzekać

przed Jehow�. Jehowa to usły-
szał i bardzo si� rozgniewał, tak
iż ogień zesłany przez Jehow�
pochłon�ł niektórych na skraju
obozu. 2 Kiedy lud zacz�ł wo-
łać do Mojżesza o pomoc, ten

10:29 �Czyli Jetra. 10:31 �Lub „naszy-
mi oczami”. 10:36 �Lub „miriadów”.
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zwrócił si� do Jehowy z błaga-
niema i ogień zgasł. 3 Miejscu
temu nadano nazw� Tabera�, bo
wybuchł tam przeciw Izraelowi
ogień od Jehowyb.

4 Potem ludzi z różnych na-
rodówc, b�d�cych wśród Izraeli-
tów, ogarn�ło samolubne prag-
nienie, któremu dawali wyrazd.
Również Izraelici znów zacz�li
płakać i mówić: „Kto nam da
do jedzenia mi�sa?e 5 W Egip-
cie za darmo jedliśmy ryby, mie-
liśmy ogórki, arbuzy, pory, cebu-
le i czosnek. Tak bardzo za
tym t�sknimy!f 6 Jesteśmy co-
raz słabsi�. Nie widzimy nic
oprócz tej manny”g.

7 Mannah była podobna do
nasion kolendry i i do żywicy
bdelium. 8 Ludzie si� rozcho-
dzili i j� zbierali. Nast�pnie mie-
lono j� w żarnach albo ucie-
rano w moździerzu i gotowano
w garnkach lub robiono z niej
okr�głe placki j. Smakowała jak
słodkie placki z oliw�. 9 Gdy
w nocy obóz pokrywała rosa,
pojawiała si� też mannak.

10 Mojżesz usłyszał, jak lu-
dzie całymi rodzinami płacz�,
każdy przy wejściu do swoje-
go namiotu. Jehowa bardzo si�
na nich rozgniewał l. Mojżeszowi
też si� to bardzo nie podobało.
11 Powiedział wi�c do Jehowy:
„Za co karzesz swojego sług�?
Czy straciłem Twoje uznanie, że
włożyłeś na mnie taki ci�żar—
cały ten lud?m 12 Czy to ja
ich urodziłem, że każesz mi ich
nieść na piersi, jak niania nie-
sie niemowl�, do ziemi, któr�
przyrzekłeś dać ich przodkom?n

13 Płacz� przede mn�: ‚Daj nam
mi�sa!’. A sk�d ja mam wzi�ć dla
nich wszystkich mi�so? 14 Nie

11:3 �Nazwa ta pochodzi od rdzenia
oznaczaj�cego „płon�ć”. 11:6 �Lub
„nasze dusze wysychaj�”.

jestem w stanie sam nieść całe-
go tego ludu. To ponad moje si-
łya. 15 Jeśli chcesz mnie tak
dalej traktować, to lepiej od ra-
zu mnie zabijb. A jeśli ciesz� si�
Twoim uznaniem, to nie każ mi
dalej cierpieć”.

16 Jehowa rzekł wtedy do
Mojżesza: „Zbierz 70 m�żczyzn
spośród starszych Izraela, m�ż-
czyzn, o których wiesz, że s�
starszymi i zwierzchnikami lu-
duc. Weź ich do namiotu spo-
tkania i niech stan� tam razem
z tob�. 17 A ja zst�pi�d i b�-
d� tam z tob� rozmawiałe. Wez-
m� cz�ść duchaf, który oddziału-
je na ciebie, i dam im. I b�d� ci
pomagać nieść ten ci�żar—cały
ten lud—żebyś nie niósł go samg.
18 A do ludu powiedz: ‚Uświ�ć-
cie si� na jutroh. B�dziecie jeść
mi�so, bo Jehowa słyszał, jak
płakaliście i i mówiliście: „Kto
nam da do jedzenia mi�sa? Le-
piej nam było w Egipcie” j. Je-
howa na pewno da wam mi�sok.
19 B�dziecie jeść nie 1 dzień,
nie 2, 5, 10 czy 20, 20 ale przez
cały miesi�c, aż wam wyjdzie
nosem, aż wam obrzydnie l. Bo
odrzuciliście Jehow�, który jest
pośród was, i płakaliście przed
Nim, mówi�c: „Czemu wyszliśmy
z Egiptu?!” ’”m.

21 Wtedy Mojżesz rzekł:
„Lud, który ze mn� idzie, liczy
600 000 m�żczyzn�n, a Ty mó-
wisz: ‚Dam im mi�so i b�d�
jeść cały miesi�c’?! 22 Choćby
zarżn�ć dla nich wszystkie sta-
da owiec, kóz i bydła, czy by im
wystarczyło? Choćby złowić dla
nich wszystkie ryby morskie,
czy by im wystarczyło?”.

23 Jehowa odrzekł mu na
to: „Czy r�ka Jehowy jest za

11:21 �Dosł. „pieszych m�żczyzn”. Naj-
wyraźniej chodzi o m�żczyzn zdolnych
do służby wojskowej.
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krótka?a Zobaczysz, czy to, co
mówi�, spełni si�, czy nie”.

24 Mojżesz wi�c poszedł
i przekazał ludowi słowa Jeho-
wy. Potem zebrał 70 m�żczyzn
spośród starszych ludu i ka-
zał im stan�ć dookoła namiotub.
25 Wtedy Jehowa zst�pił w ob-
łokuc i przemówił do niegod, po
czym wzi�ł cz�ść duchae, który
oddziaływał na niego, i dał każ-
demu z 70 starszych. Gdy tylko
to si� stało, zacz�li zachowywać
si� jak prorocy�f. Później już si�
to nie powtórzyło.

26 Dwóch z tych m�żczyzn
pozostało jednak w obozie. Je-
den miał na imi� Eldad, a dru-
gi Medad. Byli w grupie wy-
branych, wi�c choć nie poszli
do namiotu, też otrzymali du-
cha i w obozie zacz�li zachowy-
wać si� jak prorocy. 27 Pewien
młody człowiek pobiegł wtedy
do Mojżesza i mu doniósł: „El-
dad i Medad zachowuj� si�
w obozie jak prorocy!”. 28 Na
to Jozueg, syn Nuna, b�d�cy od
młodości pomocnikiem Mojże-
sza, zawołał: „Mojżeszu, mój pa-
nie, powstrzymaj ich!”h. 29 Ale
Mojżesz mu rzekł: „Czy jesteś
o mnie zazdrosny? Nie b�dź.
Chciałbym, żeby cały lud
Jehowy składał si� z proroków,
żeby na wszystkich Jehowa wło-
żył swojego ducha!”. 30 Póź-
niej Mojżesz wrócił do obozu ra-
zem ze starszymi Izraela.

31 Wtedy zerwał si� wiatr ze-
słany przez Jehow� i przy-
wiał znad morza przepiórki.
Pokryły one obóz i teren doo-
koła i mniej wi�cej na odległość
dnia drogi i były mniej wi�cej
na 2 łokcie� nad powierzchni�
ziemi. 32 Wszyscy wi�c zacz�li

11:25 �Lub „zacz�li prorokować”.
11:31 �Łokieć odpowiadał 44,5 cm.
Zob. Dodatek B14.

zbierać przepiórki. Robili to bez
przerwy przez cały ten dzień,
cał� noc i cały nast�pny dzień.
Nikt nie nazbierał mniej niż 10
chomerów�. Rozkładali je wokół
obozu. 33 Ale gdy mi�so było
jeszcze mi�dzy ich z�bami, gdy
jeszcze go nie przeżuli, zapłon�ł
na nich gniew Jehowy. I Jeho-
wa poraził lud bardzo dotkliw�
plag�a.

34 Miejscu temu nadano na-
zw� Kibrot-Hattaawa�b, bo po-
grzebano tam ludzi opanowa-
nych samolubn� ż�dz�c. 35 Z
Kibrot-Hattaawy lud wyruszył do
Chacerot i tam si� zatrzymałd.

12 Potem Miriam i Aaron za-
cz�li narzekać na Mojże-

sza z powodu Kuszytki, z któ-
r� si� ożeniłe. 2 Mówili: „Czy
Jehowa przemawiał tylko przez
Mojżesza? Czy nie przemawiał
też przez nas?”f. A Jehowa tego
słuchałg. 3 Mojżesz był najpo-
tulniejszy ze wszystkich ludzi�h,
którzy żyli na ziemi.

4 Nieoczekiwanie Jehowa
rzekł do Mojżesza, Aarona i Mi-
riam: „Idźcie we troje do na-
miotu spotkania”. Poszli wi�c
wszyscy troje. 5 A Jehowa
zst�pił w słupie obłokui, sta-
n�ł przy wejściu do namiotu
i zawołał Aarona oraz Miriam.
Gdy oboje podeszli, 6 przemó-
wił: „Posłuchajcie, prosz�, te-
go, co powiem. Gdyby był wśród
was prorok Jehowy, to dałbym
mu si� poznać w wizji j i mówił-
bym do niego we śniek. 7 Ale
z moim sług� Mojżeszem jest
inaczej! Został mu powierzony

11:32 �Chomer odpowiadał 220 l.
Zob. Dodatek B14. 11:34 �Nazwa ta
znaczy „groby poż�dania”. 12:3 �Lub
„bardzo pokorny, bardziej niż jakikol-
wiek inny człowiek; bardzo łagodny, bar-
dziej niż jakikolwiek inny człowiek”.
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cały mój dom�a. 8 Rozmawiam
z nim twarz� w twarz�b, otwar-
cie, a nie zagadkowo. On widzi
postać Jehowy. Czemu wi�c od-
ważyliście si� mówić źle o moim
słudze Mojżeszu?”.

9 Jehowa bardzo si� na nich
rozgniewał i odszedł. 10 Gdy
obłok oddalił si� znad na-
miotu, Miriam została dotkni�-
ta tr�dem i stała si� biała jak
śniegc. Aaron odwrócił si� w jej
stron� i zobaczył, że jest tr�do-
watad. 11 Wtedy natychmiast
rzekł do Mojżesza: „Błagam ci�,
mój panie, nie karz nas za
ten grzech! Post�piliśmy głupio.
12 Nie pozwól, prosz�, żeby Mi-
riam była jak martwe dziecko,
które gdy si� rodzi, ma ciało
w połowie zjedzone!”. 13 Moj-
żesz zacz�ł wi�c wołać do Je-
howy: „Boże, prosz�, uzdrów j�!
Prosz�!”e.

14 Jehowa mu odpowiedział:
„Gdyby ojciec plun�ł jej w twarz,
czy nie byłaby upokorzona przez
siedem dni? Niech siedem dni
pozostaje poza obozemf, a po-
tem możecie sprowadzić j� z po-
wrotem”. 15 Miriam sp�dziła
wi�c siedem dni poza obozemg.
Dopóki nie wróciła, lud nie ru-
szał si� z miejsca. 16 Potem
wyruszył z Chaceroth i rozłożył
si� obozem na pustkowiu Paran i.

13 Wtedy Jehowa powiedział
do Mojżesza: 2 „Wyślij

ludzi, żeby przeszpiegowali zie-
mi� Kanaan, któr� daj� Izraeli-
tom. Wybierzcie do tego zadania
po jednym naczelnikuj z każde-
go plemienia”k.

3 Mojżesz wi�c na rozkaz Je-
howy wysłał ich z pustkowia Pa-
ranl. Wszyscy oni byli w Izra-

12:7 �Dosł. „w całym moim domu dowo-
dzi, że jest wierny”. 12:8 �Dosł. „usta
w usta”.

elu zwierzchnikami. 4 Oto ich
imiona: Z plemienia Rubena
Szammua, syn Zakkura; 5 z
plemienia Symeona Szafat, syn
Choriego; 6 z plemienia Judy
Kaleba, syn Jefunnego; 7 z ple-
mienia Issachara Jigal, syn Jó-
zefa; 8 z plemienia Efraima
Hoszeab, syn Nuna; 9 z plemie-
nia Beniamina Palti, syn Rafu;
10 z plemienia Zebulona Gad-
diel, syn Sodiego; 11 z plemie-
nia Józefac—to znaczy z ple-
mienia Manassesad—Gaddi, syn
Susiego; 12 z plemienia Dana
Ammiel, syn Gemalliego; 13 z
plemienia Aszera Setur, syn
Michaela; 14 z plemienia Naf-
talego Nachbi, syn Wafsiego;
15 z plemienia Gada Geuel, syn
Machiego. 16 Takie były imio-
na zwiadowców wysłanych przez
Mojżesza. Hoszei, synowi Nuna,
nadał on imi� Jozue�e.

17 Kiedy Mojżesz ich wysy-
łał, żeby przeszpiegowali Kana-
an, powiedział do nich: „Idźcie
do Negebu, a nast�pnie w gór-
skie okolicef. 18 I zobaczcie,
co to za krajg i jacy ludzie tam
mieszkaj�—czy s� silni, czy sła-
bi, czy jest ich dużo, czy mało,
19 czy ich ziemia jest dobra,
czy zła, i czy miasta, w któ-
rych mieszkaj�, s� warowne, czy
nie. 20 Sprawdźcie, czy gleba
jest żyzna�, czy jałowa�h, i czy
s� tam drzewa, czy nie. B�dźcie
odważnii. I przynieście stamt�d
troch� owoców”. A była to po-
ra, gdy dojrzewały pierwsze wi-
nogrona j.

21 Wyruszyli wi�c i prze-
szpiegowali kraj od pustkowia
Cink przez Rechob l aż po Lebo-
-Chamat�m. 22 Kiedy dotarli do

13:16 �Lub „Jehoszua”. Imi� to zna-
czy „Jehowa jest wybawieniem”. 13:20
�Dosł. „tłusta”. �Dosł. „chuda”. 13:21
�Lub „wejście do Chamatu”.
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Negebu, poszli w stron� Heb-
ronua, gdzie mieszkali Anaki-
cib Achiman, Szeszaj i Tal-
majc. Hebron został zbudowany
siedem lat wcześniej niż Coan
w Egipcie. 23 Gdy przybyli do
Doliny Eszkolu�d, uci�li tam ga-
ł�ź z jedn� kiści� winogron, któ-
r� dwóch z nich musiało nieść
na dr�żku. Wzi�li też troch�
owoców granatu i troch� fige.
24 Miejsce to nazwano Dolin�
Eszkolu�f właśnie ze wzgl�du na
kiść winogron, któr� Izraelici
tam uci�li.

25 W końcu po 40 dniachg

zwiadowcy wrócili z przeszpie-
gowania tej ziemi. 26 Przyszli
do Kadeszu na pustkowiu Pa-
ranh do Mojżesza, Aarona i do
wszystkich Izraelitów, żeby zdać
im relacj� i pokazać, jakie owo-
ce przynieśli. 27 Oto co powie-
dzieli: „Poszliśmy do ziemi, do
której nas wysłałeś, i zoba-
czyliśmy, że to naprawd� zie-
mia mlekiem i miodem płyn�-
ca i. To s� owoce, które stamt�d
przynieśliśmy j. 28 Ale lud, któ-
ry tam mieszka, jest silny,
a miasta warowne bardzo wiel-
kie. Widzieliśmy też Anakitówk.
29 W Negebie l mieszkaj� Amale-
kicim, w górskich okolicach Hety-
ci, Jebusycin i Amorycio, a nad
morzem i wzdłuż Jordanu Kana-
nejczycy”p.

30 Wtedy Kaleb, próbuj�c
uspokoić lud, który stał przed
Mojżeszem, powiedział: „Wy-
ruszmy czym pr�dzej, a na
pewno zdob�dziemy t� ziemi�
i stanie si� nasz� własności�”q.
31 Ale zwiadowcy, którzy tam
z nim byli, zaprotestowali: „Nie
możemy wyruszyć przeciwko

13:23 �Lub „Wadi Eszkol”. Zob. Słowni-
czek poj�ć, hasło „Wadi”. 13:24 �Lub
„Wadi Eszkol”. Zob. Słowniczek poj�ć,
hasło „Wadi”. Nazwa „Eszkol” znaczy
„kiść winogron”.

temu ludowi, bo jest silniej-
szy od nas”a. 32 I rozpuszczali
wśród Izraelitów złe wieścib
o ziemi, któr� przeszpiegowali.
Mówili: „Kraj, przez który prze-
szliśmy, pożera swoich miesz-
kańców, a wszyscy ludzie, któ-
rych tam widzieliśmy, to
olbrzymyc. 33 Widzieliśmy ne-
filimów—synów Anakad, którzy
pochodz� od nefilimów. W po-
równaniu z nimi czuliśmy si� jak
koniki polne—i oni też nas za ta-
kich uważali”.

14 Na te słowa wszyscy pod-
nieśli lament. Głośno

krzyczeli i płakali przez cał�
noce. 2 I zacz�li szemrać prze-
ciwko Mojżeszowi i Aaronowif,
i mówić: „Lepiej byłoby, gdyby-
śmy poumierali w Egipcie al-
bo na tym pustkowiu! 3 Cze-
mu Jehowa prowadzi nas do
tej ziemi?

˙
Zebyśmy padli od mie-

cza?g Nasze żony i dzieci stan�
si� łupemh. Czy nie lepiej było-
by wrócić do Egiptu?”i. 4 Mó-
wili nawet jeden do drugiego:
„Wybierzmy sobie wodza i wra-
cajmy do Egiptu!” j.

5 Wtedy Mojżesz i Aaron
padli twarz� do ziemi w obec-
ności wszystkich zgromadzo-
nych tam Izraelitów. 6 A Jo-
zuek, syn Nuna, i Kaleb l, syn
Jefunnego, którzy byli w gru-
pie zwiadowców, rozdarli szaty
7 i powiedzieli: „Ziemia, przez
któr� przeszliśmy, żeby j� prze-
szpiegować, jest naprawd�
wspaniałam. 8 Jeśli Jehowa da-
rzy nas uznaniem, to z cał�
pewności� nas do niej wprowa-
dzi. I da nam t� ziemi� mlekiem
i miodem płyn�c�n. 9 Tylko nie
buntujcie si� przeciw Jehowie
ani nie bójcie si� mieszkańców
tej ziemio, bo łatwo ich poko-
namy�. Oni nie maj� ochrony,

14:9 �Dosł. „bo s� dla nas chlebem”.
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a z nami jest Jehowaa. Nie bój-
cie si� ich”.

10 Ale wszyscy mówili, że-
by ich ukamienowaćb. Wtedy na
oczach całego Izraela nad na-
miotem spotkania ukazała si�
chwała Jehowyc.

11 I Jehowa powiedział do
Mojżesza: „Jak długo jeszcze ten
lud nie b�dzie mi okazywał sza-
cunku?d Jak długo jeszcze nie
b�d� mi wierzyć mimo wszyst-
kich cudów, których wśród nich
dokonałem?e 12 Dotkn� ich za-
raz� i ich wyniszcz�, a ciebie
uczyni� ojcem narodu wi�ksze-
go i pot�żniejszego od nich”f.

13 Na to Mojżesz rzekł do
Jehowy: „Wtedy usłysz� o tym
w Egipcie, sk�d wyprowadziłeś
ten lud swoj� moc�g, 14 i opo-
wiedz� o tym mieszkańcom tej
ziemi. A przecież oni też sły-
szeli, że Ty, Jehowo, jesteś po-
śród tego luduh, że ukazujesz mu
si� twarz� w twarz i, że Ty je-
steś Jehowa, że unosi si� nad
nim Twój obłok i że w słupie ob-
łoku idziesz przed nim za dnia,
a noc� w słupie ognia j. 15 Gdy-
byś nagle� uśmiercił cały ten
lud, to narody, które o Tobie
słyszały, mówiłyby tak: 16 ‚Je-
howa nie był w stanie wprowa-
dzić ich do ziemi, któr� przy-
si�gł im dać, wi�c powybijał ich
na pustkowiu’k. 17 Prosz�, Je-
howo, okaż swoj� wielkość, tak
jak obiecałeś, mówi�c: 18 ‚Je-
howa, nieskłonny do gniewu�,
pełen lojalnej miłości�l, który
przebacza wykroczenie i grzech,
lecz w żadnym razie nie pozwoli
winnemu ujść bezkarnie. Za
grzech ojców sprowadzi kar� na
synów do trzeciego i czwartego
pokolenia’m. 19 Przebacz, pro-

14:15 �Dosł. „jak jednegom�ża”. 14:18
�Lub „cierpliwy”. �Lub „życzliwości”.

sz�, grzech tego ludu stosownie
do swojej wielkiej lojalnej miło-
ści, tak jak mu przebaczałeś, od
kiedy wyszedł z Egiptu aż do-
t�d”a.

20 WtedyJehowa rzekł: „Prze-
baczam, tak jak prosiszb. 21 Lecz
przysi�gam na swoje życie�, że
cała ziemia zostanie napełniona
chwał� Jehowyc. 22 Jednak ża-
den z tych, którzy widzieli moj�
chwał� i cudad, jakich dokonałem
w Egipcie i na pustkowiu, a mi-
mo to dziesi�ć razy wystawiali
mnie na prób�e i nie słuchali mo-
jego głosuf, 23 nigdy nie zoba-
czy ziemi, któr� przysi�głem ich
ojcom. Nie zobaczy jej nikt,
kto nie okazuje mi szacunkug.
24 Ale swojego sług� Kalebah na
pewno wprowadz� do tej ziemi
i jego potomkowie wezm� j� na
własność—bo odznaczał si� in-
nym duchem i całym sercem
za mn� pod�żałi. 25 Ponieważ
w dolinie� mieszkaj� Amalekici
i Kananejczycy j, zawróćcie jutro
i wyruszcie przez pustkowie Dro-
g� Morza Czerwonego”k.

26 Potem Jehowa powiedział
do Mojżesza i Aarona: 27 „Jak
długo jeszcze ten zły lud b�dzie
szemrać przeciwko mnie?l Ja sły-
sz� wszystkie te narzekaniam.
28 Powiedz im: ‚„Przysi�gam na
swoje życie”�, oświadcza Jeho-
wa, „że post�pi� z wami tak, jak
mówiliście!n 29 Na tym pustko-
wiu b�d� leżeć wasze trupyo—
wszystkich spisanych spośród
was od 20 lat wzwyż, wszystkich,
którzy przeciwko mnie szem-
ralip. 30 Nikt z was nie wej-
dzie do ziemi, któr� przysi�głem
dać wam na mieszkanieq—z wy-
j�tkiem Kaleba, syna Jefunnego,
i Jozuego, syna Nunar.

14:21, 28 �Dosł. „jako żyj�”. 14:25
�Lub „na nizinie”.
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31 „‚„Wprowadz� tam wasze
dzieci, o których mówiliście, że
stan� si� łupema. To one zoba-
cz� ziemi�, któr� wzgardziliścieb.
32 A wasze trupy b�d� le-
żeć na tym pustkowiu. 33 Wa-
si synowie przez 40 lat b�d�
na pustkowiu pasterzamic, b�-
d� odpowiadać za wasz� niewier-
ność�, dopóki ostatni z was tu
nie umrzed. 34 Ponieważ prze-
szpiegowaliście t� ziemi� w ci�gu
40 dnie, to b�dziecie odpowiadać
za swoje grzechy 40 latf—dzień
za rok, dzień za rok—a wtedy si�
przekonacie, co to znaczy, gdy
ktoś mi si� sprzeciwia�.

35 „‚„Ja, Jehowa, to powie-
działem i tak właśnie post�pi�
z całym tym złym ludem—z ty-
mi, którzy zmówili si� przeciwko
mnie: Wygin� na tym pustkowiu.
Tu poumieraj�g. 36 A zwiadow-
cy wysłani przez Mojżesza, któ-
rzy po powrocie sprawili, że lud
zacz�ł szemrać przeciwko nie-
mu, bo rozpuszczali złe wieści
o tej ziemih— 37 ludzie ci zgin�
ukarani przez Jehow�i. 38 Spo-
śród tych, którzy przeszpiego-
wali t� ziemi�, tylko Jozue, syn
Nuna, i Kaleb, syn Jefunnego,
pozostan� przy życiu”’” j.

39 Mojżesz przekazał te sło-
wa wszystkim Izraelitom, a oni
zacz�li si� bardzo smucić.
40 Wstali wcześnie rano i posta-
nowili ruszyć w górskie okolice,
mówi�c: „Zgrzeszyliśmy. Ale te-
raz jesteśmy gotowi iść na miej-
sce, o którym mówił Jehowa”k.
41 Wtedy Mojżesz rzekł: „Dla-
czego przekraczacie rozkaz Je-
howy? To si� nie uda. 42 Nie
idźcie tam, bo Jehowy nie ma
z wami i wasi wrogowie was po-
konaj� l. 43 Wyst�pi� tam prze-

14:33 �Lub „duchow� prostytucj�”.
14:34 �Lub „co to znaczy mieć mnie za
wroga”.

ciw wam Amalekici i Kananej-
czycya i na pewno padniecie od
miecza. Bo przestaliście pod�-
żać za Jehow� i Jehowy z wami
nie b�dzie”b.

44 Mimo to oni zuchwale ru-
szyli w góryc. Ale Arka Przy-
mierza Jehowy pozostała w obo-
zie—i tak samo Mojżeszd.
45 Wtedy Amalekici i Kananej-
czycy, którzy mieszkali w gó-
rach, zeszli w dół, uderzyli na
nich i ścigali ich aż do Chormye.

15 Jehowa rzekł jeszcze do
Mojżesza: 2 „Powiedz Iz-

raelitom: ‚Gdy w końcu wejdzie-
cie do ziemi, któr� daj� wam na
mieszkanief, 3 i ktoś z was ze-
chce złożyć Jehowie ofiar� spa-
lan� w ogniu z bydła, owiec lub
kóz—całopalenieg, ofiar� zwi�-
zan� z jakimś szczególnym ślu-
bem lub inn� dobrowoln� ofiar�h

czy też ofiar� składan� podczas
okresowych świ�t i—żeby Jeho-
wa poczuł przyjemn�� woń j,
4 to razem z t� ofiar� złoży Je-
howie ofiar� zbożow�� z dzie-
si�tej cz�ści efy� najlepszej
m�kik wymieszanej z ćwierci� hi-
nu� oliwy. 5 Wraz z całopale-
niem lub z ofiar� z każde-
go baranka masz również złożyć
ofiar� płynn� z ćwierci hinu wi-
na l. 6 Razem z baranem zło-
żysz ofiar� zbożow� z dwóch
dziesi�tych efy najlepszej m�-
ki wymieszanej z trzeci� cz�ś-
ci� hinu oliwy. 7 A jako ofiar�
płynn� złożysz trzeci� cz�ść hi-
nu wina. B�dzie to ofiara o przy-
jemnej woni dla Jehowy.

8 „‚Jeśli b�dziesz składać Je-
howie byka—jako całopaleniem

lub ofiar� zwi�zan� z jakimś

15:3 �Dosł. „koj�c�”. Tak samo w kolej-
nych wyst�pieniach w rozdziale. 15:4
�Zob. Słowniczek poj�ć. �Efa odpo-
wiadała 22 l. Zob. Dodatek B14. �Hin
odpowiadał 3,67 l. Zob. Dodatek B14.
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szczególnym ślubema albo ofia-
r� współuczestnictwa�b— 9 to
razem z nim złożysz ofiar� zbo-
żow�c z trzech dziesi�tych efy
najlepszej m�ki wymieszanej
z połow� hinu oliwy. 10 A jako
ofiar� płynn�d złożysz pół hinu
wina. B�dzie to ofiara spalana
w ogniu, ofiara o przyjemnej wo-
ni dla Jehowy. 11 Tak należy
post�pić z każdym bykiem, bara-
nem, barankiem czy koziołkiem.
12 Ilekolwiek zwierz�t byście
złożyli, post�picie tak z każdym
z nich. 13 Każdy rodowity Izra-
elita właśnie tak b�dzie składał
ofiary spalane w ogniu, ofiary
o przyjemnej woni dla Jehowy.

14 „‚Jeśli ofiar� spalan� w
ogniu, ofiar� o przyjemnej wo-
ni dla Jehowy, b�dzie składał
cudzoziemiec, który osiedlił si�
wśród was, albo ktoś, kto miesz-
ka wśród was od wielu pokoleń,
to post�pi tak jak wye. 15 Ten
sam przepis ma obowi�zywać
zarówno was, jak i osiadłego
wśród was cudzoziemca. B�-
dzie to trwałe postanowienie dla
wszystkich waszych pokoleń.
I wy, i mieszkaj�cy wśród was
cudzoziemcy b�dziecie w oczach
Jehowy równif. 16 To samo
prawo i to samo rozporz�dzenie
b�dzie dla was i dla osiadłego
wśród was cudzoziemca’”.

17 Jehowa mówił dalej do
Mojżesza: 18 „Powiedz Izraeli-
tom: ‚Gdy przyb�dziecie do kra-
ju, do którego was prowadz�,
19 i b�dziecie jeść to, co uro-
dzi ziemia�g, macie składać Je-
howie dary ofiarne. 20 Macie
przynosić okr�głe placki z m�ki
razowej z pierwszych zbiorów�h

i składać je tak samo jak da-
ry ofiarne z klepiska. 21 Cz�ść

15:8 �Zob. Słowniczek poj�ć. 15:19
�Dosł. „chleb tej ziemi”. 15:20, 21
�Dosł. „pierwocin”.

m�ki razowej z pierwszych zbio-
rów� macie składać Jehowie ja-
ko dar ofiarny przez wszystkie
swoje pokolenia.

22 „‚Oto co macie zrobić, gdy
przez pomyłk� nie wykonacie
któregoś ze wszystkich przyka-
zań, które Jehowa podał przez
Mojżesza— 23 ze wszystkiego,
co Jehowa wam nakazał za po-
średnictwem Mojżesza i co wy
i nast�pne wasze pokolenia ma-
cie wykonywać, odk�d Jehowa
to polecił: 24 Jeśli dojdzie do
tego przez pomyłk� i zbór nie
b�dzie tego świadomy, to cały
zbór złoży młodego byka jako
ofiar� całopaln� o przyjemnej
woni dla Jehowy wraz z ofiar�
zbożow� i ofiar� płynn�—we-
dług ustalonego sposobu post�-
powaniaa—a także jednego ko-
ziołka jako ofiar� za grzechb.
25 Kapłan dokona przebłagania
za wszystkich Izraelitów, za ca-
ły zbór, i zostanie im to prze-
baczonec, bo zrobili to przez po-
myłk�, poza tym złożyli Jehowie
ofiar� spalan� w ogniu, a także
złożyli Jehowie ofiar� za grzech.
26 Zostanie to przebaczone za-
równo wszystkim Izraelitom, jak
i cudzoziemcom, którzy osiedlili
si� wśród nich, bo winny tej po-
myłki był cały lud.

27 „‚Jeśli przez pomyłk�
zgrzeszy pojedyncza osoba�, to
na ofiar� za grzech złoży roczn�
koz�d. 28 Kapłan dokona prze-
błagania za t� osob��, która
nieumyślnie zgrzeszyła przeciw
Jehowie, i b�dzie jej to prze-
baczonee. 29 Wszystkich, któ-
rzy zgrzeszyli nieumyślnie—za-
równo rodowitych Izraelitów,
jak i osiadłych wśród nich
cudzoziemców—b�dzie obowi�-
zywać to samo prawof.

15:27 �Lub „dusza”. 15:28 �Lub „du-
sz�”.
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30 „‚Ale jeśli ktoś�—czy to
rodowity Izraelita, czy cudzozie-
miec osiadły wśród Izraelitów—
grzeszy rozmyślniea i w ten spo-
sób znieważa Jehow�, to ktoś ta-
ki zostanie zgładzony�. 31 Bo
wzgardził słowem Jehowy i zła-
mał Jego przykazanie. Człowiek�
taki ma być bezwarunkowo zgła-
dzonyb. Musi odpowiedzieć za
swój grzech’”c.

32 Któregoś razu, gdy Izrae-
lici dalej przebywali na pust-
kowiu, pewien człowiek zbie-
rał drewno w dzień szabatud.
33 Ci, którzy go wtedy spotkali,
przyprowadzili go do Mojżesza,
Aarona i całego ludu�. 34 I od-
dano go pod straże, bo nie by-
ło wskazówek, co należy z nim
zrobić.

35 Jehowa powiedział Mojże-
szowi: „Człowiek ten ma być bez-
warunkowo uśmierconyf, uka-
mienowany przez cały lud poza
obozem”g. 36 Cały lud wypro-
wadził go wi�c poza obóz i uka-
mienował, tak iż on umarł—jak
Jehowa nakazał Mojżeszowi.

37 Jehowa rzekł jeszcze do
Mojżesza: 38 „Powiedz Izraeli-
tom, żeby przez wszystkie swo-
je pokolenia robili sobie fr�dzle
na skraju szat i żeby nad ty-
mi fr�dzlami umieszczali niebie-
ski sznurh. 39 ‚Te fr�dzle maj�
wam przypominać o wszystkich
przykazaniach Jehowy—żeby-
ście je spełniali i. Nie wolno wam
iść za pragnieniami swojego ser-
ca i swoich oczu, bo takie prag-
nienia prowadz� do niewiernoś-
ci wobec mnie�j. 40 Ten nakaz
pomoże wam pami�tać o wszyst-
kich moich przykazaniach—że-
byście je spełniali i byli świ�ci
dla swojego Bogak. 41 Ja je-

15:30, 31 �Lub „dusza”. 15:30 �Dosł.
„odci�ty od swojego ludu”. 15:33
�Dosł. „zgromadzenia”. 15:39 �Lub
„duchowej prostytucji”.

stem Jehowa, wasz Bóg. Wypro-
wadziłem was z Egiptu, żeby
pokazać, że jestem waszym Bo-
giema. Ja jestem Jehowa, wasz
Bóg’”b.

16 Wtedy Korachc, syn Iccha-
rad, syna Kehatae, syna

Lewiegof, a także Datan i Abi-
ram, synowie Eliabag, oraz On,
syn Peleta—spośród synów Ru-
benah— 2 wyst�pili przeciw
Mojżeszowi razem z 250 znamie-
nitymi Izraelitami, naczelnikami
ludu, przedstawicielami zboru.
3 Zebrali si� przeciwi Mojżeszo-
wi i Aaronowi i rzekli do nich:
„Dosyć tego! Wszyscy s� świ�-
ci, cały naród j, i Jehowa jest po-
śród nichk. Czemu wi�c wynosi-
cie si� ponad zbór Jehowy?”.

4 Kiedy Mojżesz to usłyszał,
od razu padł twarz� do ziemi.
5 Potem powiedział do Kora-
cha i wszystkich jego zwolenni-
ków: „Rano Jehowa wyjawi, kto
do Niego należyl, kto jest świ�-
ty i kto może si� do Niego zbli-
żaćm. Kogo wybierzen, ten b�dzie
si� do Niego zbliżać. 6 Kora-
chu, ty i twoi zwolennicyo zrób-
cie tak: Weźcie sobie kadziel-
nicep, 7 włóżcie do nich ogień
i nasypcie kadzidła. Zróbcie to
jutro przed Jehow�. Kogo Jeho-
wa wybierzeq, ten b�dzie świ�ty.
Posun�liście si� za daleko, syno-
wie Lewiego!”r.

8 Nast�pnie Mojżesz rzekł do
Koracha: „Posłuchajcie, prosz�,
synowie Lewiego. 9 Czy to dla
was nic nie znaczy, że Bóg Iz-
raela oddzielił was od całe-
go ludus i pozwolił, żebyście si�
do Niego zbliżali, żebyście peł-
nili służb� zwi�zan� z przybyt-
kiem Jehowy i usługiwali ludo-
wi?t 10 Pozwolił si� do siebie
zbliżać tobie i wszystkim two-
im braciom, synom Lewiego. Czy
chcecie jeszcze zagarn�ć dla
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siebie urz�d kapłański?a 11 Ty
i wszyscy twoi zwolennicy wy-
st�pujecie przeciwko Jehowie.
A Aaron? Kim on jest, że prze-
ciw niemu szemracie?”b.

12 Później Mojżesz posłał po
Datana i Abiramac, synów Elia-
ba, ale oni powiedzieli: „Nie
przyjdziemy! 13 Czy mało ci te-
go, że wyprowadziłeś nas z zie-
mi mlekiem i miodem płyn�cej,
żeby nas uśmiercić na tym pust-
kowiu?d Teraz jeszcze chcesz
nami rz�dzić�? 14 Przecież nie
wprowadziłeś nas do ziemi mle-
kiem i miodem płyn�ceje ani nie
dałeś nam jako dziedzictwa pól
i winnic. Czy chciałbyś sprawić,
żeby ci ludzie stali si� ślepi? Nie
przyjdziemy!”.

15 Wtedy Mojżesz bardzo si�
rozgniewał i rzekł do Jehowy:
„Nie patrz na ich ofiary zbożo-
we�. Nie wzi�łem od nich nawet
osła. Nikogo z nich nie skrzyw-
dziłem”f.

16 Potem Mojżesz powiedział
do Koracha: „Ty i wszyscy
twoi zwolennicy stawcie si� ju-
tro przed Jehow�—ty, oni i Aa-
ron. 17 Niech wszyscy wezm�
swoje kadzielnice—250 kadziel-
nic—niech nasypi� do nich ka-
dzidła i złoż� je przed Jehow�.
Również ty i Aaron macie si�
stawić ze swoimi kadzielnicami”.
18 Wszyscy wzi�li wi�c swoje
kadzielnice, włożyli do nich
ogień, nasypali kadzidła i sta-
n�li przy wejściu do namiotu
spotkania razem z Mojżeszem
i Aaronem. 19 Kiedy Korach
zebrał przeciw nim swoich zwo-
lennikówg przy wejściu do na-
miotu spotkania, całemu ludowi
ukazała si� chwała Jehowyh.

20 I Jehowa rzekł do Moj-
żesza i Aarona: 21 „Odł�czcie

16:13 �Lub „panoszyć si� wśród nas”.
16:15 �Zob. Słowniczek poj�ć.

si� od tych ludzi, a w jednej
chwili ich zgładz�”a. 22 Wtedy
oni padli na ziemi� i powiedzieli:
„Boże, Boże, który dajesz życie
wszystkim ludziom�!b Czy przez
grzech jednego człowieka b�-
dziesz si� gniewać na cały lud?”c.

23 Na to Jehowa rzekł do
Mojżesza: 24 „Powiedz ludowi:
‚Oddalcie si� od namiotów Kora-
cha, Datana i Abirama!’”d.

25 Nast�pnie Mojżesz wstał
i razem ze starszymie Izrae-
la poszedł do Datana i Abirama.
26 I przemówił do ludu: „Od-
dalcie si�, prosz�, od namiotów
tych niegodziwych ludzi i nie do-
tykajcie niczego, co do nich na-
leży, bo inaczej zginiecie za ca-
ły ich grzech”. 27 Natychmiast
wi�c oddalili si� od namiotów
Koracha, Datana i Abirama.
A Datan i Abiram wyszli ze swo-
ich namiotów i stan�li przed ni-
mi razem ze swoimi żonami, sy-
nami i małymi dziećmi.

28 Wtedy Mojżesz rzekł: „Po
tym poznacie, że to Jehowa
mnie posłał, bym robił wszyst-
kie te rzeczy—że nie robi� ich
sam z siebie�: 29 Jeżeli ci lu-
dzie umr� śmierci� naturaln�
jak wszyscy inni ludzie, jeśli spo-
tka ich taka sama kara, jaka
spotyka cał� ludzkość, to zna-
czy, że nie posłał mnie Jehowaf.
30 Ale jeśli Jehowa zrobi coś
nadzwyczajnego, jeśli ziemia si�
otworzy� i pochłonie ich oraz
wszystko, co do nich należy, tak
iż żywcem zostan� pogrzebani�,
to po tym poznacie, że odnieśli
si� do Jehowy ze wzgard�”.

31 A gdy tylko skończył to
mówić, ziemia, na której stali,

16:22 �Dosł. „Boże duchów wszelkiego
ciała”. 16:28 �Lub „nie s� one
z mojego serca”. 16:30 �Dosł. „otwo-
rzy swoje usta”. �Lub „zst�pi� do Sze-
olu”, czyli wspólnego grobu ludzkości.
Zob. Słowniczek poj�ć.
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rozst�piła si� pod nimia.
32 Otworzyła si�� i pochłon�-
ła ich wraz z domownikami i ze
wszystkimi ludźmi Korachab, jak
również z całym ich mieniem.
33 Tak wi�c oni i wszyscy ich
domownicy zostali żywcem po-
grzebani�. Ziemia ich zakryła,
tak iż zgin�li�c. 34 A wszys-
cy Izraelici, którzy stali dooko-
ła, słysz�c ich krzyk, ze strachu
zacz�li uciekać. Wołali: „Uciekaj-
my, żeby i nas ziemia nie pochło-
n�ła!”. 35 Wtedy pojawił si�
ogień od Jehowyd i strawił 250
m�żczyzn, którzy przyszli ofia-
rować kadzidłoe.

36 Nast�pnie Jehowa rzekł
do Mojżesza: 37 „Powiedz Ele-
azarowi, synowi kapłana Aaro-
na, żeby pozbierał z ognia
kadzielnicef, bo s� świ�te, i roz-
rzucił w�gielki na pewn� odleg-
łość. 38 Z kadzielnic tych, któ-
rzy przypłacili swój grzech
życiem�, macie wykonać cien-
kie metalowe płytki i pokryć ni-
mi ołtarzg, bo przynieśli je przed
Jehow� i stały si� świ�te. B�d�
one służyć Izraelitom za znak”h.
39 Kapłan Eleazar wzi�ł wi�c
miedziane kadzielnice, przynie-
sione przez tych, którzy potem
zostali spaleni, i przerobił je na
pokrycie ołtarza— 40 tak jak
Jehowa mu polecił za pośred-
nictwem Mojżesza. Było to przy-
pomnieniem dla Izraelitów, żeby
żadna osoba nieupoważniona�,
która nie należy do potomków
Aarona, nie zbliżała si� do ołta-
rza, by spalać kadzidło przed Je-
how� i, i żeby nikt nie stał si� jak
Korach i jego zwolennicyj.

16:32 �Dosł. „otworzyła swoje usta”.
16:33 �Lub „zst�pili do Szeolu”, czyli
wspólnego grobu ludzkości. Zob. Słow-
niczek poj�ć. �Dosł. „zgin�li spośród
zboru”. 16:38 �Lub „zgrzeszyli przeciw
własnym duszom”. 16:40 �Dosł. „ża-
den obcy”.

41 Ale już nazajutrz wszyscy
Izraelici zacz�li szemrać prze-
ciwko Mojżeszowi i Aaronowia.
Mówili: „To wy uśmierciliście lud
Jehowy”. 42 Kiedy zebrali si�
przeciw nim, Mojżesz i Aaron
odwrócili si� w stron� namiotu
spotkania, a wtedy nagle zakrył
go obłok i ukazała si� chwała
Jehowyb.

43 Mojżesz i Aaron przy-
szli przed namiot spotkaniac

44 i Jehowa rzekł do Mojżesza:
45 „Odsuńcie si� od tych lu-
dzi, a w jednej chwili ich zgła-
dz�”d.Wtedy oni padli na ziemi�e.
46 Potem Mojżesz powiedział do
Aarona: „Weź kadzielnic�, włóż
do niej ognia z ołtarzaf, nasyp
kadzidła, po czym idź szybko
do ludu i dokonaj za niego
przebłaganiag, bo Jehowa zapło-
n�ł gniewem. Zacz�ła si� plaga!”.
47 Aaron wi�c od razu wzi�ł ka-
dzielnic�, tak jak powiedział Moj-
żesz, i wbiegł mi�dzy lud. Kiedy
zobaczył, że plaga si� rozpocz�-
ła, nasypał do kadzielnicy ka-
dzidła i zacz�ł dokonywać za
lud przebłagania. 48 Stał mi�-
dzy martwymi a żywymi, aż
w końcu plaga si� zatrzymała.
49 Tych, którzy umarli od plagi,
było 14 700—nie licz�c tych, któ-
rzy umarli z powodu Koracha.
50 Gdy plaga została powstrzy-
mana, Aaron wrócił do Mojżesza
przed wejście do namiotu spo-
tkania.

17 Potem Jehowa rzekł do
Mojżesza: 2 „Powiedz Iz-

raelitom, żeby naczelnicy ple-
mion przynieśli po jednej lasce
od każdego plemienia—w su-
mie 12 lasek. Na każdej lasce
napisz imi� jednego naczelnikah.
3 Imi� Aarona napisz na lasce
plemienia Lewiego, bo dla każ-
dego naczelnika plemienia jest
tylko jedna laska. 4 Złożysz
te laski w namiocie spotkania
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przed
´
Swiadectwema, gdzie si�

z wami spotykamb. 5 Laska te-
go, którego wybrałemc, wypuści
p�ki. I położ� kres szemraniu Iz-
raelitów przeciwko mnied i prze-
ciwko wam”e.

6 Mojżesz przemówił wi�c do
Izraelitów i wszyscy naczelnicy
dali mu swoje laski—12 lasek,
po jednej od każdego naczelnika
plemienia. Mi�dzy ich laskami
była też laska Aarona. 7 Moj-
żesz złożył te laski przed Jeho-
w� w Namiocie

´
Swiadectwa.

8 Kiedy nazajutrz Mojżesz
wszedł do Namiotu

´
Swiadectwa,

zobaczył, że laska Aarona, re-
prezentuj�ca dom Lewiego, wy-
puściła p�dy, pokryła si� p�ka-
mi, zakwitła i wydała dojrzałe
migdały. 9 Wtedy wzi�ł laski,
które leżały przed Jehow�, i wy-
niósł je do wszystkich Izraeli-
tów. Gdy oni je zobaczyli, każdy
naczelnik wzi�ł swoj� lask�.

10 Nast�pnie Jehowa powie-
dział do Mojżesza: „Lask� Aa-
ronaf połóż z powrotem przed´
Swiadectwem. B�dzie tam prze-
chowywana na znakg dla synów
buntuh, żeby przestali szemrać
przeciwko mnie i żeby nie
umarli”. 11 Mojżesz od razu
zrobił tak, jak mu nakazał Jeho-
wa. Tak właśnie zrobił.

12 Wtedy Izraelici zacz�li mó-
wić do Mojżesza: „Teraz umrze-
my! Na pewno zginiemy—wszys-
cy zginiemy! 13 Ktokolwiek si�
zbliży do przybytku Jehowy,
umrze!i Czy tak mamy skoń-
czyć?” j.

18 Potem Jehowa przemó-
wił do Aarona: „Ty i

twoi synowie—twój ród—b�dzie-
cie odpowiadać za każdy grzech
popełniony przeciwko sanktua-
riumk. Ty i twoi synowie b�dzie-
cie odpowiadać za każdy grzech
popełniony przeciwko wasze-

mu urz�dowi kapłańskiemua.
2 Przyprowadź też swoich bra-
ci z plemienia Lewiego, ple-
mi� swojego ojca. Niech do cie-
bie doł�cz� i pomagaj� tobieb

i twoim synom przed Namiotem´
Swiadectwac. 3 Maj� si� wy-
wi�zywać z obowi�zków wo-
bec ciebie i wykonywać prace
zwi�zane z namiotemd. Ale nie
wolno im si� zbliżać do sprz�-
tów w świ�tym miejscu� ani
do ołtarza, żebyście nie umarli
ani wy, ani onie. 4 Doł�cz� do
ciebie i b�d� wykonywać pra-
ce zwi�zane z namiotem spo-
tkania, wszelk� służb� zwi�za-
n� z namiotem.

˙
Zadna osoba

nieupoważniona� nie może si�
do was zbliżaćf. 5 Wykonujcie
swoje obowi�zki i dbajcie o świ�-
te miejsceg i ołtarzh, żebym
już wi�cej nie zapłon�ł na Izra-
elitów gniewem i. 6 Ja sam wy-
brałem waszych braci, Lewitów,
spośród ludu Izraela jako dar
dla was j. Zostali wyznaczeni do
służby dla Jehowy przy namio-
cie spotkaniak. 7 Za obowi�zki
kapłańskie zwi�zane z ołtarzem
oraz tym, co jest poza zasłon� l,
macie odpowiadać ty i twoi sy-
nowiem. Służb� kapłańsk� otrzy-
mujecie ode mnie w darze. Jeśli
do przybytku zbliży si� jakaś
osoba nieupoważniona�, ma zo-
stać uśmiercona”n.

8 Jehowa rzekł jeszcze do
Aarona: „Powierzam ci odpowie-
dzialność za składane dla mnie
dary ofiarneo. Cz�ść ze wszyst-
kich świ�tych rzeczy składanych
w darze przez Izraelitów na sta-
łe przydzieliłem tobie i twoim
synomp. 9 Spośród tych rzeczy
najświ�tszych, z ofiar spalanych
w ogniu do ciebie b�dzie należeć

18:3 �Zob. Słowniczek poj�ć. 18:4, 7
�Dosł. „obcy”, czyli ktoś, kto nie należy
do rodu Aarona.
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każda ofiara, jak� dla mnie skła-
daj�, ł�cznie z ofiarami zbożo-
wymi�a, ofiarami za grzechb

i ofiarami za przewinieniec.
Jest to coś szczególnie świ�te-
go dla ciebie i dla twoich sy-
nów. 10 Masz to jeść w szcze-
gólnie świ�tym miejscud. Ma to
jeść każdy m�żczyzna. B�dzie
to dla ciebie czymś świ�tyme.
11 Do ciebie należy również
cz�ść darów składanych przez
Izraelitówf razem ze wszystkimi
ofiarami kołysanymig. Przydzie-
liłem j� na stałe tobie, twoim sy-
nom i twoim córkomh. Każdy, kto
w twoim domu jest czysty, może
to jeść i.

12 „Daj� ci najlepsz� oliw�,
najlepsze młode wino i zbo-
że, które Izraelici składaj�
Jehowie z pierwszych zbiorów�j.
13 Pierwsze dojrzałe płody zie-
mi, które przynios� Jehowie, b�-
d� twojek. Każdy, kto w twoim
domu jest czysty, może to jeść.

14 „Każda rzecz poświ�cona�
Bogu przez Izraelitów ma być
twoja l.

15 „Do ciebie b�dzie należeć
każdy pierworodnym spośród lu-
dzi lub zwierz�t, który zosta-
nie ofiarowany Jehowie. Jednak
pierworodnego spośród ludzi
bezwarunkowo wykupiszn. Wy-
kupisz też pierworodne spośród
zwierz�t nieczystycho. 16 Wy-
kupisz pierworodnego od mie-
si�ca wzwyż. Cena wykupu b�-
dzie wynosić 5 syklów�p srebra
według wagi świ�tego sykla�.
Sykl odpowiada 20 gerom�.

18:9 �Zob. Słowniczek poj�ć. 18:12
�Dosł. „pierwocin”. 18:14 �Chodzi o
każd� rzecz, któr� nieodwołalnie i bez-
zwrotnie przeznaczono dla Boga i która
w zwi�zku z tym stała si� świ�ta. 18:16
�Sykl odpowiadał 11,4 g. Zob. Doda-
tek B14. �Lub „według sykla ze świ�-
tego miejsca”. �Gera odpowiadała
0,57 g. Zob. Dodatek B14.

17 Tylko pierworodnego byka,
baranka ani kozła nie wol-
no ci wykupića. Takie zwierz�-
ta s� czymś świ�tym. Ich krwi�
masz pokropić ołtarzb, a ich
tłuszcz masz spalić. Ma to być
ofiara spalana w ogniu, ofiara
o przyjemnej� woni dla Jehowyc.
18 A ich mi�so przypadnie to-
bie—podobnie jak mostek ofia-
ry kołysanej i jak prawy udziecd.
19 Wszelkie świ�te dary ofiar-
ne, które Izraelici b�d� składać
Jehowiee, na stałe przydzieliłem
tobie, twoim synom i twoim cór-
komf. Jest to przymierze soli�,
które Jehowa zawiera z tob�
i twoimi potomkami”.

20 Jehowa mówił dalej do Aa-
rona: „Nie otrzymasz dziedzic-
twa w ziemi Izraela, żadna cz�ść
ziemi nie b�dzie twojag. Ja je-
stem twoj� cz�ści� i twoim dzie-
dzictwem pośród Izraelitówh.

21 „Synom Lewiego jako
dziedzictwo za ich służb�, służ-
b� zwi�zan� z namiotem spo-
tkania, dałem wszystkie dziesi�-
cinyi składane przez Izraelitów.
22 Izraelici nie mog� si� wi�-
cej zbliżać do namiotu spotka-
nia, żeby nie ści�gn�ć na siebie
grzechu i nie umrzeć. 23 To
Lewici b�d� pełnić służb� zwi�-
zan� z namiotem spotkania
i odpowiadać za ich grzech j.
Nie otrzymaj� wśród Izraeli-
tów żadnego dziedzictwa—jest
to trwałe postanowienie dla
wszystkich waszych pokoleńk.
24 Jako dziedzictwo dałem Le-
witom dziesi�ciny składane Je-
howie przez lud Izraela. Dlate-
go powiedziałem: ‚Nie b�d� mieć
wśród Izraelitów żadnego dzie-
dzictwa’” l.

18:17 �Dosł. „koj�cej”. 18:19 �Czyli
przymierze nieprzemijaj�ce i nie-
zmienne.
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25 Potem Jehowa rzekł do
Mojżesza: 26 „Powiedz Lewi-
tom: ‚Kiedy b�dziecie otrzymy-
wać od Izraelitów dziesi�ciny,
które daj� wam jako wasze dzie-
dzictwoa, macie składać dziesi�-
t� cz�ść dziesi�ciny jako dar
ofiarny dla Jehowyb. 27 B�-
dzie to uznane za wasz dar, jak-
by chodziło o zboże z waszego
własnego klepiskac lub o obfi-
ty plon w postaci wina lub oli-
wy z waszych własnych tłoczni.
28 W ten sposób również wy b�-
dziecie składać dary dla Jehowy
ze wszystkich dziesi�cin, które
otrzymacie od Izraelitów. Dary
dla Jehowy macie przynosić do
kapłana Aarona. 29 B�dziecie
składać Jehowie wszelkiego ro-
dzaju dary ofiarne—to, co naj-
lepsze ze wszystkich darów, ja-
kie otrzymacied. B�dzie to coś
świ�tego’.

30 „Masz im powiedzieć: ‚Kie-
dy złożycie z tych darów to,
co najlepsze, reszta przypadnie
wam, Lewitom, jako ziarno z wa-
szego własnego klepiska i wi-
no lub oliwa z waszych tłocz-
ni. 31 Możecie to jeść razem ze
swoimi domownikami w jakim-
kolwiek miejscu, bo jest to za-
płata za wasz� służb� zwi�zan�
z namiotem spotkaniae. 32 Gdy
b�dziecie składać z tych da-
rów to, co najlepsze, nie ob-
ci�życie si� grzechem. Nie wolno
wam bezcześcić świ�tych rzeczy
składanych przez Izraelitów, bo
w przeciwnym razie umrzecie’”f.

19 Jehowa znów przemówił
do Mojżesza i Aarona:

2 „Oto nakaz Jehowy: ‚Niech
Izraelici przyprowadz� zdrow�
czerwon� krow�, która nie ma
żadnej wadyg i która jeszcze nie
chodziła w jarzmie. 3 Dacie j�
kapłanowi Eleazarowi, a on
wyprowadzi j� poza obóz i w je-
go obecności zostanie zabita.

4 Potem kapłan Eleazar weźmie
na palec nieco jej krwi i po-
kropi ni� siedem razy w stron�
namiotu spotkaniaa. 5 Nast�p-
nie na jego oczach krowa zo-
stanie spalona—jej skóra, mi�so,
krew i zawartość jelitb. 6 Do
ognia, w którym b�dzie pło-
n�ć krowa, kapłan wrzuci drew-
no cedrowe, hizopc i szkarłat�.
7 Potem wypierze swoje szaty,
wyk�pie si�� i b�dzie mógł wejść
do obozu. Ale aż do wieczora po-
zostanie nieczysty.

8 „‚Człowiek, który spalił
krow�, wypierze swoje ubranie,
wyk�pie si�� i aż do wieczora
b�dzie nieczysty.

9 „‚A ktoś, kto jest czysty,
zbierze popiół pozostały po spa-
leniu krowyd i wysypie go na
miejscu czystym poza obozem.
Izraelici b�d� używać tego po-
piołu do sporz�dzania wody
oczyszczaj�ceje. Jest to ofiara
za grzech. 10 Człowiek, który
go zbierze, wypierze swoje ubra-
nie i aż do wieczora pozostanie
nieczysty.

„‚B�dzie to trwałe postano-
wienie dla Izraelitów i cudzo-
ziemców, którzy wśród nich
mieszkaj�f. 11 Kto dotknie ja-
kiejś zmarłej osoby�, pozosta-
nie nieczysty przez siedem dnig.
12 W trzecim dniu ma si� oczyś-
cić wod� oczyszczaj�c�, a siód-
mego dnia b�dzie czysty. Ale
jeśli w trzecim dniu si� nie oczy-
ści, to siódmego dnia nie b�-
dzie czysty. 13 Każdy, kto by
dotkn�ł jakiejkolwiek zmarłej
osoby� i si� nie oczyścił, ten

19:6 �Lub „tkanin� barwion� szkarłatem
z czerwców”. 19:7, 8 �Dosł. „umyje
swoje ciało”. 19:11 �Lub „zwłok jakiejś
duszy ludzkiej”. Zob. Słowniczek poj�ć,
hasło „Dusza”. 19:13 �Lub „zwłok, ja-
kiejkolwiek duszy ludzkiej, która zmar-
ła”. Zob. Słowniczek poj�ć, hasło „Du-
sza”.
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kala przybytek Jehowya. Czło-
wiek� taki musi zostać zgładzo-
ny�b. Ponieważ nie pokropiono
go wod� oczyszczaj�c�c, pozo-
staje nieczysty. Nieczystość nie
została z niego usuni�ta.

14 „‚Takie jest prawo doty-
cz�ce sytuacji, gdy ktoś umrze
w namiocie: Każdy, kto by
wszedł wtedy do namiotu, i każ-
dy, kto by już w nim był, po-
zostanie nieczysty przez siedem
dni. 15 Każde otwarte naczy-
nie—bez przymocowanej sznu-
rem pokrywy—b�dzie nieczys-
ted. 16 Każdy, kto by na
otwartym polu dotkn�ł kogoś za-
bitego mieczem lub zmarłego,
czyichś kości albo jakiegoś gro-
bu, b�dzie nieczysty przez sie-
dem dnie. 17 Aby oczyścić nie-
czystego, należy wsypać do
naczynia nieco popiołu pozosta-
łego po spaleniu ofiary za grzech
i wlać tam świeżej źródlanej wo-
dy. 18 Nast�pnie ktoś, kto jest
czystyf, weźmie hizopg, zanurzy
go w tej wodzie i pokropi ni� na-
miot i wszystkie naczynia oraz
osoby�, które akurat tam były,
a także tego, kto dotkn�ł czy-
ichś kości lub kogoś zabitego czy
zmarłego albo grobu. 19 Po-
kropi ni� nieczystego w trzecim
i siódmym dniu.W siódmym dniu
oczyści go z grzechuh, po czym
dana osoba wypierze swoje ubra-
nie, wyk�pie si� i wieczorem sta-
nie si� czysta.

20 „‚Ale jeśli ktoś b�dzie nie-
czysty i si� nie oczyści, to zosta-
nie zgładzony�i, bo skalał sank-
tuarium Jehowy. Nie pokropiono
go wod� oczyszczaj�c�, jest
wi�c nieczysty.

21 „‚Oto trwałe postanowie-
nie: Ten, kto kropi wod� oczysz-

19:13, 22 �Lub „dusza”. 19:13 �Dosł.
„odci�ty od Izraela”. 19:18 �Lub „du-
sze”. 19:20 �Lub „taka dusza zostanie
zgładzona”. Dosł. „odci�ta od zboru”.

czaj�c�a, ma wyprać swoje ubra-
nie. Kto dotyka wody oczyszcza-
j�cej, b�dzie nieczysty aż do
wieczora. 22 Wszystko, czego
dotknie nieczysty, b�dzie nie-
czyste. Osoba�, która tego do-
tknie, b�dzie nieczysta aż do
wieczora’”b.

20 W miesi�cu pierwszym ca-
ły lud Izraela przybył na

pustkowie Cin i zamieszkał w Ka-
deszuc, gdzie umarła Miriamd

i gdzie została pochowana.
2 Kiedy si� okazało, że nie

ma tam wodye, Izraelici ze-
brali si� przeciwko Mojżeszowi
i Aaronowi. 3 Zacz�li si� kłócić
z Mojżeszemf i mówić: „Byłoby
lepiej, gdybyśmy zgin�li z naszy-
mi braćmi, którzy zgin�li przed
Jehow�! 4 Czemu przyprowa-
dziliście zbór Jehowy na to pust-
kowie?

˙
Zebyśmy tu umarli razem

z naszymi stadami?g 5 Po co
wyprowadziliście nas z Egiptu
i przyprowadziliście w to okrop-
ne miejsce?h Nie ma tu ziarna
ani fig, ani winorośli, ani owo-
ców granatu. Nie ma też wo-
dy do picia”i. 6 Mojżesz i Aaron
odeszli od nich� i poszli przed
wejście do namiotu spotkania.
Tam upadli twarz� do ziemi,
a wtedy ukazała im si� chwała
Jehowy j.

7 Jehowa rzekł do Mojżesza:
8 „Weź lask� i razem z Aaro-
nem, swoim bratem, zwołaj lud.
Nast�pnie na oczach Izraelitów
powiedzcie do skały, żeby wy-
trysn�ła z niej woda. Wypro-
wadź z niej wod� i daj do picia
im oraz ich stadom”k.

9 Mojżesz wzi�ł wi�c lask�,
która była przed Jehow� l, tak
jak On mu nakazał. 10 Potem
razem z Aaronem zwołał Izra-
elitów przed skał� i powiedział

20:6 �Dosł. „sprzed zboru”.

ROZDZ. 19
a Kpł 15:31

b Kpł 22:3
Heb 10:28

c Lb 19:9

d Kpł 11:31, 32

e Lb 19:11
Lb 31:19

f Lb 19:9

g Ps 51:7

h Kpł 14:9
Lb 19:12
Lb 31:19

i Lb 19:13
��������������������

szpalta 2
a Lb 19:18

Heb 9:9, 10
Heb 9:13, 14

b Kpł 15:4, 5
��������������������

ROZDZ. 20
c Lb 13:26

Lb 20:22
Lb 33:36
Pwt 2:14

d Wj 15:20
Lb 26:59
Mi 6:4

e Wj 17:1

f Wj 17:2

g Wj 14:11
Wj 17:3
Lb 16:13, 14
Lb 21:5

h Pwt 8:14, 15

i Pwt 8:7, 8

j Wj 16:10
Lb 14:10

k Wj 17:5, 6
Ps 78:15
Ps 105:41
Ps 114:8
Iz 48:21

l Wj 7:12, 19
Lb 17:10

LICZB 19:14�do�20:10 248



do nich: „Słuchajcie, buntowni-
cy! Czy z tej skały mamy wypro-
wadzić wam wod�?”a. 11 Na-
st�pnie podniósł r�k� i dwa
razy uderzył w skał� lask�. Wte-
dy wypłyn�ło dużo wody i ludzie
i zwierz�ta zacz�li pićb.

12 Później Jehowa rzekł do
Mojżesza i Aarona: „Ponieważ
nie okazaliście wiary we mnie i
nie uświ�ciliście mnie na oczach
Izraelitów, wi�c nie wprowadzi-
cie ich� do ziemi, któr� im dam”c.
13 Było to przy wodach Meri-
ba�d, gdzie Izraelici kłócili si�
z Jehow� i gdzie został wśród
nich uświ�cony.

14 Nast�pnie Mojżesz wysłał
z Kadeszu posłańców do króla
Edomue, żeby powiedzieli: „Twój
brat Izraelf mówi: ‚Dobrze wiesz,
ile wycierpieliśmy. 15 Nasi oj-
cowie poszli do Egiptug i miesz-
kaliśmy tam wiele lat�h. A Egip-
cjanie zn�cali si� nad nami
i naszymi ojcamii. 16 W koń-
cu zacz�liśmy wołać do Jehowy j,
a On nas usłyszał. I posłał anio-
łak, i wyprowadził nas z Egip-
tu. Teraz jesteśmy w mieście
Kadesz, na granicy twojego te-
rytorium. 17 Prosimy, pozwól
nam przejść przez swój kraj. Nie
b�dziemy przechodzić przez po-
la ani przez winnice. Nie b�-
dziemy też pić wody ze stud-
ni. Pójdziemy Drog� Królewsk�.
Nie zboczymy ani na prawo, ani
na lewo, dopóki nie przejdziemy
przez twoje terytorium’” l.

18 Ale król Edomu odpowie-
dział: „Nie wolno wam przejść
przez nasze terytorium. W prze-
ciwnym razie wyrusz� na was
z mieczem”. 19 Izraelici rzekli
mu na to: „B�dziemy szli dro-
g�. A jeśli my i nasze sta-

20:12 �Dosł. „tego zboru”. 20:13 �Na-
zwa ta znaczy „kłótnia”. 20:15 �Dosł.
„dni”.

da napijemy si� waszej wody, to
zapłacimy za ni�a. Chcemy tyl-
ko t�dy przejść”b. 20 Mimo to
on powiedział: „Nie wolno wam
przejść”c. I wyruszył im naprze-
ciw z licznym ludem, z siln� ar-
mi��. 21 Tak wi�c król Edomu
nie pozwolił Izraelowi przejść
przez swoje terytorium i Izrael
poszedł inn� drog�d.

22 Izraelici, cały lud, wyru-
szyli z Kadeszu i przybyli pod gó-
r� Hore. 23 Potem przy górze
Hor, na granicy Edomu, Jeho-
wa rzekł do Mojżesza i Aarona:
24 „Aaron doł�czy do swojego
ludu�f. Nie wejdzie do ziemi, któ-
r� dam Izraelitom, bo obaj zbun-
towaliście si� przeciw mojemu
rozkazowi przy wodach Meribag.
25 Weź Aarona i jego syna Ele-
azara i zaprowadź ich na gór�
Hor. 26 Zdejmij Aaronowi sza-
tyh i ubierz w nie jego syna Ele-
azarai. Aaron tam umrze�”.

27 Mojżesz zrobił wi�c tak,
jak nakazał Jehowa, i na oczach
całego ludu wspi�li si� na gór�
Hor. 28 Nast�pnie zdj�ł Aaro-
nowi szaty i ubrał w nie je-
go syna Eleazara, po czym Aa-
ron umarł tam na szczycie góryj.
A Mojżesz i Eleazar zeszli z gó-
ry. 29 Wtedy lud zrozumiał, że
Aaron umarł. I cały dom Izraela
opłakiwał go przez 30 dnik.

21 Gdy kananejski król Ara-
dul, który mieszkał w

Negebie, usłyszał, że Izraelici
przechodz� Drog� Atarim, za-
atakował ich i niektórych upro-
wadził do niewoli. 2 Wtedy Iz-
raelici złożyli Jehowie taki ślub:
„Jeśli wydasz tych ludzi w nasze
r�ce, przeznaczymy ich miasta

20:20 �Dosł. „r�k�”. 20:24 �Poetyc-
ki zwrot, którym opisywano śmierć.
20:26 �Dosł. „zostanie przył�czony
i umrze tam”.
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na zagład��”. 3 Jehowa wysłu-
chał wi�c Izraelitów i wydał Ka-
nanejczyków w ich r�ce. Wtedy
przeznaczyli ich oraz ich mias-
ta na zagład� i z tego powo-
du nadali temu miejscu nazw�
Chorma�a.

4 Kiedy w�drowali od gó-
ry Horb Drog� Morza Czerwone-
go, żeby obejść Edomc, ludzie�
poczuli si� zm�czeni. 5 Zacz�li
narzekać na Boga i Mojżeszad

i mówić: „Po co wyprowadzi-
liście nas z Egiptu?

˙
Zebyśmy

umarli na tym pustkowiu? Nie
ma tu chleba ani wodye, a to
n�dzne jedzenie nam obrzyd-
ło�”f. 6 Wtedy Jehowa posłał
mi�dzy Izraelitów jadowite� w�-
że, które ich k�sały, tak iż wielu
z nich umarłog.

7 Lud wi�c przyszedł do Moj-
żesza i rzekł: „Zgrzeszyliśmy, bo
narzekaliśmy na Jehow� i na
ciebieh. Wstaw si� za nami u Je-
howy. Niech nas uwolni od tych
w�ży”. I Mojżesz zacz�ł si� wsta-
wiać za ludem i. 8 Wtedy Je-
howa mu powiedział: „Wyko-
naj podobizn� jadowitego� w�ża
i umieść go na słupie. Gdy
ktoś zostanie uk�szony, b�dzie
musiał na niego spojrzeć, żeby
nie umrzeć”. 9 Mojżesz od razu
wykonał z miedzi w�ża j i umieś-
cił go na słupiek. Każdy, kto zo-
stał uk�szony i spojrzał na mie-
dzianego w�ża, pozostawał przy
życiu l.

10 Potem Izraelici ruszyli
w drog� i rozbili obóz w Obotm.
11 Nast�pnie wyruszyli z Obot
i rozbili obóz w Ijje-Abarimn,
na pustkowiu naprzeciw Moa-

21:2 �Zob. Słowniczek poj�ć. 21:3
�Nazwa ta znaczy „przeznaczenie na za-
gład�”. 21:4 �Lub „dusza ludu”. 21:5
�Lub „a ten chleb godny wzgardy nasza
dusza znienawidziła”. 21:6 �Lub „og-
niste”. 21:8 �Lub „ognistego”.

bu, na wschodzie. 12 Stam-
t�d wyruszyli i rozbili obóz
nad Dolin� Zeredu�a. 13 Stam-
t�d wyruszyli i rozbili obóz nad
Arnonemb, na pustkowiu rozci�-
gaj�cym si� od granicy z Amo-
rytami, bo Arnon stanowi gra-
nic� mi�dzy Moabem a ziemi�
Amorytów. 14 Dlatego w Ksi�-
dze Wojen Jehowy powiedziano
o „Wahebie w Sufie, dolinach�
Arnonu, 15 opadaj�cych doli-
nach�, które ci�gn� si� w stron�
Ar i przylegaj� do granicy Moa-
bu”.

16 Nast�pnie ruszyli do Bee-
ru. Tam właśnie jest ta studnia,
o której Jehowa powiedział do
Mojżesza: „Zbierz lud, a dam mu
wod�”.

17 Wtedy Izrael zaśpiewał ta-
k� pieśń:

„Napełnij si�, studnio!
´
Spie-

wajcie z ni� na przemian!�
18 Studnia, któr� wykopali

ksi�ż�ta, wydr�żyli
dostojnicy

lask� rozkazodawcy, swoimi
własnymi laskami”.

Potem z tego pustkowia ru-
szyli do Mattany, 19 z Mattany
do Nachalielu, a z Nachalielu do
Bamotc. 20 Z Bamot ruszyli do
doliny na terytorium� Moabud.
Szli zboczem Pisgae, które góru-
je nad Jeszimonem�f.

21 Izrael wysłał posłańców
do amoryckiego króla Sychona,
żeby mu powiedzielig: 22 „Po-
zwól nam przejść przez swój
kraj. Nie zboczymy na pola ani
do winnic. Nie b�dziemy pić wo-
dy ze studni. Przejdziemy przez
twoje terytorium Drog� Królew-

21:12 �Lub „Wadi Zered”. Zob. Słow-
niczek poj�ć, hasło „Wadi”. 21:14, 15
�Lub „wadi”. Zob. Słowniczek poj�ć.
21:17 �Lub „odpowiadajcie jej!”. 21:20
�Dosł. „polu”. �Możliwe też „pustyni�;
pustkowiem”.
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sk�”a. 23 Ale Sychon nie po-
zwolił Izraelowi przejść przez
swoje terytorium. Zebrał wszyst-
kich swoich ludzi i wyruszył
przeciw niemu na pustkowie.
Gdy dotarł do Jahacu, zacz�ł
walczyć z Izraelemb. 24 Ale Iz-
rael pokonał go mieczemc i wzi�ł
na własność jego ziemi�d od Ar-
nonue do Jabbokuf, aż do teryto-
rium Ammonitów, bo Jazerg le-
ży na granicy z Ammonitamih.

25 Izrael zdobył wi�c wszyst-
kie miasta Amorytówi—Chesz-
bon i wszystkie okoliczne� miej-
scowości—i w nich zamieszkał.
26 Cheszbon był miastem amo-
ryckiego króla Sychona, bo
wcześniej walczył on z królem
Moabu i zagarn�ł cał� jego zie-
mi� aż do Arnonu. 27 To dlate-
go powstał prześmiewczy utwór:

„Chodźcie do Cheszbonu.
Niech zostanie wzniesione

miasto Sychona, niech
b�dzie dobrze umocnione.

28 Bo z Cheszbonu wyszedł
ogień, płomień z grodu
Sychona.

Pochłon�ł moabskie Ar,
panów ze wzniesień
Arnonu.

29 Biada ci, Moabie! Ludu
Kemosza j, zostaniesz
zgładzony!

On czyni swych synów
zbiegami, a córki niewol-
nicami amoryckiego
króla Sychona.

30 Strzelajmy do nich!
Cheszbon zostanie znisz-

czony aż do Dibonuk.
Spustoszmy go

aż do Nofachu.
Ogień rozprzestrzeni si�

aż po Medeb�”l.
31 Izrael zamieszkał wi�c w

ziemi Amorytów. 32 Potem Moj-

21:25, 32 �Lub „zależne od niego”.

żesz wysłał ludzi, żeby prze-
szpiegowali Jazera. I zdobyli oko-
liczne�miejscowości, i wyp�dzili
stamt�d Amorytów. 33 Później
skr�cili i ruszyli Drog� Basza-
nu. Wtedy nadszedł Ogb, król
Baszanu, ze wszystkimi swoimi
ludźmi, żeby zmierzyć si� z nimi
w bitwie pod Edreic. 34 A Je-
howa rzekł do Mojżesza: „Nie
bój si� god, bo zarówno jego, jak
i wszystkich jego ludzi i jego zie-
mi� wydam w twoje r�cee. Post�-
pisz z nim tak jak z amoryckim
królem Sychonem, który mie-
szkał w Cheszbonie”f. 35 Wal-
czyli wi�c z nim, z jego syna-
mi i wszystkimi jego ludźmi, aż
wszyscy oni zgin�lig. I wzi�li na
własność jego ziemi�h.

22 Potem Izraelici wyruszyli
w drog� i rozbili obóz na

pustynnych równinach moab-
skich, za Jordanem, naprzeciw
Jerycha i. 2 A Balak j, syn Cyp-
pora, widział wszystko, co Izra-
el zrobił z Amorytami. 3 I Mo-
abici bardzo si� zl�kli tego
licznego ludu, z powodu Izraeli-
tów ogarn�ł ich wr�cz chorobli-
wy strachk. 4 Powiedzieli wi�c
midianickim starszym l: „Ci lu-
dzie� pochłon� wszystko wokół
nas, jak byk pochłania traw� na
polu”.

Balak, syn Cyppora, był
w tym czasie królem Moabu.
5 Wysłał wi�c posłańców do Ba-
laama, syna Beora—do Petorum

nad Eufratem�, w jego rodzin-
nym kraju—z tak� wiadomości�:
„Z Egiptu wyszedł lud, który po-
krył cał� ziemi��n i mieszka na-
przeciw mnie. 6 Przyjdź wi�c,
prosz�, i przeklnij ten ludo, bo
jest pot�żniejszy niż ja. Mo-
że go pokonam i wyp�dz� z tej
ziemi, bo dobrze wiem, że kogo

22:4 �Dosł. „ten zbór”. 22:5 �Dosł.
„rzek�”. �Lub „kraj”.
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ty pobłogosławisz, tego spotka
dobro�, a kogo ty przeklniesz,
tego spotka zło�”.

7 Moabscy i midianiccy star-
si wybrali si� wi�c do Bala-
ama z zapłat� za wróżb�a. Gdy
do niego przybyli i przekazali
mu słowa Balaka, 8 on rzekł:
„Przenocujcie tutaj, a ja powiem
wam to, co mi oznajmi Jehowa”.
Ksi�ż�ta Moabu zatrzymali si�
wi�c u Balaama.

9 Wtedy do Balaama przy-
szedł Bóg� i zapytałb: „Co to
za ludzie s� u ciebie?”. 10 Bala-
am odrzekł prawdziwemu Bogu:
„Balak, syn Cyppora, król Moa-
bu, przysłał mi tak� wiadomość:
11 ‚Z Egiptu wyszedł lud, któ-
ry pokrył cał� ziemi��. Przyjdź
wi�c i go przeklnijc. Może zdo-
łam pokonać go w walce i wy-
p�dzić’”. 12 Lecz Bóg rzekł do
Balaama: „Nie wolno ci z nimi
iść. Nie wolno ci przekl�ć tego
ludu, bo został pobłogosławio-
ny”d.

13 Rano Balaam wstał i po-
wiedział do ksi�ż�t Balaka:
„Wracajcie do swojego kraju. Je-
howa zabronił mi z wami iść”.
14 Wtedy ksi�ż�ta moabscy ru-
szyli w drog�. Po powrocie
rzekli do Balaka: „Balaam nie
chciał z nami przyjść”.

15 Jednak Balak znów wysłał
ksi�ż�t, tym razem w wi�kszej
grupie i bardziej znamienitych.
16 Gdy przyszli do Balaama,
rzekli do niego: „Balak, syn Cyp-
pora, mówi: ‚Prosz� ci�, przyjdź
do mnie. Niech ci� nic nie po-
wstrzyma. 17 Bo hojnie ci� na-
grodz� i zrobi� wszystko, co mi
powiesz. Przyjdź wi�c, prosz�,

22:6 �Lub „ten zazna błogosławień-
stwa”. �Lub „na tego spadnie prze-
kleństwo”. 22:9 �Możliwe, że za po-
średnictwem reprezentuj�cego Go
anioła lub w wizji. 22:11 �Lub „kraj”.

i przeklnij ten lud’”. 18 Ale Ba-
laam odpowiedział sługom Bala-
ka: „Choćby Balak dawał mi swój
własny dom pełen srebra i złota,
to i tak nie mógłbym zrobić nic
wbrew rozkazowi Jehowy, swo-
jego Boga—nic małego ani nic
wielkiegoa. 19 Ale prosz�, wy
też tu przenocujcie, żebym mógł
si� dowiedzieć, co jeszcze mi po-
wie Jehowa”b.

20 W nocy Bóg przyszedł do
Balaama i rzekł: „Jeżeli ci lu-
dzie przyszli po ciebie, to idź
z nimi. Ale możesz mówić tylko
to, co ci powiem”c. 21 Balaam
wstał wi�c rano, osiodłał swo-
j� oślic� i wyruszył z ksi�ż�tami
Moabud.

22 Bóg jednak rozgniewał si�
za to na niego i anioł Jehowy
stan�ł mu na drodze, żeby go
powstrzymać. Balaam jechał na
oślicy, a było z nim dwóch jego
sług. 23 Gdy oślica zobaczyła
anioła Jehowy stoj�cego na dro-
dze z mieczem w r�ku, próbo-
wała zejść na pole. Ale Bala-
am zacz�ł j� bić, żeby wróciła na
drog�. 24 Wtedy anioł Jehowy
stan�ł na w�skiej ścieżce mi�-
dzy dwiema winnicami, z któ-
rych każda była otoczona ka-
miennym murem. 25 Na widok
anioła Jehowy oślica przywarła
do muru i przygniotła Balaamo-
wi nog�, wi�c on znów zacz�ł
j� bić.

26 Anioł Jehowy znowu si�
przesun�ł i stan�ł w ciasnym
miejscu, gdzie nie można go było
omin�ć ani z prawej, ani z lewej
strony. 27 Gdy oślica zobaczy-
ła anioła Jehowy, położyła si�
na ziemi, a wtedy Balaam wpadł
w furi� i zacz�ł bić j� lask�.
28 W końcu Jehowa sprawił, że
oślica przemówiła�e do Balaama:

22:28 �Dosł. „otworzył oślicy usta”.
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„Co ci zrobiłam, że już trzeci
raz mnie bijesz?”a. 29 Balaam
jej odpowiedział: „Zakpiłaś so-
bie ze mnie. Gdybym miał w r�-
ku miecz, to bym ci� zabił!”.
30 Oślica odparła: „Czy nie na-
leż� do ciebie? Czy nie na mnie
jeździłeś przez całe życie aż
do dzisiaj? Czy kiedykolwiek po-
traktowałam ci� w ten sposób?”.
Na to on rzekł: „Nie!”. 31 Wte-
dy Jehowa otworzył Balaamowi
oczyb, tak iż zobaczył anioła Je-
howy stoj�cego na drodze z mie-
czem w r�ku. Natychmiast nisko
si� pokłonił i upadł twarz� do
ziemi.

32 A anioł Jehowy powie-
dział do niego: „Dlaczego trzy
razy zbiłeś swoj� oślic�? Przy-
szedłem ci� powstrzymać, bo
sprzeciwiasz si� mojej wolic.
33 Oślica mnie widziała i trzy
razy próbowała mnie omin�ćd.
Wiesz, co by si� stało, gdyby te-
go nie zrobiła? Zabiłbym ci�, a j�
pozostawił przy życiu”. 34 Na
to Balaam powiedział do anioła
Jehowy: „Zgrzeszyłem. Nie wie-
działem, że stan�łeś mi na dro-
dze. Skoro uważasz, że robi� źle,
to zawróc�”. 35 Lecz anioł Je-
howy odrzekł: „Idź z tymi ludź-
mi, ale możesz mówić tylko to,
co ci powiem”. Balaam poszedł
wi�c dalej z ksi�ż�tami Balaka.

36 Kiedy Balak usłyszał, że
przybył Balaam, natychmiast wy-
szedł si� z nim spotkać w mie-
ście moabskim leż�cym nad
brzegiem Arnonu na granicy te-
rytorium Moabu. 37 I rzekł do
Balaama: „Czy nie posłałem po
ciebie ludzi? Czemu do mnie
nie przyszedłeś? Czy myślałeś,
że nie b�d� w stanie odpowied-
nio ci� uhonorować?”e. 38 Ba-
laam odrzekł Balakowi: „Prze-
cież przyszedłem do ciebie. Ale
czy b�d� mógł coś powiedzieć?

Powiem tylko to, co Bóg włoży
w moje usta”a.

39 Balaam poszedł wi�c z
Balakiem. Przyszli do Kiriat-
-Chucot. 40 Tam Balak złożył
w ofierze bydło i owce i posłał
cz�ść Balaamowi i ksi�ż�tom,
którzy z nim byli. 41 A rano
zaprowadził Balaama do Bamot-
-Baal, sk�d mógł on zobaczyć
cały lud Izraelab.

23 Potem Balaam odezwał
si� do Balaka: „Zbuduj mi

tutaj siedem ołtarzyc i przy-
gotuj siedem byków i siedem
baranów”. 2 Balak natychmiast
zrobił tak, jak powiedział Bala-
am, po czym ofiarowali na każ-
dym ołtarzu po byku i po bara-
nied. 3 Nast�pnie Balaam rzekł
do Balaka: „Zostań tutaj przy
swoim całopaleniu, a ja pój-
d�. Może Jehowa do mnie prze-
mówi. Cokolwiek mi wyjawi, po-
wiem ci to”. Poszedł wi�c na
nagie wzgórze.

4 Kiedy Bóg zwrócił si� do
Balaamae, ten powiedział do Nie-
go: „Postawiłem siedem ołtarzy
i na każdym ofiarowałem by-
ka i barana”. 5 Jehowa włożył
swoje słowa w usta Balaamaf

i rzekł: „Wróć do Balaka i prze-
każ mu to”. 6 Wrócił wi�c do
Balaka i zobaczył, że razem ze
wszystkimi ksi�ż�tami moabski-
mi stoi on przy swoim całopale-
niu. 7 Wtedy przemówił takimi
słowamig:

„Z Aramuh sprowadził
mnie Balak,

z gór na wschodzie—
król Moabu:

‚Przyjdź przekl�ć Jakuba.
Przyjdź pot�pić Izraela’i.

8 Jak mógłbym przekl�ć tych,
których Bóg nie przekl�ł?

Jak mógłbym pot�pić tych,
których Jehowa nie
pot�pił? j
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9 Widz� ich ze szczytu skał,
patrz� na nich ze wzgórz.
Tam jako lud mieszkaj�

w odosobnieniua,
nie ł�cz� si� z innymi

narodamib.
10 Kto zdoła zliczyć lud Jakuba,

mnogi jak drobinki
piasku?c

Kto policzy choćby czwart�
cz�ść Izraela?

Obym umarł� śmierci�
prostolinijnych,

oby mój koniec był taki
jak ich”.

11 Na to Balak rzekł do Ba-
laama: „Co ty zrobiłeś? Sprowa-
dziłem ci�, żebyś przekl�ł mo-
ich wrogów, a ty zamiast tego
pobłogosławiłeś ich”d. 12 On
odpowiedział: „Czy nie powinie-
nem mówić tego, co Jehowa
wkłada w moje usta?”e.

13 Wtedy Balak rzekł: „Chodź
ze mn�, prosz�, na inne miejsce,
z którego b�dzie ich widać. Zo-
baczysz tylko cz�ść z nich, a nie
wszystkich, i stamt�d ich prze-
klniesz”f. 14 Wzi�ł go na pole
Cofim na zboczu Pisgag, zbudo-
wał tam siedem ołtarzy i na każ-
dym ofiarował po byku i po
baranieh. 15 Potem Balaam po-
wiedział do Balaka: „Zostań tutaj
przy swoim całopaleniu, a ja po-
rozmawiam z Bogiem”. 16 Wte-
dy Jehowa zwrócił si� do Balaa-
ma i włożył swoje słowa w jego
usta i, po czym rzekł: „Wróć do Ba-
laka i przekaż mu to”. 17 Wrócił
wi�c do niego i zobaczył, że razem
z ksi�ż�tami moabskimi stoi przy
swoim całopaleniu. Balak zapy-
tał Balaama: „Co powiedział Je-
howa?”. 18 A wtedy on przemó-
wił takimi słowami j:

„Wstań, Balaku, i słuchaj.
Słuchaj mnie, synu Cyppora.

23:10 �Lub „oby moja dusza umarła”.

19 Bóg to nie człowiek,
który kłamiea,

to nie syn ludzki,
który zmienia zdanie�b.

Kiedy coś mówi, czy tego
nie robi?

Kiedy coś zapowiada,
czy tego nie spełnia?c

20 Jestem tu, żeby błogosławić.
On pobłogosławiłd, a ja

nie mog� tego zmieniće.
21 On nie pozwoli użyć przeciw

Jakubowi żadnych magicz-
nych mocy,

nie dopuści, żeby na Izraela
spadło nieszcz�ście.

Jehowa, Bóg Izraelitów,
jest z nimif,

głośno witaj� Go jako króla.
22 Bóg prowadzi ich z Egiptug.

Jest dla nich niczym rogi
dzikiego bykah.

23 Przeciw Jakubowi nie ma
złowieszczych znakówi,

żadnej wróżby przeciw
Izraelowij.

W tym czasie b�dzie si�
mówić o Jakubie i Izraelu:

‚Patrzcie, czego Bóg
dokonał!’.

24 Jest lud, który wstanie
jak lew,

jak lew si� podniesiek.
Nie położy si�, dopóki nie

pożre zdobyczy,
dopóki nie wypije krwi

zabitych”.
25 Na to Balak rzekł do Ba-

laama: „Jeśli już nie możesz go
przekl�ć, to przynajmniej go nie
błogosław”. 26 Balaam mu od-
parł: „Czy ci nie powiedziałem,
że zrobi� wszystko, co mi powie
Jehowa?”l.

27 Balak rzekł do Balaa-
ma: „Chodź, prosz�, wezm� ci�

23:19 �Lub „żałuje”.
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na jeszcze inne miejsce. Może
prawdziwemu Bogu si� spodoba
i stamt�d przeklniesz ten lud”a.
28 I wzi�ł Balaama na gór� Pe-
or, z której widać Jeszimon�b.
29 Tam Balaam zwrócił si� do
Balaka: „Zbuduj mi tutaj sie-
dem ołtarzy i przygotuj sie-
dem byków i siedem baranów”c.
30 Balak wi�c zrobił tak, jak po-
wiedział Balaam, i na każdym oł-
tarzu ofiarował po byku i po ba-
ranie.

24 Kiedy Balaam zobaczył,
że Jehowa uznał za słusz-

ne� pobłogosławić Izraela, nie
odszedł jak wcześniej wypatry-
wać złowieszczych znakówd. Od-
wrócił si� w stron� pustkowia,
2 a gdy podniósł oczy i zoba-
czył obozuj�ce plemiona Izrae-
lae, zacz�ł na niego oddziaływać
duch Bożyf. 3 Wtedy przemó-
wił takimi słowamig:

„Wypowiedź Balaama,
syna Beora,

człowieka, któremu
otwarto oczy,

4 wypowiedź tego, który
słucha, co mówi Bóg,

który ogl�dał wizj�
Wszechmocnego,

który padł na twarz
z odsłoni�tymi oczamih:

5 Jak pi�kne s� twoje namioty,
Jakubie,

twoje mieszkania, Izraelu!i
6 Ci�gn� si� jak doliny�j,

jak ogrody nad rzek�,
jak aloesy�, które zasadził

Jehowa,
jak cedry nad wodami.

23:28 �Możliwe też „pustyni�; pust-
kowie”. 24:1 �Dosł. „w oczach Je-
howy było dobre”. 24:6 �Lub „wa-
di”. Zob. Słowniczek poj�ć. �Chodzi
o drzewa zawieraj�ce aromatyczn� sub-
stancj� wykorzystywan� w czasach bib-
lijnych jako perfumy.

7 Z obu jego wiader leje si�
woda,

jego nasienie� posiano
nad wieloma wodamia.

Jego królb b�dzie pot�ż-
niejszy niż Agagc,

jego królestwo zostanie
wywyższoned.

8 Bóg prowadzi go z Egiptu.
Jest dla niego niczym rogi

dzikiego byka.
Pochłonie on narody, tych,

którzy go ciemi�ż�e,
ich kości obgryzie, porazi

ich swoimi strzałami.
9 Czai si�, leży jak lew.

Kto odważy si� go prze-
płoszyć?

Ci, którzy ci� błogosławi�,
b�d� pobłogosławieni,

ci, którzy ci� przeklinaj�,
b�d� przekl�ci”f.

10 Wtedy Balak ze złości�
klasn�ł w dłonie i powiedział do
Balaama: „Wezwałem ci�, żebyś
przekl�ł moich wrogówg, a ty za-
miast tego trzy razy ich pobło-
gosławiłeś. 11 Czym pr�dzej
wracaj do domu. Zamierzałem
ci� hojnie nagrodzićh, ale Jeho-
wa pozbawił ci� nagrody”.

12 Balaam odrzekł Balako-
wi: „Czy nie powiedziałem two-
im posłańcom: 13 ‚Choćby Ba-
lak dawał mi swój własny dom
pełen srebra i złota, to i tak nie
mógłbym samowolnie� zrobić
nic wbrew rozkazowi Jehowy—
nic dobrego ani nic złego’? Czy
nie powiedziałem: ‚B�d� mówił
tylko to, co mi powie Jehowa’? i

14 Teraz wi�c odchodz� w swo-
je strony, ale chodź, wyjawi� ci,
co w przyszłości� ten lud uczy-
ni twojemu ludowi”. 15 I prze-
mówił takimi słowami j:

24:7 �Lub „potomstwo”. 24:13 �Dosł.
„ze swojego serca”. 24:14 �Lub „przy
końcu dni”.
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„Wypowiedź Balaama, syna
Beora,

człowieka, któremu otwarto
oczya,

16 wypowiedź tego, który
słucha, co mówi Bóg,

który ma wiedz� o Najwyż-
szym,

który wizj� Wszechmocnego
ogl�dał

i padł na twarz z odsłoni�ty-
mi oczami:

17 Zobacz� go, ale nie teraz,
b�d� na niego patrzył,

ale niepr�dko.
Z potomstwa Jakuba

wzejdzie gwiazdab,
berłoc powstanie z Izraelad.
I roztrzaska on głow��

Moabue,
czaszk� wszystkich wznieca-

j�cych wrzaw�.
18 Edom stanie si� jego włas-

ności�f,
Seirg przejdzie na własność

swoich wrogówh,
kiedy Izrael b�dzie m�żnie

działał.
19 Z potomstwa Jakuba ktoś

wyruszy na podbóji,
zgładzi każdego, kto ocalał

z zagłady miasta”.
20 Kiedy Balaam zobaczył

Amalekitów, kontynuował swoj�
wypowiedź:

„Amalek był pierwszym
z narodówj,

lecz czeka go zguba”k.
21 Kiedy zobaczył Kenitówl,

kontynuował swoj� wypowiedź:
„Bezpieczne jest twoje

mieszkanie, twój dom
stoi na skale.

22 Ale pojawi si� ktoś, kto
doszcz�tnie spali Kajina�.

24:17 �Lub „skronie; czoło”. 24:22
�Chodzi o Kenitów.

Jak dużo czasu minie, zanim
Asyria uprowadzi ci�
do niewoli?”.

23 I jeszcze ci�gn�ł swoj� wy-
powiedź:

„Ach! Kto ocaleje, gdy Bóg
to uczyni?

24 Od wybrzeża Kittima

przypłyn� okr�ty,
b�d� dr�czyć Asyri�b,
b�d� dr�czyć Eber.
Ale on też zostanie do-

szcz�tnie zniszczony”.
25 Potem Balaamc wstał i od-

szedł stamt�d. Również Balak
poszedł swoj� drog�.

25 W czasie obozowania
w Szittimd Izraelici wdali

si� w niemoralne kontakty sek-
sualne z Moabitkamie. 2 Kobie-
ty te zapraszały lud do udzia-
łu w składaniu ofiar ich bogomf,
tak iż zacz�ł on jeść te ofiary
i oddawać tym bogom pokłong.
3 Izrael wi�c przył�czył si�
do wielbienia Baala z Peoru�h,
co bardzo rozgniewało Jehow�.
4 I Jehowa rzekł do Mojżesza:
„Weź wszystkich przywódców�
tych ludzi, strać ich i po-
wieś ich ciała przed Jehow�
w świetle dnia�, żeby Jehowa
przestał płon�ć gniewem na Iz-
raela”. 5 Wtedy Mojżesz powie-
dział do izraelskich s�dziów i:
„Niech każdy z was zabije u sie-
bie tych, którzy przył�czyli si�
do wielbienia Baala z Peo-
ru�” j.

6 W tym właśnie czasie pe-
wien Izraelita przyprowadził do
obozu Midianitk�k na oczach
Mojżesza i całego zboru Izraeli-
tów, którzy płakali przy wejściu

25:3 �Lub „przystał do Baala z Peo-
ru”. 25:4 �Dosł. „głowy”. �Dosł. „na-
przeciw słońca”. 25:5 �Lub „przystali
do Baala z Peoru”.
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do namiotu spotkania. 7 Kiedy
to zobaczył Pinechasa, syn Elea-
zara, syna kapłana Aarona, na-
tychmiast wstał spośród zboru
i wzi�ł w r�k� włóczni��. 8 Na-
st�pnie poszedł za tym m�ż-
czyzn� do namiotu i przeszył
włóczni� i jego, i t� kobiet�,
przebijaj�c jej narz�dy rozrod-
cze.Wówczas ustała plaga zesła-
na na Izraelitówb. 9 Tych, któ-
rzy wtedy zgin�li, było ogółem
24 000c.

10 Potem Jehowa rzekł do
Mojżesza: 11 „Pinechasd, syn
Eleazara, syna kapłana Aarona,
powstrzymał mój gniew na Izra-
elitów, bo nie tolerował wśród
nich niewierności wobec mnie�e.
Dlatego ich nie wytraciłem, cho-
ciaż wymagam wył�cznego od-
daniaf. 12 Powiedz wi�c, że
zawieram z nim przymierze po-
koju. 13 B�dzie to trwałe przy-
mierze co do kapłaństwa dla
niego i jego potomkówg, bo nie
tolerował niewierności wobec
swojego Boga�h i dokonał prze-
błagania za lud Izraela”.

14 Izraelita, który poniósł
śmierć razem z Midianitk�, miał
na imi� Zimri i był synem Salu,
naczelnikiem rodu Symeonitów.
15 A Midianitka, która zgin�ła,
miała na imi� Kozbi i była cór-
k� Cura i, naczelnika midianic-
kich rodów j.

16 Później Jehowa rzekł do
Mojżesza: 17 „Walczcie z Midia-
nitami i ich zabijciek, 18 bo oni
walczyli z wami. Post�pili z wa-
mi przebiegle w zwi�zku z Peo-
rem l i w zwi�zku ze swoj� siostr�
Kozbi, córk� midianickiego na-
czelnika, która zgin�łam w dniu
plagi zwi�zanej z Peorem”n.

25:7 �Lub „dzid�”. 25:11 �Lub „rywali-
zacji ze mn�”. 25:13 �Lub „rywalizacji
ze swoim Bogiem”.

26 Po tej pladzea Jehowa tak
rzekł do Mojżesza i Elea-

zara, syna kapłana Aarona:
2 „Dokonajcie spisu wszystkich
Izraelitów od 20 lat wzwyż—
według ich rodów—wszystkich
zdolnych do służby wojskowej
w Izraelu”b. 3 Mojżesz i kapłan
Eleazarc powiedzieli wi�c Izrae-
litom na pustynnych równinach
moabskichd, nad Jordanem, na-
przeciw Jerychae: 4 „Dokonaj-
cie spisu wszystkich od 20 lat
wzwyż, tak jak Jehowa nakazał
Mojżeszowi”f.

Synami Izraela, którzy wyszli
z ziemi egipskiej, byli: 5 Ru-
beng, pierworodny Izraela. Sy-
nowie Rubenah: Chanoch, od
którego pochodzi rodzina Cha-
nochitów; Pallu, od które-
go pochodzi rodzina Palluitów;
6 Checron, od którego pocho-
dzi rodzina Checronitów; Kar-
mi, od którego pochodzi rodzina
Karmitów. 7 To były rodziny
Rubenitów. Ogólna liczba spi-
sanych spośród nich wyniosła
43 730 i.

8 Synem Pallu był Eliab.
9 Synami Eliaba byli: Nemuel,
Datan i Abiram. Datan i Abiram
byli tymi przedstawicielami zbo-
ru, którzy razem ze zwolenni-
kami Koracha j wyst�pili przeciw
Mojżeszowik i Aaronowi, buntu-
j�c si� przeciw Jehowie l.

10 Wtedy otworzyła si�� zie-
mia i ich pochłon�ła. A Koracha
i 250 jego zwolenników pochło-
n�ł ogieńm. I stali si� oni ostrze-
gawczym przykłademn. 11 Ale
synowie Koracha nie zgin�lio.

12 Synami Symeonap spisa-
nymi według ich rodzin byli: Ne-
muel, od którego pochodzi ro-
dzina Nemuelitów; Jamin, od
którego pochodzi rodzina Ja-
minitów; Jachin, od którego

26:10 �Dosł. „otworzyła swoje usta”.
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pochodzi rodzina Jachinitów;
13 Zerach, od którego pochodzi
rodzina Zerachitów; Szaul, od
którego pochodzi rodzina Szau-
litów. 14 To były rodziny Sy-
meonitów—spisanych 22 200a.

15 Synami Gadab spisanymi
według ich rodzin byli: Ce-
fon, od którego pochodzi rodzi-
na Cefonitów; Chaggi, od które-
go pochodzi rodzina Chaggitów;
Szuni, od którego pochodzi ro-
dzina Szunitów; 16 Ozni, od
którego pochodzi rodzina Ozni-
tów; Eri, od którego pochodzi
rodzina Eritów; 17 Arod, od
którego pochodzi rodzina Aro-
dytów; Arel, od którego po-
chodzi rodzina Arelitów. 18 To
były rodziny synów Gada—spi-
sanych 40 500c.

19 Synami Judyd byli Er i
Onane, ale oni umarli w zie-
mi Kanaanf. 20 A synami Ju-
dy spisanymi według ich rodzin
byli: Szelag, od którego pocho-
dzi rodzina Szelanitów; Perech,
od którego pochodzi rodzina
Perecytów; Zerach i, od które-
go pochodzi rodzina Zerachitów.
21 Synami Pereca byli: Chec-
ron j, od którego pochodzi ro-
dzina Checronitów; Chamulk, od
którego pochodzi rodzina Cha-
mulitów. 22 To były rodziny
synów Judy—spisanych 76 500l.

23 Synami Issacharam spisa-
nymi według ich rodzin byli:
Tolan, od którego pochodzi ro-
dzina Tolaitów; Puwwa, od któ-
rego pochodzi rodzina Punitów;
24 Jaszub, od którego pocho-
dzi rodzina Jaszubitów; Szim-
ron, od którego pochodzi ro-
dzina Szimronitów. 25 To były
rodziny synów Issachara—spisa-
nych 64 300o.

26 Synami Zebulonap spisa-
nymi według ich rodzin byli:
Sered, od którego pochodzi ro-
dzina Seredytów; Elon, od któ-

rego pochodzi rodzina Elonitów;
Jachleel, od którego pochodzi
rodzina Jachleelitów. 27 To
były rodziny Zebulonitów—spi-
sanych 60 500a.

28 Synami Józefab spisanymi
według ich rodzin byli: Ma-
nasses i Efraimc. 29 Synem
Manassesad był Machire, od któ-
rego pochodzi rodzina Machi-
rytów. Machir został ojcem
Gileadaf. Od Gileada pochodzi
rodzina Gileadczyków. 30 Sy-
nami Gileada byli: Jezer, od
którego pochodzi rodzina Je-
zerytów; Chelek, od którego
pochodzi rodzina Chelekitów;
31 Asriel, od którego pocho-
dzi rodzina Asrielitów; Sze-
chem, od którego pochodzi
rodzina Szechemitów; 32 Sze-
mida, od którego pochodzi ro-
dzina Szemidaitów; Chefer, od
którego pochodzi rodzina Che-
ferytów. 33 A Celofchad, syn
Chefera, nie miał synów, lecz
córkig. Córki Celofchada miały
na imi�h: Machla, Noa, Chogla,
Milka i Tirca. 34 To były ro-
dziny Manassesytów—spisanych
52 700 i.

35 Synami Efraima j spisany-
mi według ich rodzin byli: Szu-
telachk, od którego pochodzi ro-
dzina Szutelachitów; Becher,
od którego pochodzi rodzina
Becherytów; Tachan, od które-
go pochodzi rodzina Tachani-
tów. 36 Synem Szutelacha był
Eran, od którego pochodzi ro-
dzina Eranitów. 37 To były ro-
dziny synów Efraima—spisa-
nych 32 500 l. To byli synowie
Józefa spisani według ich ro-
dzin.

38 Synami Beniaminam spisa-
nymi według ich rodzin byli: Be-
lan, od którego pochodzi rodzina
Belaitów; Aszbel, od które-
go pochodzi rodzina Aszbelitów;
Achiram, od którego pochodzi
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rodzina Achiramitów; 39 Sze-
fufam, od którego pochodzi ro-
dzina Szufamitów; Chufam, od
którego pochodzi rodzina Chu-
famitów. 40 Synami Beli byli:
Ard i Naamana. Od Arda pocho-
dzi rodzina Ardytów, od Naama-
na pochodzi rodzina Naamitów.
41 To byli synowie Beniamina
spisani według ich rodzin—
45 600b.

42 Oto synowie Danac spisa-
ni według ich rodzin: Szucham,
od którego pochodzi rodzina
Szuchamitów. To były rodziny
synów Dana. 43 Ze wszystkich
rodzin Szuchamitów spisanych
było 64 400d.

44 Synami Aszerae spisany-
mi według ich rodzin byli:
Jimna, od którego pochodzi ro-
dzina Jimnaitów; Jiszwi, od
którego pochodzi rodzina Jisz-
witów; Beria, od którego pocho-
dzi rodzina Beriaitów. 45 Sy-
nami Berii byli: Cheber, od
którego pochodzi rodzina Che-
berytów; Malkiel, od które-
go pochodzi rodzina Malkieli-
tów. 46 A córka Aszera miała
na imi� Serach. 47 To były ro-
dziny synów Aszera—spisanych
53 400f.

48 Synami Naftalegog spisa-
nymi według ich rodzin byli:
Jachceel, od którego pocho-
dzi rodzina Jachceelitów; Gu-
ni, od którego pochodzi rodzina
Gunitów; 49 Jecer, od które-
go pochodzi rodzina Jecerytów;
Szillem, od którego pochodzi ro-
dzina Szillemitów. 50 To były
rodziny synów Naftalego—spisa-
nych 45 400h.

51 Ogólna liczba spisanych
Izraelitów wyniosła 601 730i.

52 Potem Jehowa rzekł do
Mojżesza: 53 „Rozdzielcie mi�-
dzy nich ziemi� odpowiednio� do

26:53 �Lub „proporcjonalnie”.

liczby spisanych imion. B�dzie
to ich dziedzictwoa. 54 Licz-
niejsze grupy otrzymaj� wi�k-
sze dziedzictwo, a mniej liczne—
mniejszeb. Dziedzictwo każdej
grupy ma być proporcjonalne
do liczby spisanych. 55 Ale roz-
dzielanie ziemi ma si� odbywać
przez losowaniec—według po-
szczególnych plemion. 56 Każ-
de dziedzictwo b�dzie wskazane
przez los i rozdzielone mi�dzy
wi�ksze i mniejsze grupy”.

57 A oto spisani spośród
Lewitówd według ich rodzin:
Gerszon, od którego pocho-
dz� rodziny Gerszonitów; Ke-
hate, od którego pochodz� ro-
dziny Kehatytów; Merari, od
którego pochodz� rodziny Me-
rarytów. 58 Do rodzin Lewi-
tów należała rodzina Libnitówf,
rodzina Hebronitówg, rodzina
Machlitówh, rodzina Muszytów i,
rodzina Korachitów j.

Kehat został ojcem Amramak.
59 ˙

Zona Amrama miała na imi�
Jochebed l i była córk� Lewie-
go urodzon� w Egipcie. Uro-
dziła Amramowi Aarona, Moj-
żesza oraz ich siostr�, Miriamm.
60 Potem Aaronowi urodził si�
Nadab, Abihu, Eleazar i Itamarn.
61 Ale Nadab i Abihu zgin�li, bo
przynieśli przed Jehow� niedo-
zwolon� ofiar��o.

62 Ogólna liczba spisanych
osób płci m�skiej od miesi�-
ca wzwyż wyniosła 23 000p. Oni
nie zostali spisani razem z inny-
mi Izraelitamiq, bo nie otrzymali
wśród nich dziedzictwar.

63 To byli Izraelici, których
Mojżesz i kapłan Eleazar spisali
na pustynnych równinach mo-
abskich, nad Jordanem, na-
przeciw Jerycha. 64 Nie by-
ło wśród nich nikogo spośród

26:61 �Dosł. „ogień”.
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spisanych przez Mojżesza i kap-
łana Aarona na pustkowiu Sy-
naja. 65 Bo Jehowa powiedział
o nich: „Z cał� pewności� po-
umieraj� na tym pustkowiu”b.
I nie pozostał przy życiu żaden
z nich z wyj�tkiem Kaleba, sy-
na Jefunnego, i Jozuego, syna
Nunac.

27 Potem przyszły córki Ce-
lofchadad, syna Chefera,

syna Gileada, syna Machira, sy-
na Manassesa—z rodzin po-
chodz�cych od Manassesa, sy-
na Józefa. Imiona tych córek
to Machla, Noa, Chogla, Milka
i Tirca. 2 Stan�ły przed Moj-
żeszem, przed kapłanem Elea-
zarem, naczelnikamie i całym
ludem przy wejściu do na-
miotu spotkania i powiedziały:
3 „Nasz ojciec umarł na pust-
kowiu, ale nie należał do tych,
którzy sprzymierzyli si� prze-
ciw Jehowie, do zwolenników
Korachaf, lecz umarł za włas-
ny grzech. A nie miał synów.
4 Czemu imi� naszego ojca mia-
łoby znikn�ć z jego rodziny tyl-
ko dlatego, że nie miał sy-
na? Daj nam dziedzictwo wśród
braci naszego ojca”. 5 Mojżesz
wi�c przedstawił ich spraw� Je-
howieg.

6 A Jehowa rzekł do Moj-
żesza: 7 „Córki Celofchada ma-
j� racj�. Koniecznie daj im dzie-
dzictwo wśród braci ich ojca.
Dziedzictwo ich ojca ma przejść
na nieh. 8 I powiedz Izraelitom:
‚Jeżeli jakiś m�żczyzna umrze,
a nie b�dzie miał syna, jego dzie-
dzictwo ma przejść na jego cór-
k�. 9 Jeśli nie ma córki, jego
dziedzictwo ma przypaść jego
braciom. 10 Jeśli nie ma braci,
jego dziedzictwo ma przypaść
braciom jego ojca. 11 A jeśli
jego ojciec nie ma braci, jego
dziedzictwo ma przypaść jego
najbliższemu krewnemu—to on

otrzyma je na własność. Rozpo-
rz�dzenie to b�dzie służyć Izra-
elitom za ustaw�, tak jak Jeho-
wa nakazał Mojżeszowi’”.

12 Nast�pnie Jehowa rzekł
do Mojżesza: „Wejdź na t� gó-
r� Abarima i obejrzyj stamt�d
ziemi�, któr� dam Izraelitomb.
13 Kiedy już j� zobaczysz, doł�-
czysz do swojego ludu�c, tak jak
twój brat Aarond. 14 Bo gdy
lud kłócił si� ze mn� na pust-
kowiu Cin, zbuntowaliście si�
przeciw mojemu rozkazowi i nie
uświ�ciliście mnie przed ludeme

przy wodach Meribaf w okoli-
cach Kadeszug na pustkowiu
Cin”h.

15 Potem Mojżesz rzekł do
Jehowy: 16 „Jehowo, Ty jesteś
Bogiem, który daje życie wszyst-
kim ludziom�. Ustanów nad
ludem człowieka, 17 który na
jego czele b�dzie wychodził
i przychodził, który b�dzie go
wyprowadzał i przyprowadzał,
żeby lud Jehowy nie był jak
owce bez pasterza”. 18 Jeho-
wa powiedział wi�c do Mojżesza:
„Weź Jozuego, syna Nuna, czło-
wieka, który ma odpowiednie-
go ducha, i włóż na niego r�ce i.
19 Zaprowadź go przed kapła-
na Eleazara i przed cały lud i na
ich oczach ustanów go wodzem j.
20 Przekaż mu cz�ść swojej
władzy�k, tak żeby wszyscy
Izraelici go słuchalil. 21 B�dzie
stawał przed kapłanem Eleaza-
rem, który w jego imieniu b�-
dzie si� radził Jehowy za pomo-
c� urimm. Na jego rozkaz b�d�
wyruszać i wracać, on i wszyscy
Izraelici, cały lud”.

22 Mojżesz zrobił wi�c tak,
jak mu nakazał Jehowa. Wzi�ł

27:13 �Poetycki zwrot, którym opisywa-
no śmierć. 27:16 �Dosł. „Bogiem du-
chów wszelkiego ciała”. 27:20 �Lub
„dostojeństwa”.
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Jozuego, zaprowadził go przed
kapłana Eleazara i przed ca-
ły lud, 23 włożył na niego r�ce
i ustanowił go wodzema. Zrobił
tak, jak mu Jehowa powiedziałb.

28 Jehowa rzekł jeszcze do
Mojżesza: 2 „Daj Izraeli-

tom taki nakaz: ‚Macie dbać
o to, żeby w wyznaczonych po-
rach składać mi ofiaryc, mój
chleb, ofiary spalane w ogniu ja-
ko przyjemn�� woń dla mnie’.

3 „I powiedz im: ‚Oto ofiary
spalane w ogniu, które b�dziecie
składać Jehowie: Jako stał� ofia-
r� całopaln� dwa zdrowe rocz-
ne baranki dziennied. 4 Jedne-
go baranka b�dziecie składać
rano, a drugiego o zmierzchu�e

5 razem z ofiar� zbożow�� z jed-
nej dziesi�tej efy� najlepszej m�-
ki wymieszanej z ćwierci� hinu�
oliwy z rozgniecionych oliwekf.
6 Jest to stała ofiara całopal-
nag, której składanie polecono
przy górze Synaj, ofiara o przy-
jemnej woni spalana w ogniu dla
Jehowy. 7 Należy j� też składać
razem z ofiar� płynn� z ćwier-
ci hinu napoju alkoholowego
na każdego barankah. Ta ofiara
płynna dla Jehowy ma być wy-
lewana w świ�tym miejscu�.
8 Drugiego baranka b�dziecie
składać o zmierzchu�. Z tak� sa-
m� ofiar� zbożow� jak rano i z ta-
k� sam� ofiar� płynn� b�dziecie
go składać jako ofiar� o przyjem-
nej woni spalan� w ogniu dla Je-
howy i.

9 „‚Ale w dniu szabatu j dodat-
kowo należy składać dwa zdrowe

28:2 �Dosł. „koj�c�”. Tak samo w ko-
lejnych wyst�pieniach w rozdziale.
28:4, 8 �Dosł. „mi�dzy dwoma wie-
czorami”. 28:5, 7 �Zob. Słowniczek
poj�ć. 28:5 �Efa odpowiadała 22 l.
Zob. Dodatek B14. �Hin odpowiadał
3,67 l. Zob. Dodatek B14.

roczne baranki, ofiar� zbożow�
z dwóch dziesi�tych efy najlep-
szej m�ki wymieszanej z oliw�,
a także ofiar� płynn�. 10 To
jest ofiara całopalna na dzień
szabatu. Należy j� składać razem
ze stał� ofiar� całopaln� oraz to-
warzysz�c� jej ofiar� płynn�a.

11 „‚Na pocz�tku każdego
miesi�ca� b�dziecie składać ofia-
r� całopaln� dla Jehowy z dwóch
młodych byków, jednego bara-
na i siedmiu zdrowych rocznych
barankówb 12 oraz na każdego
byka ofiar� zbożow�c z trzech
dziesi�tych efy najlepszej m�ki
wymieszanej z oliw�, na jednego
baranad ofiar� zbożow� z dwóch
dziesi�tych efy najlepszej m�ki
wymieszanej z oliw�, 13 a na
każdego baranka ofiar� zbożow�
z jednej dziesi�tej efy najlepszej
m�ki wymieszanej z oliw�.To jest
ofiara całopalna, ofiara o przy-
jemnej wonie spalana w ogniu dla
Jehowy. 14 Jeśli chodzi o ofia-
ry płynne, na każdego byka nale-
ży składać pół hinu winaf, na jed-
nego barana trzeci� cz�ść hinug,
a na każdego baranka ćwierć hi-
nuh. To jest ofiara całopalna, któ-
ra ma być składana raz w miesi�-
cu przez cały rok. 15 Oprócz
stałej ofiary całopalnej i towarzy-
sz�cej jej ofiary płynnej należy
też składać Jehowie koziołka ja-
ko ofiar� za grzech.

16 „‚W 14 dniu miesi�ca
pierwszego b�dzie Pascha ku
czci Jehowy i. 17 W 15 dniu tego
miesi�ca rozpocznie si� świ�to.
Przez siedem dni b�dziecie jeść
przaśny chleb j. 18 W pierw-
szym dniu b�dzie świ�te zgro-
madzenie. Nie wolno wam wte-
dy wykonywać żadnej ci�żkiej
pracy. 19 Na ofiar� spalan� w
ogniu, całopalenie dla Jehowy,

28:11 �Dosł. „waszych miesi�cy”.
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złożycie dwa młode byki, jed-
nego barana i siedem rocznych
baranków. Maj� one być zdro-
wea. 20 Razem z nimi złożycie
ofiary zbożowe z najlepszej m�ki
wymieszanej z oliw�b—z trzech
dziesi�tych efy na każdego byka,
z dwóch dziesi�tych efy na bara-
na 21 i z jednej dziesi�tej efy na
każdego z siedmiu baranków—
22 a także koziołka jako ofiar�
za grzech w celu dokonania za
was przebłagania. 23 Macie je
złożyć oprócz stałej ofiary cało-
palnej składanej rano. 24 W ta-
ki sam sposób codziennie przez
siedem dni b�dziecie składać to
wszystko jako pokarm�. B�dzie
to ofiara o przyjemnej woni spa-
lana w ogniu dla Jehowy. Macie
j� składać razem ze stał� ofiar�
całopaln� i towarzysz�c� jej ofia-
r� płynn�. 25 W siódmym dniu
urz�dzicie świ�te zgromadzeniec.
Nie wolno wam wtedy wykony-
wać żadnej ci�żkiej pracyd.

26 „‚Podczas
´
Swi�ta Tygo-

dni, gdy zbierzecie pierwsze doj-
rzałe plonye i b�dziecie składać
Jehowie ofiary zbożowe z nowe-
go ziarnaf, też macie urz�dzić
świ�te zgromadzenieg. Nie wol-
no wam wtedy wykonywać żad-
nej ci�żkiej pracyh. 27 Na ofia-
r� całopaln� o przyjemnej woni
dla Jehowy złożycie dwa mło-
de byki, jednego barana i siedem
rocznych baranków i. 28 Ra-
zem z ni� złożycie ofiar� zbożo-
w� z najlepszej m�ki wymiesza-
nej z oliw�—z trzech dziesi�tych
efy na każdego byka, z dwóch
dziesi�tych efy na jednego ba-
rana 29 i z jednej dziesi�tej
efy na każdego z siedmiu ba-
ranków— 30 a także koziołka
w celu dokonania za was prze-
błagania j. 31 Złożycie je razem
z ofiarami płynnymi oprócz sta-

28:24 �Dosł. „chleb”.

łej ofiary całopalnej i towarzy-
sz�cej jej ofiary zbożowej. Zwie-
rz�ta maj� być zdrowea.

29 „‚W pierwszym dniu mie-
si�ca siódmego macie

urz�dzić świ�te zgromadzenie.
Nie wolno wam wtedy wyko-
nywać żadnej ci�żkiej pracyb.
W tym dniu macie d�ć w tr�byc.
2 Na ofiar� całopaln� o przy-
jemnej� woni dla Jehowy złoży-
cie jednego młodego byka, jed-
nego barana i siedem rocznych
baranków. Wszystkie maj� być
zdrowe. 3 Razem z ni� złożycie
ofiar� zbożow�� z najlepszej m�-
ki wymieszanej z oliw�—z trzech
dziesi�tych efy na jednego byka,
z dwóch dziesi�tych efy na jed-
nego barana 4 i z jednej dzie-
si�tej efy na każdego z siedmiu
baranków— 5 a także koziołka
na ofiar� za grzech w celu
dokonania za was przebłagania.
6 Macie to złożyć oprócz comie-
si�cznej ofiary całopalnej oraz
towarzysz�cej jej ofiary zbożo-
wejd i oprócz stałej ofiary cało-
palnej oraz towarzysz�cej jej
ofiary zbożoweje i ofiar płyn-
nychf—według ustalonego spo-
sobu post�powania. B�dzie to
ofiara o przyjemnej woni spala-
na w ogniu dla Jehowy.

7 „‚W 10 dniu miesi�ca siód-
mego urz�dzicie świ�te zgroma-
dzenieg i b�dziecie odczuwać
żal�. Nie wolno wam wtedy wy-
konywać żadnej pracyh. 8 Na
ofiar� całopaln� o przyjemnej
woni dla Jehowy złożycie jedne-
go młodego byka, jednego bara-
na i siedem rocznych baranków.
Wszystkie maj� być zdrowe i.

29:2 �Dosł. „koj�cej”. Tak samo w kolej-
nych wyst�pieniach w rozdziale. 29:3
�Zob. Słowniczek poj�ć. 29:7 �Lub
„trapić swoje dusze”. Może chodzić
o różne formy wyrzeczeń, w tym post.

ROZDZ. 28
a Kpł 22:20, 22

Pwt 15:21

b Kpł 2:1

c Wj 13:6

d Wj 12:16
Kpł 23:8
Pwt 16:8

e Wj 23:16

f Kpł 23:15, 16

g Wj 34:22
Pwt 16:10
Dz 2:1

h Kpł 23:16, 21

i Kpł 23:16, 18

j Kpł 23:16, 19
��������������������

szpalta 2
a Kpł 1:3
��������������������

ROZDZ. 29
b Kpł 23:24, 25

c Lb 10:2
Ps 81:3

d Lb 28:11-13

e Lb 28:3, 5

f Lb 28:6, 7

g Kpł 16:29

h Kpł 23:27-31

i Kpł 1:3
Kpł 22:22
Pwt 15:21
Pwt 17:1

LICZB 28:20�do�29:8 262



9 Razem z ni� złożycie ofiar�
zbożow� z najlepszej m�ki wy-
mieszanej z oliw�—z trzech dzie-
si�tych efy na jednego byka,
z dwóch dziesi�tych efy na jed-
nego barana 10 i z jednej dzie-
si�tej efy na każdego z siedmiu
baranków— 11 a także kozioł-
ka na ofiar� za grzech oprócz
ofiary przebłagalnej za grzecha

i stałej ofiary całopalnej oraz to-
warzysz�cej jej ofiary zbożowej
i ofiar płynnych.

12 „‚W 15 dniu miesi�ca siód-
mego urz�dzicie świ�te zgroma-
dzenie. Nie wolno wam wtedy
wykonywać żadnej ci�żkiej pra-
cy. Przez siedem dni b�dzie-
cie obchodzić świ�to dla Jeho-
wyb. 13 Na ofiar� całopaln�c,
ofiar� spalan� w ogniu, której
woń b�dzie przyjemna dla Jeho-
wy, złożycie 13 młodych by-
ków, dwa barany i 14 rocz-
nych baranków. Wszystkie maj�
być zdrowed. 14 Razem z ni�
złożycie ofiar� zbożow� z najlep-
szej m�ki wymieszanej z oliw�—
z trzech dziesi�tych efy na każ-
dego z 13 byków, z dwóch dzie-
si�tych efy na każdego z dwóch
baranów 15 i z jednej dziesi�-
tej efy na każdego z 14 baran-
ków— 16 a także koziołka na
ofiar� za grzech oprócz stałej
ofiary całopalnej oraz towarzy-
sz�cej jej ofiary zbożowej i ofia-
ry płynneje.

17 „‚W drugim dniu złoży-
cie 12 młodych byków, dwa ba-
rany i 14 rocznych baranków.
Wszystkie maj� być zdrowef.
18 Razem z nimi złożycie ofia-
r� zbożow� i ofiary płynne
stosownie do liczby byków, ba-
ranów i baranków—według usta-
lonego sposobu post�powania—
19 a także koziołka na ofia-
r� za grzech oprócz stałej ofia-
ry całopalnej oraz towarzysz�-

cej jej ofiary zbożowej i ofiar
płynnycha.

20 „‚W trzecim dniu złożycie
11 byków, dwa barany i 14 rocz-
nych baranków. Wszystkie maj�
być zdroweb. 21 Razem z nimi
złożycie ofiar� zbożow� i ofiary
płynne stosownie do liczby by-
ków, baranów i baranków—we-
dług ustalonego sposobu post�-
powania— 22 a także koziołka
na ofiar� za grzech oprócz stałej
ofiary całopalnej oraz towarzy-
sz�cej jej ofiary zbożowej i ofiar
płynnychc.

23 „‚W czwartym dniu złoży-
cie 10 byków, dwa barany i 14
rocznych baranków. Wszystkie
maj� być zdrowed. 24 Razem
z nimi złożycie ofiar� zbożo-
w� i ofiary płynne stosownie do
liczby byków, baranów i baran-
ków—według ustalonego sposo-
bu post�powania— 25 a także
koziołka na ofiar� za grzech
oprócz stałej ofiary całopalnej
oraz towarzysz�cej jej ofiary
zbożowej i ofiary płynneje.

26 „‚W pi�tym dniu złożycie
dziewi�ć byków, dwa barany i 14
rocznych baranków. Wszystkie
maj� być zdrowef. 27 Razem
z nimi złożycie ofiar� zbożo-
w� i ofiary płynne stosownie do
liczby byków, baranów i baran-
ków—według ustalonego sposo-
bu post�powania— 28 a także
koziołka na ofiar� za grzech
oprócz stałej ofiary całopalnej
oraz towarzysz�cej jej ofiary
zbożowej i ofiary płynnejg.

29 „‚W szóstym dniu złożycie
osiem byków, dwa barany i 14
rocznych baranków. Wszystkie
maj� być zdroweh. 30 Razem
z nimi złożycie ofiar� zbożow�
i ofiary płynne stosownie do
liczby byków, baranów i baran-
ków—według ustalonego sposo-
bu post�powania— 31 a także
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koziołka na ofiar� za grzech
oprócz stałej ofiary całopalnej
oraz towarzysz�cej jej ofiary
zbożowej i ofiar płynnycha.

32 „‚W siódmym dniu złoży-
cie siedem byków, dwa barany
i 14 rocznych baranków. Wszyst-
kie maj� być zdroweb. 33 Ra-
zem z nimi złożycie ofiar� zbożo-
w� i ofiary płynne stosownie do
liczby byków, baranów i baran-
ków—według ustalonego sposo-
bu post�powania— 34 a także
koziołka na ofiar� za grzech
oprócz stałej ofiary całopalnej
oraz towarzysz�cej jej ofiary
zbożowej i ofiary płynnejc.

35 „‚
´

Osmego dnia macie
urz�dzić uroczyste zgromadze-
nie. Nie wolno wam wtedy wy-
konywać żadnej ci�żkiej pracyd.
36 Na ofiar� całopaln�, ofiar�
spalan� w ogniu, której woń b�-
dzie przyjemna dla Jehowy, zło-
życie jednego byka, jednego
barana i siedem rocznych baran-
ków. Wszystkie maj� być zdro-
wee. 37 Razem z nimi złożycie
ofiar� zbożow� i ofiary płynne
stosownie do liczby byków, ba-
ranów i baranków—według usta-
lonego sposobu post�powania—
38 a także koziołka na ofia-
r� za grzech oprócz stałej ofia-
ry całopalnej oraz towarzysz�cej
jej ofiary zbożowej i ofiary płyn-
nejf.

39 „‚Takie ofiary b�dziecie
składać Jehowie podczas swoich
okresowych świ�tg oprócz ofiar
zwi�zanych ze ślubamih i in-
nych dobrowolnych ofiari. B�-
d� to wasze ofiary całopalne j,
ofiary zbożowek, ofiary płynne l

i ofiary współuczestnictwa�’ ”m.
40 Mojżesz powiedział Izraeli-
tom wszystko, co mu Jehowa na-
kazał.

29:39 �Zob. Słowniczek poj�ć.

30 Potem Mojżesz powiedział
do zwierzchnikówa ple-

mion izraelskich: „Oto co naka-
zał Jehowa: 2 Jeżeli m�żczyz-
na złoży Jehowie jakiś ślubb albo
przysi�gnie�c, że b�dzie si� od
czegoś powstrzymywać, to nie
wolno mu złamać słowad. Ma
zrobić wszystko, do czego si� zo-
bowi�załe.

3 „Jeżeli młoda kobieta, któ-
ra mieszka w domu ojca, zło-
ży Jehowie jakiś ślub albo przy-
si�gnie, że b�dzie si� od czegoś
powstrzymywać, 4 a jej ojciec
usłyszy, co ślubowała lub czego
przysi�gła nie robić�, i nie za-
protestuje, to wszystko, do cze-
go si� zobowi�zała, pozostanie
w mocy. 5 Ale jeśli ojciec usły-
szy, co ślubowała lub czego
przysi�gła nie robić, i si� temu
sprzeciwi, wtedy wszystko, do
czego si� zobowi�zała, przesta-
nie być dla niej wi�ż�ce. Jehowa
jej przebaczy, bo jej ojciec był te-
mu przeciwnyf.

6 „Jeżeli kobieta złoży jakiś
ślub albo pochopnie coś obieca,
a potem wyjdzie za m�ż 7 i jej
m�ż usłyszy, do czego si� zo-
bowi�zała, i nie zaprotestuje, to
wszystko to pozostanie w mocy.
8 Ale jeśli m�ż usłyszy, co ślu-
bowała lub co pochopnie obieca-
ła, i si� temu sprzeciwi, to tym
samym unieważni wszystko, do
czego si� zobowi�załag, i Jeho-
wa jej przebaczy.

9 „Jeżeli jakiś ślub złoży
wdowa lub rozwódka, to wszyst-
ko, do czego si� zobowi�zała,
pozostanie w mocy.

10 „Jeżeli jakiś ślub albo
przysi�g� dotycz�c� powstrzy-
mywania si� od czegoś złoży
m�żatka, która mieszka w do-

30:2 �Lub „zwi�że sw� dusz� przyrze-
czeniem”. 30:4 �Lub „czego jej dusza
przysi�gła nie robić”.
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mu m�ża, 11 a jej m�ż to usły-
szy i nie zaprotestuje, nie wy-
razi swojego niezadowolenia,
to wszystko, do czego si� zo-
bowi�zała, pozostanie w mo-
cy. 12 Ale jeśli m�ż usłyszy,
co ślubowała lub czego przy-
si�gła nie robić, i unieważni
wszystko, do czego si� zobo-
wi�zała, wtedy przestanie być
to dla niej wi�ż�cea. Jej m�ż
to unieważnił i Jehowa jej prze-
baczy. 13 Każdy ślub m�żatki
lub każd� jej przysi�g� dotycz�-
c� powstrzymywania si� od cze-
goś—w ramach jakiejś formy
wyrzeczeń�—powinien potwier-
dzić lub unieważnić jej m�ż.
14 Ale jeśli mijaj� dni, a jej m�ż
w ogóle nie protestuje, to tym
samym potwierdza wszystko, co
ślubowała lub czego przysi�gła
nie robić. Potwierdził jej ślub,
bo gdy o nim usłyszał, nie zapro-
testował. 15 Gdyby jakiś czas
później unieważnił to, co usły-
szał, ści�gn�łby na siebie grzech
tej kobietyb.

16 „Takie przepisy Jehowa
dał Mojżeszowi w sprawie m�ża
i jego żony oraz ojca i jego mło-
dej córki, która mieszka w jego
domu”.

31 Nast�pnie Jehowa rzekł
do Mojżesza: 2 „Weź na

Midianitach odwetc za Izraeli-
tówd. Potem doł�czysz do swoje-
go ludu�”e.

3 Mojżesz powiedział wi�c do
ludu: „Wybierzcie spośród siebie
ludzi i wyposażcie ich do wal-
ki� z Midianitami, żeby wzi�li na
nich odwet w imieniu Jehowy.
4 Macie wysłać do walki po 1000
wojowników z każdego plemie-
nia izraelskiego”. 5 Wyznaczo-
no wi�c spośród tysi�cy Izraelaf

30:13 �Lub „trapienia swojej duszy”.
31:2 �Poetycki zwrot, którym opisywa-
no śmierć. 31:3 �Lub „do wojska”.

12 000 wyposażonych do walki—
po 1000 z każdego plemienia.

6 Nast�pnie Mojżesz wysłał
ich do walki—po 1000 z każdego
plemienia—a razem z nimi Pine-
chasaa, syna kapłana Eleazara,
ze świ�tymi przedmiotami i tr�-
bamib. 7 I zacz�li walczyć z Mi-
dianitami, tak jak Jehowa naka-
zał Mojżeszowi, i zabili każdego
m�żczyzn�. 8 Wśród tych, któ-
rzy zgin�li, było pi�ciu królów
Midianu—Ewi, Rekem, Cur, Chur
i Reba—a także Balaamc, syn Be-
ora, zabity mieczem. 9 Ale mi-
dianickie kobiety i dzieci Izrae-
lici uprowadzili. Zabrali też
wszystkie ich zwierz�ta domo-
we—cały żywy inwentarz—oraz
cały ich dobytek. 10 A wszyst-
kie ich miasta oraz obozowiska�
spalili. 11 Wzi�li cały łup, lu-
dzi i zwierz�ta. 12 Potem przy-
prowadzili jeńców i cał� zdobycz
do Mojżesza i kapłana Eleaza-
ra oraz do zboru Izraelitów—do
obozu na pustynnych równinach
moabskichd, nad Jordanem, na-
przeciw Jerycha.

13 Wtedy Mojżesz, kapłan
Eleazar i wszyscy naczelnicy lu-
du wyszli do nich poza obóz.
14 Mojżesz oburzył si� na do-
wódców wojskowych—na prze-
łożonych nad tysi�cami i nad
setkami—którzy wracali z wy-
prawy wojennej. 15 Powiedział
do nich: „Zostawiliście przy ży-
ciu wszystkie kobiety?! 16 Prze-
cież to one za rad� Balaama
nakłoniły Izraelitów do niewier-
noście wobec Jehowy w zwi�z-
ku z Peoremf. I przez to na
zbór Jehowy spadła plagag.
17 Zabijcie wi�c każde dziec-
ko płci m�skiej i każd� kobiet�,
która już współżyła z m�żczyz-
n�. 18 Ale zostawcie przy ży-
ciu wszystkie dziewcz�ta, które

31:10 �Lub „obozy otoczone murem”.
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jeszcze nie współżyły z m�żczyz-
n�a. 19 Przez siedem dni macie
przebywać poza obozem. W trze-
cim i siódmym dniu każdy, kto
kogoś� zabił, i każdy, kto do-
tkn�ł kogoś zabitegob, ma si�
oczyścićc—zarówno wy, jak i wa-
si jeńcy. 20 Macie też oczyścić
każde ubranie oraz każdy wy-
rób ze skóry, z koziej sierści
i z drewna”.

21 Nast�pnie kapłan Eleazar
powiedział do wojowników, któ-
rzy brali udział w walce: „Oto
prawo, które Jehowa przeka-
zał Mojżeszowi: 22 ‚Złoto, sreb-
ro, miedź, żelazo, cyn� i ołów—
23 wszystko, czego nie może
zniszczyć ogień—macie oczyś-
cić ogniem, a potem też wo-
d� oczyszczaj�c�d. A wszystko,
co ogień może zniszczyć, ma-
cie oczyścić sam� wod�. 24 W
siódmym dniu wypierzecie swo-
je ubrania, a wtedy staniecie
si� czyści i możecie wejść do
obozu’”e.

25 Potem Jehowa tak prze-
mówił do Mojżesza: 26 „Razem
z kapłanem Eleazarem i głowami
rodów policz jeńców i zabrane
zwierz�ta 27 i rozdziel na dwie
cz�ści mi�dzy wojowników, któ-
rzy brali udział w walce, i mi�-
dzy reszt� luduf. 28 Od tych,
którzy brali udział w walce, po-
bierz jako danin� dla Jehowy
jedn� dusz�� z 500—spośród lu-
dzi, bydła, osłów, owiec i kóz.
29 Masz to wzi�ć z przydzielo-
nej im cz�ści i przekazać kapła-
nowi Eleazarowi jako dar dla
Jehowyg. 30 A z cz�ści przy-
dzielonej Izraelitom masz wzi�ć
jednego z 50—spośród ludzi,
bydła, osłów, owiec i kóz, z każ-
dego rodzaju zwierz�t domo-
wych—i przekazać Lewitomh wy-

31:19 �Lub „jak�ś dusz�”. 31:28
�Zob. Słowniczek poj�ć.

konuj�cym obowi�zki zwi�zane
z przybytkiem Jehowy”a.

31 Mojżesz i kapłan Elea-
zar zrobili wi�c tak, jak Je-
howa nakazał Mojżeszowi.
32 Wśród zdobyczy przyprowa-
dzonej z wyprawy wojennej było
675 000 owiec i kóz, 33 72 000
sztuk bydła 34 i 61 000 os-
łów. 35 Kobiet, które jeszcze
nie współżyły z m�żczyzn�b, by-
ło 32 000�. 36 Bior�cym udział
w walce przypadła połowa
owiec i kóz—337 500. 37 Na da-
nin� dla Jehowy przeznaczo-
no 675 owiec i kóz. 38 Spośród
36 000 sztuk bydła na danin� dla
Jehowy przeznaczono 72 sztu-
ki. 39 Spośród 30 500 osłów na
danin� dla Jehowy przeznaczo-
no 61. 40 Spośród 16 000 ludzi�
na danin� dla Jehowy przezna-
czono 32 osoby�. 41 Nast�pnie
Mojżesz przekazał t� danin�—
dar dla Jehowy—kapłanowi Ele-
azarowic. Zrobił tak, jak Jehowa
mu nakazał.

42 Na cz�ść należn� Izrae-
litom, któr� Mojżesz oddzie-
lił od cz�ści należnej bior�cym
udział w walce, 43 składało si�
337 500 owiec i kóz, 44 36 000
sztuk bydła, 45 30 500 osłów
46 i 16 000 ludzi�. 47 Potem
z cz�ści należ�cej do Izraelitów
Mojżesz wzi�ł po jednym z 50—
spośród ludzi i zwierz�t—i prze-
kazał Lewitomd wykonuj�cym
obowi�zki zwi�zane z przybyt-
kiem Jehowye. Zrobił tak, jak
Jehowa mu nakazał.

48 Później do Mojżesza przy-
szli dowódcy wojskowi—przeło-
żeni nad tysi�camif i przełożeni
nad setkami— 49 i powiedzieli:
„Twoi słudzy policzyli podleg-
łych im wojowników i okazało

31:35 �Lub „32 000 dusz”. 31:40, 46
�Lub „dusz ludzkich”. 31:40 �Lub „du-
sze”.
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si�, że nikogo z nas nie brakujea.
50 Pozwól nam złożyć w ofie-
rze dla Jehowy to, co każdy
z nas zdobył—złote przedmioty,
łańcuszki na nogi, bransoletki,
sygnety, kolczyki i inne kosztow-
ności—żeby dokonano za nas�
przebłagania przed Jehow�”.

51 Mojżesz i kapłan Elea-
zar przyj�li wi�c od nich
złoto—wszystkie kosztowności.
52 Całego złota, które przeło-
żeni nad tysi�cami i przełoże-
ni nad setkami złożyli w darze
dla Jehowy, było 16 750 syklów�.
53 Każdy wojownik zdobył łup
dla siebie. 54 Mojżesz i kapłan
Eleazar przyj�li to złoto od prze-
łożonych nad tysi�cami i nad
setkami i przynieśli je do namio-
tu spotkania jako przypomnie-
nie� dla Jehowy o Izraelitach�.

32 Synowie Rubenab i syno-
wie Gadac mieli bardzo

liczny żywy inwentarz. Kiedy zo-
baczyli ziemi� Jazerd i zie-
mi� Gilead, uznali, że jest to
dobre miejsce do hodowli stad.
2 Przyszli wi�c do Mojżesza,
do kapłana Eleazara i do na-
czelników ludu i powiedzieli:
3 „Atarot, Dibon, Jazer, Nimra,
Cheszbone, Eleale, Sebam, Ne-
bof i Beong— 4 ziemia, któr�
Jehowa podbił dla zboru izra-
elskiegoh—to ziemia dobra dla
stad, a twoi słudzy maj� bardzo
liczne stada” i. 5 I dodali: „Jeśli
cieszymy si� twoj� przychylnoś-
ci�, daj t� ziemi� na własność
swoim sługom. Nie każ nam
przeprawiać si� przez Jordan”.

6 Wtedy Mojżesz powiedział
synom Gada i synom Rubena:
„Wasi bracia maj� iść na woj-
n�, a wy zamierzacie tu osi�ść?

31:50 �Lub „nasze dusze”. 31:52 �Sykl
odpowiadał 11,4 g. Zob. Dodatek B14.
31:54 �Lub „pami�tk�”. �Lub „dla Izra-
elitów o Jehowie”.

7 Czy chcecie zniech�cić Izrae-
litów do przeprawienia si� do
ziemi, któr� Jehowa na pew-
no im da? 8 Tak właśnie zrobili
wasi ojcowie, gdy ich wysłałem
z Kadesz-Barnei, żeby obejrzeli
t� ziemi�a. 9 Poszli do Doliny
Eszkolu�b, zobaczyli t� ziemi�,
a potem zniech�cili Izraelitów,
żeby do niej nie weszli, cho-
ciaż Jehowa z cał� pewności�
by im j� dałc. 10 Wtedy Jeho-
wa zapłon�ł gniewem i przy-
si�głd: 11 ‚M�żczyźni, którzy
wyszli z Egiptu w wieku od
20 lat wzwyż, nie zobacz� zie-
mie, któr� przysi�głem Abraha-
mowi, Izaakowi i Jakubowif—bo
nie pod�żali za mn� całym ser-
cem— 12 z wyj�tkiem Kalebag,
syna Kenizzyty Jefunnego, i Jo-
zuegoh, syna Nuna, którzy całym
sercem pod�żali za Jehow�’ i.
13 I Jehowa zapłon�ł gniewem
na Izraelitów, i sprawił, że przez
40 lat j bł�kali si� po pustkowiu,
aż wymarło całe pokolenie, któ-
re w oczach Jehowy post�powa-
ło niegodziwiek. 14 A teraz wy,
plemi� grzeszników, zaj�liście
miejsce swoich ojców i rozpa-
lacie jeszcze wi�kszy gniew Je-
howy na Izraela. 15 Jeśli prze-
staniecie za Nim pod�żać, to On
znów pozostawi Izraelitów na
pustkowiu i sprowadzicie na ca-
ły ten lud zgub�”.

16 Później podeszli do niego
i rzekli: „Pozwól nam tu zbudo-
wać kamienne zagrody dla na-
szych zwierz�t i miasta dla na-
szych dzieci. 17 Niech nasze
dzieci zamieszkaj� w obwaro-
wanych miastach, gdzie nie b�-
d� im zagrażać mieszkańcy tej
ziemi. A my sami dalej b�-
dziemy gotowi walczyćl. Pójdzie-
my przed Izraelitami i zapro-
wadzimy ich na wyznaczone

32:9 �Lub „Wadi Eszkol”. Zob. Słowni-
czek poj�ć, hasło „Wadi”.
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im miejsce. 18 Nie wrócimy do
swoich domów, dopóki każdy Iz-
raelita nie otrzyma ziemi jako
swego dziedzictwaa. 19 My nie
dostaniemy dziedzictwa razem
z nimi po tamtej stronie Jorda-
nu, bo nasze dziedzictwo przy-
padło nam po wschodniej stro-
nie Jordanu”b.

20 Mojżesz powiedział im na
to: „Jeśli tak zrobicie—uzbro-
icie si� przed obliczem Je-
howy na wojn�c— 21 jeśli każ-
dy z was si� uzbroi i przeprawi
przez Jordan przed obliczem Je-
howy, dopóki On nie wyp�dzi
swoich wrogówd, 22 tak iż ten
kraj z pomoc� Jehowy zosta-
nie podbitye, to potem możecie
wrócićf i b�dziecie wolni od wi-
ny w oczach Jehowy i Izraela.
Wtedy Jehowa da wam t� ziemi�
na własnośćg. 23 Ale jeśli tak
nie zrobicie, to zgrzeszycie prze-
ciw Jehowie i wiedzcie, że odpo-
wiecie za swój grzech. 24 Mo-
żecie wi�c zbudować miasta dla
swoich dzieci i kamienne zagro-
dy dla swoich trzódh, ale musicie
zrobić to, co obiecaliście”.

25 Wtedy synowie Gada i sy-
nowie Rubena rzekli do Mojże-
sza: „Twoi słudzy post�pi� tak,
jak nasz pan nakazuje. 26 Na-
sze dzieci, żony, nasze stada
i wszystkie inne zwierz�ta domo-
we pozostan� w miastach Gilea-
dui, 27 ale twoi słudzy—wszys-
cy uzbrojeni m�żczyźni—pójd�
walczyć dla Jehowy j, tak jak
nasz pan mówi”.

28 Mojżesz wydał wi�c co do
nich nakaz kapłanowi Eleazaro-
wi i Jozuemu, synowi Nuna, oraz
głowom rodów plemion izrael-
skich. 29 Rzekł do nich: „Jeśli
synowie Gada i synowie Rube-
na—wszyscy uzbrojeni m�żczyź-
ni—przeprawi� si� z wami przez
Jordan i pójd� walczyć dla Je-
howy, tak iż kraj zostanie przez

was podbity, to dacie im ziemi�
Gilead na własnośća. 30 Ale
jeśli si� nie uzbroj� i nie prze-
prawi� si� z wami, to osiedl� si�
wśród was w ziemi Kanaan”.

31 Wtedy synowie Gada i sy-
nowie Rubena powiedzieli: „Jak
Jehowa polecił twoim sługom,
tak zrobimy. 32 Uzbroimy si�
i przeprawimy przed obliczem
Jehowy do ziemi Kanaanb, a na-
sze dziedzictwo, nasza włas-
ność, b�dzie po tej stronie
Jordanu”. 33 Mojżesz dał wi�c
synom Gada i synom Rubenac

oraz połowie plemienia Manas-
sesad, syna Józefa, królestwo
amoryckiego króla Sychonae

i królestwo Ogaf, króla Basza-
nu—miasta i należ�c� do nich
ziemi� w obr�bie tych teryto-
riów oraz miasta w ziemi leż�cej
wokoło.

34 Synowie Gada zbudo-
wali� Dibong, Ataroth, Aroer i,
35 Atrot-Szofan, Jazerj, Jog-
boh�k, 36 Bet-Nimr� l i Bet-
-Haranm—obwarowane miasta.
Zbudowali też kamienne zagro-
dy dla trzód. 37 Synowie Ru-
bena odbudowali Cheszbonn,
Elealeo, Kiriataimp, 38 Neboq,
Baal-Meonr—których nazwy zo-
stały zmienione—oraz Sibm�.
Odbudowanym miastom zacz�li
nadawać nowe nazwy.

39 Synowie Machiras, syna
Manassesa, wyruszyli przeciw
Gileadowi, zdobyli go i wyp�dzili
stamt�d Amorytów. 40 Moj-
żesz dał wi�c Gilead Machirowi,
synowi Manassesa, i on w nim
zamieszkałt. 41 Jair, syn Ma-
nassesa, wyruszył i zdobył wios-
ki namiotowe, które nazwał
Chawwot-Jair�u. 42 A Nobach
wyruszył i zdobył Kenat oraz
okoliczne� miejscowości. I nadał

32:34 �Lub „odbudowali”. 32:41 �Na-
zwa ta znaczy „wioski namiotowe Jaira”.
32:42 �Lub „zależne od niego”.
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mu nazw� od swojego imienia—
Nobach.

33 Oto etapy w�drówki Izra-
elitów, którzy wyszli z zie-

mi egipskieja według swoich od-
działów�b pod przewodnictwem
Mojżesza i Aaronac. 2 Mojżesz
spisywał na rozkaz Jehowy miej-
sca, z których kolejno wyru-
szali w dalsz� drog�, a to s�
poszczególne etapy ich w�d-
rówki z jednego miejsca do
drugiegod: 3 W 15 dniu mie-
si�ca pierwszegoe, nazajutrz po
Passzef, wyruszyli z Ramesesg.
Wyszli z podniesion� głow��
na oczach wszystkich Egipcjan.
4 W tym czasie Egipcjanie cho-
wali wszystkich swoich pier-
worodnych, których Jehowa
uśmierciłh. Bo Jehowa os�dził
ich bogów i.

5 Izraelici wyruszyli wi�c
z Rameses i rozbili obóz w Suk-
kotj. 6 Potem wyruszyli z Suk-
kot i rozbili obóz w Etamiek,
na skraju pustkowia. 7 Nast�p-
nie wyruszyli z Etamu i zawró-
cili ku Pi-Hachirot, naprzeciw
Baal-Cefon l, i rozbili obóz przed
Migdolemm. 8 Później wyru-
szyli z Pi-Hachirot, przeprawili
si� środkiem morzan na pustko-
wieo, trzy dni maszerowali przez
pustkowie Etamp i rozbili obóz
w Marzeq.

9 Potem wyruszyli z Mary
i przybyli do Elim. W Elim by-
ło 12 źródeł wody i 70 palm, dla-
tego rozbili tam obózr. 10 Na-
st�pnie wyruszyli z Elim i rozbili
obóz nad Morzem Czerwonym.
11 Później wyruszyli znad Mo-
rza Czerwonego i rozbili obóz na
pustkowiu Sins. 12 Potem wy-
ruszyli z pustkowia Sin i rozbili
obóz w Dofce. 13 Nast�pnie
wyruszyli z Dofki i rozbili obóz

33:1 �Dosł. „wojsk”. 33:3 �Dosł. „r�-
k�”.

w Aluszu. 14 Później wyruszyli
z Aluszu i rozbili obóz w Refi-
dima, gdzie nie było dla ludu
wody do picia. 15 Potem wyru-
szyli z Refidim i rozbili obóz na
pustkowiu Synajb.

16 Nast�pnie wyruszyli z
pustkowia Synaj i rozbili obóz
w Kibrot-Hattaawiec. 17 Póź-
niej wyruszyli z Kibrot-Hattaawy
i rozbili obóz w Chacerotd.
18 Potem wyruszyli z Chace-
rot i rozbili obóz w Ritmie.
19 Nast�pnie wyruszyli z Ritmy
i rozbili obóz w Rimmon-Perec.
20 Później wyruszyli z Rimmon-
-Perec i rozbili obóz w Lib-
nie. 21 Potem wyruszyli z Lib-
ny i rozbili obóz w Rissie.
22 Nast�pnie wyruszyli z Ris-
sy i rozbili obóz w Kehelacie.
23 Później wyruszyli z Kehelaty
i rozbili obóz przy górze Szefer.

24 Potem wyruszyli od gó-
ry Szefer i rozbili obóz w
Charadzie. 25 Nast�pnie wyru-
szyli z Charady i rozbili obóz
w Makhelot. 26 Później wyru-
szylie z Makhelot i rozbili obóz
w Tachacie. 27 Potem wyru-
szyli z Tachatu i rozbili obóz
w Terachu. 28 Nast�pnie wy-
ruszyli z Terachu i rozbili
obóz w Mitce. 29 Później wy-
ruszyli z Mitki i rozbili obóz
w Chaszmonie. 30 Potem wy-
ruszyli z Chaszmony i rozbili
obóz w Moserot. 31 Nast�pnie
wyruszyli z Moserot i rozbili
obóz w Bene-Jaakanf. 32 Póź-
niej wyruszyli z Bene-Jaakan
i rozbili obóz w Chor-Haggidgad.
33 Potem wyruszyli z Chor-
-Haggidgad i rozbili obóz w Jot-
bacieg. 34 Nast�pnie wyruszyli
z Jotbaty i rozbili obóz w Abro-
nie. 35 Później wyruszyli z Ab-
rony i rozbili obóz w Ecjon-
-Geberh. 36 Potem wyruszyli
z Ecjon-Geber i rozbili obóz
w Kadeszu na pustkowiu Cini.
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37 Nast�pnie wyruszyli z Ka-
deszu i rozbili obóz przy gó-
rze Hora, na granicy ziemi edom-
skiej. 38 A kapłan Aaron na
rozkaz Jehowy poszedł na gór�
Hor i tam umarł. Było to w 40
roku po wyjściu Izraelitów z zie-
mi egipskiej, w pierwszym dniu
miesi�ca pi�tegob. 39 Gdy Aa-
ron umarł na górze Hor, miał
123 lata.

40 Wtedy to kananejski król
Araduc, który mieszkał w Nege-
bie w ziemi Kanaan, usłyszał, że
nadchodz� Izraelici.

41 Po pewnym czasie wyru-
szyli oni spod góry Hord i rozbili
obóz w Calmonie. 42 Później
wyruszyli z Calmony i rozbili
obóz w Punonie. 43 Nast�pnie
wyruszyli z Punonu i rozbili
obóz w Obote. 44 Potem wyru-
szyli z Obot i rozbili obóz
w Ijje-Abarim, na granicy Moa-
buf. 45 Później wyruszyli z Ij-
jim� i rozbili obóz w Dibon-
-Gadg. 46 Nast�pnie wyruszyli
z Dibon-Gad i rozbili obóz
w Almon-Diblataim. 47 Potem
wyruszyli z Almon-Diblataim i
rozbili obóz w górach Abarimh

naprzeciw Nebo i. 48 W końcu
wyruszyli z gór Abarim i roz-
bili obóz na pustynnych równi-
nach moabskich, nad Jordanem,
naprzeciw Jerycha j. 49 I obo-
zowali nad Jordanem na pus-
tynnych równinach moabskich
od Bet-Jeszimot aż do Abel-
-Szittimk.

50 Jehowa tak przemówił do
Mojżesza na pustynnych równi-
nach moabskich, nad Jordanem,
naprzeciw Jerycha: 51 „Po-
wiedz Izraelitom: ‚Przeprawiacie
si� przez Jordan do ziemi Kana-
anl. 52 Macie wyp�dzić wszyst-

33:45 �Najwyraźniej skrócona forma
nazwy Ijje-Abarim.

kich mieszkańców tej ziemi
i zniszczyć wszystkie ich pos�gi
z kamieniaa, wszystkie ich pos�-
gi z metalub i wszystkie ich świ�-
te wzniesieniac. 53 I weźmiecie
t� ziemi� na własność, i b�dzie-
cie w niej mieszkać, bo ja z ca-
ł� pewności� wam j� damd.
54 Podzielicie j� przez losowa-
niee mi�dzy swoje rodziny. Licz-
niejsza grupa otrzyma wi�ksze
dziedzictwo, a mniej liczna
mniejszef. Każdemu przypadnie
ono tam, gdzie wskaże los.
Otrzymacie swój przydział we-
dług poszczególnych plemiong.

55 „‚Jeśli jednak nie wyp�-
dzicie mieszkańców tej ziemih,
to ci, którym pozwolicie pozo-
stać, b�d� jak kolec w waszym
oku i cierń w waszym ciele�. Nie
zaznacie od nich spokoju w zie-
mi, w której b�dziecie mieszkaći.
56 Jak zamierzałem post�pić
z nimi, tak post�pi� z wami’” j.

34 Jehowa rzekł jeszcze do
Mojżesza: 2 „Przekaż Iz-

raelitom takie słowa: ‚Kiedy wej-
dziecie do ziemi Kanaank, stanie
si� ona waszym dziedzictwem
w określonych granicach l.

3 „‚Wasza południowa grani-
ca b�dzie si� ci�gn�ć od pust-
kowia Cin wzdłuż Edomu, a na
wschodzie pobiegnie od krań-
ca Morza Słonego�m. 4 Skieru-
je si� na południe od stoku Ak-
rabbimn i dalej do Cin, aż dojdzie
na południe od Kadesz-Barneio.
Nast�pnie b�dzie si� ci�gn�ć do
Chacar-Addarp i dalej do Acmo-
nu. 5 W Acmonie zmieni kieru-
nek ku Dolinie Potoku Egip-
skiego�, a jej końcem b�dzie
morze�q.

33:55 �Dosł. „w waszych bokach”.
34:3 �Czyli Morza Martwego. 34:5
�Lub „Wadi Egiptu”. Zob. Słowniczek
poj�ć, hasło „Wadi”. �Chodzi o Morze
Wielkie (

´
Sródziemne).
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6 „‚Wasz� zachodni� granic�
b�dzie wybrzeże Morza Wielkie-
go�. To b�dzie wasza zachodnia
granicaa.

7 „‚Wasza północna granica
b�dzie si� ci�gn�ć od Morza
Wielkiego aż po gór� Hor. 8 Od
góry Hor b�dzie biec do Lebo-
-Chamat�b i dojdzie aż do Ce-
daduc. 9 Potem b�dzie si� ci�g-
n�ć do Zifronu i dalej aż do
Chacar-Enand. To b�dzie wasza
północna granica.

10 „‚Wasza wschodnia grani-
ca b�dzie biec od Chacar-Enan
do Szefamu. 11 Od Szefamu
b�dzie si� ci�gn�ć do Ribli na
wschód od Ain, a dalej b�dzie
schodzić do wschodniego brze-
gu jeziora Kinneret�e. 12 Po-
tem b�dzie biec do Jordanu
i dojdzie aż do Morza Słonegof.
W obr�bie tych granic b�dzie
wasza ziemia’”g.

13 Mojżesz powiedział wi�c
Izraelitom: „Oto ziemia, która
stanie si� wasz� własności�. Po-
dzielicie j� przez losowanieh mi�-
dzy dziewi�ć i pół plemienia, tak
jak nakazał Jehowa. 14 Bo ple-
mi� Rubenitów i plemi� Gady-
tów już wzi�ło swoje dziedzic-
two według rodów swoich ojców,
podobnie połowa plemienia Ma-
nassesa i. 15 Te dwa i pół ple-
mienia otrzymało dziedzictwo
rozci�gaj�ce si� za Jordanem,
na wschód od Jerycha” j.

16 Jehowa rzekł jeszcze do
Mojżesza: 17 „Oto imiona tych,
którzy podziel� t� ziemi�, żeby-
ście mogli wzi�ć j� na włas-
ność: kapłan Eleazark i Jo-
zue l, syn Nuna. 18 Z każdego
plemienia weźmiecie też jed-
nego naczelnika, żeby podzie-
lili t� ziemi�, wasze dziedzic-

34:6 �Czyli Morza
´
Sródziemnego. 34:8

�Lub „wejścia do Chamatu”. 34:11
�Chodzi o jezioro Genezaret, czyli Jezio-
ro Galilejskie.

twoa. 19 To s� imiona tych
m�żczyzn: Z plemienia Judyb Ka-
lebc, syn Jefunnego; 20 z ple-
mienia Symeonad Szemuel, syn
Ammihuda; 21 z plemienia Be-
niaminae Elidad, syn Kislona;
22 z plemienia Danaf naczelnik
Bukki, syn Jogliego; 23 z ple-
mienia Józefag—to znaczy z ple-
mienia Manassesah—naczelnik
Channiel, syn Efoda; 24 z ple-
mienia Efraima i naczelnik Kemu-
el, syn Sziftana; 25 z plemienia
Zebulona j naczelnik Elicafan,
syn Parnacha; 26 z plemienia
Issacharak naczelnik Paltiel, syn
Azzana; 27 z plemienia Asze-
ra l naczelnik Achihud, syn Sze-
lomiego; 28 z plemienia Nafta-
legom naczelnik Pedahel, syn
Ammihuda”. 29 To s� ci, któ-
rym Jehowa nakazał rozdzie-
lić ziemi� Kanaan i dać Izraeli-
tomn.

35 Jehowa dalej mówił do
Mojżesza na pustynnych

równinach moabskich, nad Jor-
danemo, naprzeciw Jerycha:
2 „Poleć Izraelitom, żeby ze swo-
jej dziedzicznej własności dali
Lewitom miasta do zamieszka-
niap i pastwiska wokół tych
miastq. 3 Oni b�d� mieszkać
w miastach, a pastwiska b�d�
dla ich stad i wszelkich innych
zwierz�t oraz dla ich dobytku.
4 Pastwiska należ�ce do miast,
które dacie Lewitom, b�d� roz-
ci�gać si� ze wszystkich stron na
1000 łokci� od murów miejskich.
5 Odmierzycie poza miastem
2000 łokci po stronie wschod-
niej, 2000 łokci po stronie połu-
dniowej, 2000 łokci po stronie za-
chodniej i 2000 łokci po stronie
północnej, tak żeby miasto było
pośrodku.Takie maj� być pastwi-
ska otaczaj�ce miasta.

35:4 �Łokieć odpowiadał 44,5 cm.
Zob. Dodatek B14.
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6 „Dacie Lewitom sześć miast
schronieniaa, do których b�dzie
mógł uciec zabójcab, a także
42 inne miasta. 7 W sumie da-
cie Lewitom 48 miast wraz z ich
pastwiskamic. 8 Miasta te wy-
dzielicie im z własności Izraeli-
tówd. Od liczniejszej grupy weź-
miecie wi�cej, a od mniejszej
mnieje. Każda grupa da Lewi-
tom pewn� liczb� miast pro-
porcjonalnie do wielkości swoje-
go dziedzictwa”.

9 Jehowa rzekł jeszcze do
Mojżesza: 10 „Powiedz Izraeli-
tom: ‚Przeprawiacie si� przez
Jordan do ziemi Kanaanf.
11 Wybierzcie sobie dogodnie
położone miasta. B�d� wam one
służyć za miasta schronienia dla
zabójcy, który nieumyślnie ko-
goś zabije�—żeby mógł tam
uciecg. 12 B�d� wam służyć za
schronienie przed mścicielem
krwih, żeby zabójca nie poniósł
śmierci, dopóki nie stanie przed
zborem na s�di. 13 Właśnie
w tym celu wyznaczycie tych
sześć miast. 14 Trzy miasta
schronienia wyznaczycie po tej
stronie Jordanu j i trzy w ziemi
Kanaank. 15 Tych sześć miast
b�dzie służyć za schronienie dla
Izraelitów, dla cudzoziemców l,
którzy wśród nich mieszkaj�,
i dla osiedleńców—żeby mógł
tam uciec każdy, kto nieumyśl-
nie kogoś zabije�m.

16 „‚Ale jeśli ktoś uderzy
jak�ś osob� narz�dziem żelaz-
nym i ona umrze, to ktoś ta-
ki jest morderc�. Morderca ma
zostać bezwarunkowo uśmierco-
nyn. 17 Jeśli uderzy j� kamie-
niem, którym można zabić, i ona
umrze, to ktoś taki jest morder-
c�. Morderca ma zostać bezwa-
runkowo uśmiercony. 18 Jeśli
uderzy j� narz�dziem drewnia-

35:11, 15 �Lub „zada cios jakiejś duszy”.

nym, którym można zabić, i ona
umrze, to ktoś taki jest morder-
c�. Morderca ma zostać bezwa-
runkowo uśmiercony.

19 „‚Morderc� uśmierci mści-
ciel krwi. Zrobi to, gdy tylko si�
na niego natknie. 20 Jeśli ja-
kaś osoba umrze, bo ktoś z nie-
nawiści j� popchnie lub czymś
w ni� rzuci, maj�c złe zamiary�a,
21 albo z nienawiści uderzy j�
r�k� i ona umrze, to ten, kto to
zrobił, ma zostać bezwarunko-
wo uśmiercony. Jest morderc�.
Mściciel krwi uśmierci morder-
c�, gdy tylko si� na niego na-
tknie.

22 „‚Ale jeśli ktoś przypadko-
wo, nie z nienawiści popchnie ja-
k�ś osob� lub czymś w ni� rzu-
ci, nie maj�c złych zamiarów�b,
23 albo jeśli nie b�dzie jej wi-
dział i zrzuci na ni� kamień—
a nie jest jej wrogiem ani nie
chce wyrz�dzić jej krzywdy—i ta
osoba umrze, 24 to zbór roz-
strzygnie spraw� mi�dzy zabój-
c� a mścicielem krwi zgodnie
z powyższymi postanowienia-
mic. 25 Nast�pnie uwolni za-
bójc� z r�k mściciela krwi i ode-
śle go do miasta schronienia,
do którego ten wcześniej uciekł,
i b�dzie on tam mieszkał aż do
śmierci arcykapłana namaszczo-
nego świ�tym olejkiemd.

26 „‚Ale jeśli zabójca wyjdzie
poza granice miasta schronie-
nia, do którego uciekł, 27 i po-
za granicami tego miasta spotka
go mściciel krwi, i go zabi-
je, to nie b�dzie winny jego
krwi. 28 Bo zabójca ma miesz-
kać w mieście schronienia aż
do śmierci arcykapłana, a dopie-
ro potem może wrócić do swojej
dziedzicznej własnoście. 29 To
s� postanowienia, na podstawie
których b�dziecie wydawać wy-

35:20 �Dosł. „czyhaj�c”. 35:22 �Dosł.
„nie czyhaj�c”.
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roki przez wszystkie swoje poko-
lenia—wsz�dzie, gdzie b�dziecie
mieszkać.

30 „‚Kto zabije jak�ś osob��,
ma ponieść śmierć jako morder-
caa na podstawie zeznań� świad-
kówb. Ale nikt� nie może zostać
uśmiercony na podstawie ze-
znań tylko jednego świadka.
31 Nie wolno wam wzi�ć żad-
nego okupu za życie� mordercy,
który zasługuje na śmierć. Ma on
zostać bezwarunkowo uśmierco-
nyc. 32 I nie wolno wam wzi�ć
okupu za kogoś, kto uciekł do
miasta schronienia, i pozwolić
mu wrócić do swojej ziemi, za-
nim umrze arcykapłan.

33 „‚Nie wolno wam kalać zie-
mi, w której mieszkacie. Krew
kala ziemi�d, a przebłagania za
krew, któr� przelano na zie-
mi, można dokonać tylko krwi�
tego, który j� przelałe. 34 Nie
wolno wam kalać ziemi, w której
mieszkacie i w której ja przeby-
wam. Bo ja, Jehowa, przebywam
pośród ludu Izraela’”f.

36 M�żczyźni b�d�cy głowa-
mi rodzin potomków Gile-

ada, syna Machirag, syna Manas-
sesa—z rodzin synów Józefa—
przyszli do Mojżesza i do naczel-
ników, głów izraelskich rodzin,
2 i powiedzieli: „Jehowa naka-
zał, żeby nasz pan rozdzielił zie-
mi� przez losowanieh i dał Izra-
elitom jako dziedzictwo. Jehowa
też nakazał, żeby nasz pan dał
dziedzictwo naszego brata Ce-
lofchada jego córkom i. 3 Jeśli
poślubi� one m�żczyzn z inne-
go plemienia izraelskiego, to ich
cz�ść dziedzictwa odpadnie od
dziedzictwa naszych ojców i zo-
stanie wł�czona do dziedzictwa
plemienia, do którego b�d� wte-
dy należeć. Stracimy wi�c dzie-

35:30, 31 �Lub „dusz�”. 35:30 �Dosł.
„ust”. �Lub „żadna dusza”.

dzictwo przydzielone nam przez
losowanie. 4 Kiedy w Izraelu
nastanie Jubileusza, dziedzictwo
tych kobiet zostanie na stałe
wł�czone do dziedzictwa plemie-
nia, do którego b�d� wtedy na-
leżeć. Odpadnie wi�c od plemie-
nia naszych ojców”.

5 Wtedy Mojżesz na rozkaz
Jehowy powiedział Izraelitom:
„Plemi� synów Józefa ma ra-
cj�. 6 Oto co Jehowa naka-
zał w sprawie córek Celofchada:
‚Mog� wyjść za m�ż, za kogo b�-
d� chciały, pod warunkiem że je-
go rodzina b�dzie pochodzić
z plemienia ich ojca. 7 ˙

Zad-
ne dziedzictwo Izraelitów nie
może przejść z jednego plemie-
nia na drugie—powinno pozo-
stać w plemieniu ich przodków.
8 Każda córka, która otrzyma
dziedziczn� własność wśród iz-
raelskich plemion, musi wyjść za
m�ż za człowieka z plemie-
nia swojego ojcab, żeby Izrae-
lici mogli zachować dziedzicz-
n� własność swoich przodków.
9 ˙

Zadne dziedzictwo nie może
przejść z jednego plemienia na
drugie. Każde izraelskie plemi�
ma zachować swoje dziedzic-
two’”.

10 Córki Celofchada zrobiły
tak, jak Jehowa nakazał Mojże-
szowic. 11 Machla, Tirca, Cho-
gla, Milka i Noa, córki Celof-
chadad, poślubiły synów swoich
stryjów. 12 Wyszły za m�ż za
m�żczyzn z rodzin pochodz�-
cych od Manassesa, syna Józefa,
żeby ich dziedzictwo mogło po-
zostać w plemieniu, do którego
należała rodzina ich ojca.

13 Takie przykazania i roz-
porz�dzenia Jehowa dał Izraeli-
tom za pośrednictwem Mojżesza
na pustynnych równinach mo-
abskich, nad Jordanem, naprze-
ciw Jerychae.
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KSI�GA

POWT
´
ORZONEGO PRAWA

ZARY S T R E
´
S C I

1 Izraelici wyruszaj� spod góry Horeb (1-8)
Wyznaczenie zwierzchników
i s�dziów (9-18)

Nieposłuszeństwo
w Kadesz-Barnei (19-46)
Izraelici nie chc� wejść do Ziemi
Obiecanej (26-33)

Nieudana próba podboju
Kanaanu (41-46)

2 38-letnia w�drówka po pustkowiu (1-23)
Zwyci�stwo nad Sychonem, królem
Cheszbonu (24-37)

3 Zwyci�stwo nad Ogiem,
królem Baszanu (1-7)

Podział ziemi na wschód
od Jordanu (8-20)

„Nie bójcie si� ich” (21, 22)
Mojżesz nie wejdzie do Ziemi
Obiecanej (23-29)

4 Wezwanie do posłuszeństwa (1-14)
Izraelitom nie wolno zapomnieć,
czego Bóg dokonał (9)

Jehowa wymaga wył�cznego
oddania (15-31)

Nie ma innego Boga oprócz
Jehowy (32-40)

Miasta schronienia na wschód
od Jordanu (41-43)

Wprowadzenie do Prawa (44-49)

5 Przymierze Jehowy przy Horebie (1-5)
Powtórzenie Dziesi�ciu Przykazań (6-22)
Na lud stoj�cy przy górze Synaj pada
strach (23-33)

6 �Masz kochać Jehow� całym
sercem’ (1-9)
„Słuchaj, Izraelu” (4)
Rodzice maj� pouczać dzieci (6, 7)

�Nie zapomnijcie o Jehowie’ (10-15)
Nie wolno wystawiać Jehowy
na prób� (16-19)

Co mówić przyszłemu pokoleniu (20-25)

7 Siedem narodów zostanie
zniszczonych (1-6)

Dlaczego Izrael został wybrany (7-11)

Posłuszeństwo zapewnia wspaniał�
przyszłość (12-26)

8 Przypomnienie błogosławieństw
od Jehowy (1-9)
„Człowiek żyje nie samym
chlebem” (3)

�Nie zapomnijcie o Jehowie’ (10-20)

9 Dlaczego Izrael dostał t� ziemi� (1-6)
Izrael drażni Jehow� cztery razy (7-29)

Złoty cielec (7-14)
Mojżesz wstawia si�
za ludem (15-21, 25-29)

Izrael kolejne trzy razy drażni
Jehow� (22)

10 Dwie nowe tablice (1-11)
Czego Jehowa wymaga (12-22)

�Bój si� Jehowy i Go kochaj’ (12)

11 �Widzieliście wielkość Jehowy’ (1-7)
Ziemia Obiecana (8-12)
Nagroda za posłuszeństwo (13-17)
�Niech słowa Boże przylgn� do waszego
serca’ (18-25)

Błogosławieństwo i przekleństwo (26-32)

12 Oddawanie czci Bogu w miejscu,
które On wybierze (1-14)

Można jeść mi�so, ale nie wolno jeść
krwi (15-28)

Nie można wpaść w sidło
bałwochwalstwa (29-32)

13 Jak traktować odst�pców (1-18)

14 Niestosowne wyrażanie żałoby (1, 2)
Czyste i nieczyste zwierz�ta (3-21)
Dziesi�ciny dla Jehowy (22-29)

15 Umarzanie długów co siedem lat (1-6)
Wspieranie biednych (7-11)
Uwalnianie niewolników w siódmym
roku służby (12-18)
Przekłucie szydłem ucha
niewolnika (16, 17)

Pierworodne zwierz�ta uświ�cone (19-23)

16 Pascha i
´
Swi�to Przaśników (1-8)´

Swi�toTygodni (9-12)´
Swi�to Szałasów (13-17)



Wyznaczenie s�dziów (18-20)
Zakazane obiekty kultu (21, 22)

17 Ofiary ze zwierz�t nie mog� mieć
żadnej wady (1)

Post�powanie w zwi�zku
z odst�pstwem (2-7)

Sprawy trudne do rozstrzygni�cia (8-13)
Wskazówki dotycz�ce przyszłego
króla (14-20)
Król ma sporz�dzić sobie odpis
Prawa (18)

18 Cz�ść należna kapłanom i Lewitom (1-8)
Praktyki okultystyczne zakazane (9-14)
Prorok taki jak Mojżesz (15-19)
Jak rozpoznać fałszywego
proroka (20-22)

19 Wina krwi i miasta schronienia (1-13)
Nie można przesuwać znaków
granicznych (14)´

Swiadkowie w s�dzie (15-21)
Potrzebne zeznania dwóch lub trzech
świadków (15)

20 Wskazówki dotycz�ce udziału
w wojnie (1-20)
Zwolnienie ze służby wojskowej (5-9)

21 Nieznany morderca—sposób
załatwienia sprawy (1-9)

Poślubienie pojmanej kobiety (10-14)
Prawo pierworodnego (15-17)
Uparty syn (18-21)
Człowiek zawieszony na palu
przekl�ty (22, 23)

22 Troska o zwierz�ta bliźniego (1-4)
Noszenie ubrań płci przeciwnej (5)
Humanitarne traktowanie zwierz�t (6, 7)
Balustrada na dachu (8)
Czego nie wolno ze sob� ł�czyć (9-11)
Fr�dzle na szacie (12)
Przepisy dotycz�ce łamania zasad
moralnych (13-30)

23 Kto nie może wejść do zboru
Bożego (1-8)

Czystość w obozie (9-14)
Zbiegli niewolnicy (15, 16)
Prostytucja zakazana (17, 18)
Pożyczanie na procent i składanie
ślubów (19-23)

Co może jeść przechodzień (24, 25)

24 Małżeństwo i rozwód (1-5)
Szacunek dla życia (6-9)

Troska o ubogich (10-18)
Zasady dotycz�ce zostawiania
pokłosia (19-22)

25 Przepisy dotycz�ce chłosty (1-3)
Młóc�cemu bykowi nie można nakładać
kagańca (4)

Małżeństwo lewirackie (5-10)
Za co nie można chwytać podczas
bójki (11, 12)

Niesfałszowane odważniki i miary (13-16)
Amalekici maj� być zniszczeni (17-19)

26 Ofiarowanie pierwszych plonów (1-11)
Dodatkowa dziesi�cina (12-15)
Izrael szczególn� własności�
Jehowy (16-19)

27 Prawo spisane na kamieniach (1-10)
Przy górze Ebal i górze Garizim (11-14)
Przekleństwa (15-26)

28 Błogosławieństwa
za posłuszeństwo (1-14)

Przekleństwa
za nieposłuszeństwo (15-68)

29 Przymierze z Izraelem w Moabie (1-13)
Ostrzeżenie
przed nieposłuszeństwem (14-29)
Tajemnice i rzeczy objawione (29)

30 Powrót do Jehowy (1-10)
Przykazania Jehowy nie s� zbyt
trudne (11-14)

Wybór mi�dzy życiem a śmierci� (15-20)

31 Zbliża si� śmierć Mojżesza (1-8)
Publiczne czytanie Prawa (9-13)
Powierzenie obowi�zków
Jozuemu (14, 15)

Zapowiedź buntu Izraelitów (16-30)
Mojżesz uczy Izraelitów
pieśni (19, 22, 30)

32 Pieśń Mojżesza (1-47)
Jehowa Skał� (4)
Izrael zapomina o swojej Skale (18)
„Zemsta należy do mnie” (35)
„Cieszcie si�, narody,
z Jego ludem” (43)

Mojżesz ma umrzeć na górze
Nebo (48-52)

33 Mojżesz błogosławi plemiona (1-29)
Odwieczne ramiona Jehowy (27)

34 Jehowa pokazuje Mojżeszowi Ziemi�
Obiecan� (1-4)´

Smierć Mojżesza (5-12)
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1 Mojżesz przemówił do całe-
go Izraela. Było to w regio-

nie nadjordańskim, na pustko-
wiu, na pustynnych równinach
naprzeciw Suf, mi�dzy Para-
nem, Tofelem, Labanem, Cha-
cerot i Di-Zahab. 2 (Od Hore-
bu do Kadesz-Barneia przez góry
Seir jest 11 dni drogi). 3 W 40
rokub, w pierwszym dniu miesi�-
ca jedenastego, Mojżesz powie-
dział Izraelitom� wszystko, co
mu polecił Jehowa. 4 Było to
po tym, jak rozgromił pod Ed-
reic amoryckiego króla Sycho-
nad, który mieszkał w Cheszbo-
nie, i Ogae, króla Baszanu, który
mieszkał w Asztarot. 5 W re-
gionie nadjordańskim, w ziemi
moabskiej, Mojżesz tak zacz�ł
objaśniać Prawof:

6 „Jehowa, nasz Bóg, powie-
dział do nas przy Horebie:
‚Wystarczaj�co długo mieszkali-
ście w tym górzystym regionieg.
7 Wyruszcie i idźcie w górzysty
region Amorytówh i do wszyst-
kich ich s�siadów—w Arabie i,
w górach, w Szefeli, Negebie
i na wybrzeżu morskim j—do zie-
mi Kananejczyków. Idźcie aż do
Libanu�k i aż po wielk� rzek�
Eufrat l. 8 Ja daj� wam t� zie-
mi�. Wejdźcie do niej i weźcie j�
na własność, bo Jehowa przy-
si�gł waszym ojcom: Abrahamo-
wi, Izaakowim i Jakubowin, że da
j� im oraz ich potomstwu’o.

9 „W tym czasie tak wam
powiedziałem: ‚Nie jestem już
w stanie sam wam przewo-
dzić�p. 10 Jehowa, wasz Bóg,
tak was pomnożył, że jeste-
ście dziś liczni jak gwiazdy na
niebieq. 11 Niech Jehowa, Bóg
waszych praojców, pomnoży
wasr tysi�ckrotnie i niech wam

1:3 �Dosł. „synom Izraela”. 1:7 �Naj-
wyraźniej chodzi o pasmo górskie Liban.
1:9 �Dosł. „was nosić”.

błogosławi, tak jak wam obie-
cała. 12 Ale jak mog� sam
dźwigać to brzemi�—ci�żar wa-
szych problemów i wasz� kłótli-
wość?b 13 Wybierzcie spośród
swoich plemion m�żczyzn m�d-
rych, roztropnych i doświad-
czonych, a ja ustanowi� ich
zwierzchnikami nad wami’c.
14 Wtedy mi odrzekliście: ‚To,
co chcesz zrobić, jest dobre’.
15 Wzi�łem wi�c zwierzch-
ników waszych plemion—m�ż-
czyzn m�drych i doświadczo-
nych—i ustanowiłem ich nad
wami jako przełożonych nad ty-
si�cami, przełożonych nad set-
kami, przełożonych nad pi�ć-
dziesi�tkami i przełożonych nad
dziesi�tkami oraz jako innych
przełożonych wśród waszych
plemiond.

16 „W tym czasie pouczyłem
waszych s�dziów: ‚Kiedy rozpa-
trujecie sprawy swoich braci,
rozs�dzajcie je sprawiedliwiee—
czy chodzi o sprawy mi�dzy ni-
mi samymi, czy mi�dzy nimi
i cudzoziemcami, którzy wśród
was mieszkaj�f. 17 Podczas s�-
dzenia nie b�dźcie stronniczyg.
Macie wysłuchać zarówno małe-
go, jak i wielkiegoh. Nie dajcie
si� zastraszyć ludziomi, bo s�d
należy do Boga j. A jeśli jakaś
sprawa jest dla was za trudna,
to macie j� przedłożyć mnie i ja
j� rozpatrz�’k. 18 W tym czasie
pouczyłem was o wszystkim, co
macie robić.

19 „Potem wyruszyliśmy spod
Horebu, tak jak nam naka-
zał Jehowa, nasz Bóg, i masze-
rowaliśmy przez całe to wielkie
i przerażaj�ce pustkowiel, które
widzieliście, id�c w stron� gó-
rzystego regionu Amorytówm. W
końcu przybyliśmy do Kadesz-
-Barnein. 20 Wtedy wam powie-
działem: ‚Przybyliście w górzys-
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ty region Amorytów, który nam
daje Jehowa, nasz Bóg. 21 Zo-
baczcie! Jehowa, wasz Bóg, prze-
znacza t� ziemi� dla was. Wy-
ruszcie i weźcie j� na własność,
tak jak Jehowa, Bóg waszych
praojców, wam powiedziała. Nie
bójcie si� ani si� nie przerażaj-
cie’.

22 „Ale wy wszyscy podeszli-
ście do mnie i rzekliście: ‚Po-
zwól nam najpierw wysłać lu-
dzi, żeby zbadali t� ziemi�
i nam powiedzieli, któr� drog�
mamy iść i na jakie miasta
si� natkniemy’b. 23 Pomysł ten
wydał mi si� dobry. Wybra-
łem wi�c spośród was 12 m�ż-
czyzn, po jednym z każdego ple-
mieniac, 24 a oni wyruszyli
w drog�. Poszli w górskie oko-
liced, dotarli do Doliny Eszko-
lu� i przeszpiegowali t� ziemi�.
25 Wzi�li stamt�d troch� owo-
ców, przynieśli je nam i powie-
dzieli: ‚Ziemia, któr� nam daje
Jehowa, nasz Bóg, jest dobra’e.
26 Ale wy nie zgodziliście si�
tam iść, zbuntowaliście si� prze-
ciw rozkazowi Jehowy, swoje-
go Bogaf. 27 I narzekaliście
w swoich namiotach: ‚Jehowa
nas znienawidził. Wyprowadził
nas z Egiptu, żeby nas wydać
w r�ce Amorytów i unices-
twić. 28 Gdzie my idziemy? Na-
si bracia sprawili, że nasze ser-
ce struchlało�g, bo powiedzieli:
„Ten lud jest wi�kszy i roślejszy
od nas, a miasta wielkie i obwa-
rowane aż do nieba�h. Poza tym
widzieliśmy tam synów Anaka”’ i.

29 „Rzekłem wi�c do was:
‚Nie bójcie si� ich ani si� nie
przerażajciej. 30 Jehowa, wasz
Bóg, idzie przed wami i b�dzie

1:24 �Lub „Wadi Eszkol”. Zob. Słowni-
czek poj�ć, hasło „Wadi”. 1:28 �Dosł.
„stopniało”. �Czyli otoczone wysokimi
murami.

za was walczyła, tak jak to zrobił
na waszych oczach w Egipcieb.
31 A na pustkowiu—wsz�dzie,
gdzie szliście aż do przybycia
na to miejsce—widzieliście, jak
Jehowa, wasz Bóg, niósł was
niczym ojciec swojego syna’.
32 Ale mimo tego wszystkie-
go nie wierzyliście Jehowie,
swojemu Boguc, 33 który szedł
przed wami, żeby znaleźć wam
miejsce na obóz—który noc�
pojawiał si� w ogniu, a za dnia
w obłoku, żeby wam pokazać,
któr�dy macie iśćd.

34 „Przez cały ten czas Jeho-
wa słyszał, co mówiliście, i obu-
rzony przysi�głe: 35 ‚Nikt z te-
go niegodziwego pokolenia nie
zobaczy tej wspaniałej ziemi,
któr� przysi�głem dać waszym
ojcomf— 36 z wyj�tkiem Kale-
ba, syna Jefunnego. On j� zo-
baczy. Ziemi�, po której chodził,
dam jemu i jego synom, bo ca-
łym sercem� pod�żał za Je-
how�g. 37 (Z waszego powodu
Jehowa rozgniewał si� nawet na
mnie. I rzekł: „Ty też tam nie
wejdzieszh. 38 To Jozue, syn
Nuna, twój pomocnik i, wejdzie
do tej ziemi j. Umocnij go�k, bo
on sprawi, że Izrael j� odziedzi-
czy”). 39 Wejd� tam również
wasze dzieci, o których powie-
dzieliście, że stan� si� łupem l,
wasi synowie, którzy dzisiaj nie
wiedz�, co jest dobre, a co złe.
To im dam t� ziemi� na włas-
nośćm. 40 Zawróćcie wi�c i wy-
ruszcie na pustkowie Drog� Mo-
rza Czerwonego’n.

41 „Wtedy powiedzieliście do
mnie: ‚Zgrzeszyliśmy przeciwko
Jehowie. Ale teraz wyruszymy
i b�dziemy walczyć, tak jak Je-
howa, nasz Bóg, nam naka-
zał!’. I każdy z was si� uzbroił.

1:36 �Dosł. „w pełni; całkowicie”. 1:38
�Możliwe też „Bóg go umacnia”.
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Myśleliście, że z łatwości� wej-
dziecie na te górya. 42 Lecz
Jehowa rzekł do mnie: ‚Powiedz
im: „Nie wolno wam wyruszyć
i walczyć, bo nie b�dzie mnie
z wamib. Jeśli to zrobicie, wrogo-
wie was pokonaj�”’. 43 Mówi-
łem wi�c do was, ale nie słuchali-
ście. Zbuntowaliście si� przeciw
rozkazowi Jehowy i zuchwale ru-
szyliście w te góry. 44 Wtedy
Amoryci, którzy w nich miesz-
kali, wyszli wam naprzeciw i ści-
gali was, jak to robi� pszczoły.
I rozproszyliście si� w Seirze,
i uciekaliście aż do Chormy.
45 Wróciliście wi�c i zacz�liście
płakać przed Jehow�, ale Jeho-
wa was nie słuchał ani nie
zwracał na was uwagi. 46 To
dlatego tak długo mieszkaliście
w Kadeszu.

2 „Potem zawróciliśmy i ru-
szyliśmy na pustkowie Drog�

Morza Czerwonego, tak jak mi
powiedział Jehowac. Przez dłu-
gi czas kr�żyliśmy w pobliżu gór
Seir. 2 W końcu Jehowa rzekł
do mnie: 3 ‚Wystarczaj�co dłu-
go tu kr�żyliście. Teraz skie-
rujcie si� na północ. 4 Daj lu-
dowi taki nakaz: „B�dziecie szli
wzdłuż granicy Seirud—teryto-
rium swoich braci, potomków
Ezawae. Oni b�d� si� was baćf,
ale musicie być bardzo ostrożni.
5 Nie wszczynajcie z nimi wal-
ki�, bo nie dam wam ich ziemi—
nawet tyle, ile trzeba, by po-
stawić stop�. Góry Seir dałem
na własność Ezawowig. 6 ˙

Zyw-
ność, któr� b�dziecie jeść, i wo-
d�, któr� b�dziecie pić, kupi-
cie od nich za pieni�dzeh. 7 Bo
Jehowa, wasz Bóg, błogosławił
wam we wszystkim, co robili-
ście. Dobrze wie, jak wygl�dała
wasza w�drówka przez to wiel-
kie pustkowie. Przez te 40 lat

2:5 �Lub „nie prowokujcie ich”.

Jehowa, wasz Bóg, był z wami
i niczego wam nie brakowało”’a.
8 Przeszliśmy wi�c obok swoich
braci, potomków Ezawab, miesz-
kaj�cych w Seirze, z dala od
Drogi Araby, od Elatu i od Ecjon-
-Geberc.

„Nast�pnie skr�ciliśmy i ru-
szyliśmy drog� prowadz�c� na
pustkowie moabskied. 9 Wtedy
Jehowa powiedział do mnie: ‚Nie
atakujcie Moabitów i nie wda-
wajcie si� z nimi w wojn�, bo
nic z ich ziemi nie dam wam na
własność. Ar dałem na własność
potomkom Lotae. 10 (Dawniej
mieszkali w nim Emicif, lud po-
t�żny, liczny i rosły jak Anakici.
11 Również Refaitówg uważa-
no za podobnych do Anakitówh,
a Moabici nazywali ich Emitami.
12 A w Seirze mieszkali wcześ-
niej Choryci i, ale potomkowie
Ezawa odebrali im ziemi�, wy-
tracili ich i sami tam zamiesz-
kali j—tak jak Izraelici post�pi�
w ziemi, któr� Jehowa z cał�
pewności� da im na własność).
13 Wyruszcie i przeprawcie si�
przez Dolin� Zeredu�’. Prze-
prawiliśmy si� wi�c przez Do-
lin� Zeredu�k. 14 Od wyjścia z
Kadesz-Barnei do czasu, gdy
przeszliśmy przez Dolin� Zere-
du�, min�ło 38 lat. W tym cza-
sie w obozie wymarło całe to
pokolenie wojowników�, tak jak
im przysi�gł Jehowa l. 15 R�ka
Jehowy była zwrócona przeciw
nim, żeby żaden z nich nie po-
został w obozie, żeby wszyscy
umarlim.

16 „Gdy już wszyscy ci wo-
jownicy poumierali spośród lu-
dun, 17 Jehowa znowu rzekł
do mnie: 18 ‚Przekraczacie dzi-
siaj granic� Moabu, czyli Ar.

2:13, 14 �Lub „Wadi Zered”. Zob. Słow-
niczek poj�ć, hasło „Wadi”. 2:14 �Lub
„m�żczyzn w wieku odpowiednim do
służby wojskowej”.
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19 Kiedy zbliżycie si� do tery-
torium Ammonitów, nie n�kaj-
cie ich ani nie prowokujcie, bo
nic z ich ziemi nie dam wam na
własność. Dałem j� na własność
potomkom Lotaa. 20 Uważano
j� także za ziemi� Refaitówb.
(Refaici, których Ammonici na-
zywali Zamzummitami, dawniej
mieszkali w tej ziemi. 21 Byli
oni ludem pot�żnym, licznym
i rosłym jak Anakicic, ale Jeho-
wa pomógł Ammonitom ich wy-
tracić, tak iż zaj�li ich ziemi�
i sami si� w niej osiedlili. 22 To
samo zrobił On dla potomków
Ezawa, którzy teraz mieszka-
j� w Seirzed—pomógł im wytra-
cić Chorytówe, tak iż zaj�li ich
ziemi� i mieszkaj� w niej aż do
dziś. 23 A Awwijczycy miesz-
kali wcześniej w osadach aż do
Gazyf, dopóki Kaftorycig, którzy
przybyli z Kaftoru�, nie wytracili
ich i nie zamieszkali na ich tery-
torium).

24 „‚Wyruszcie i przeprawcie
si� przez Dolin� Arnonu�h. Ja
wydaj� w wasze r�ce Amoryt�
Sychona i, króla Cheszbonu. Za-
cznijcie wi�c zajmować jego zie-
mi�, prowadźcie z nim wojn�.
25 Dzisiaj zaczn� wzbudzać
przed wami strach u wszystkich
ludów pod niebem. Gdy o was
usłysz�, b�d� si� bać i z wasze-
go powodu b�d� drżeć�’ j.

26 „Potem z pustkowia Ke-
demotk wysłałem do Sychona,
króla Cheszbonu, posłańców z
takimi pokojowymi słowami l:
27 ‚Pozwól nam przejść przez
swój kraj. B�dziemy trzymać si�
drogi. Nie zboczymy na prawo
ani na lewom. 28 Za jedzenie
i za wod� ci zapłacimy. Pozwól

2:23 �Czyli Krety. 2:24, 36 �Lub „Wa-
di Arnon”. Zob. Słowniczek poj�ć, hasło
„Wadi”. 2:25 �Lub „b�d� mieć bóle po-
dobne do porodowych”.

nam tylko przejść. 29 Zrób dla
nas to, co zrobili potomkowie
Ezawa mieszkaj�cy w Seirze
i Moabici mieszkaj�cy w Ar, aż
przeprawimy si� przez Jordan
do ziemi, któr� nam daje Jeho-
wa, nasz Bóg’. 30 Ale Sychon,
król Cheszbonu, nie pozwolił
nam przejść przez swój kraj, bo
Jehowa, wasz Bóg, dopuścił, że-
by jego duch zaci�ł si� w upo-
rzea, a jego serce stało si� nie-
czułe—tak by wydać go w wasze
r�ce. I tak właśnie si� stałob.

31 „Jehowa powiedział wte-
dy do mnie: ‚Wydaj� wam Sy-
chona i jego kraj. Zacznijcie zaj-
mować jego ziemi�’c. 32 Kiedy
Sychon nadszedł ze swoimi
ludźmi, żeby zmierzyć si� z na-
mi w bitwie pod Jahacemd,
33 Jehowa, nasz Bóg, wydał go
w nasze r�ce, tak iż pokonali-
śmy jego, jego synów i wszyst-
kich jego ludzi. 34 W tym cza-
sie zaj�liśmy wszystkie jego
miasta i każde z nich przezna-
czyliśmy na zagład��, w tym
m�żczyzn, kobiety i dzieci. Ni-
kogo nie pozostawiliśmy przy
życiue. 35 Wzi�liśmy dla siebie
tylko żywy inwentarz, a tak-
że łupy z miast, które zaj�liśmy.
36 Od Aroeruf, położonego na
skraju Doliny Arnonu� (ł�cznie
z miastem w tej dolinie�), aż po
Gilead nie było miejscowości, do
której byśmy nie dotarli. Jeho-
wa, nasz Bóg, wydał je wszystkie
w nasze r�ceg. 37 Nie zbliżyli-
ście si� tylko do ziemi Ammo-
nitówh, do Doliny Jabboku�i, do
miast w górach ani do żadnego
innego miejsca, do którego Je-
howa, nasz Bóg, zakazał nam si�
zbliżać.

2:34 �Zob. Słowniczek poj�ć. 2:36
�Lub „wadi”. Zob. Słowniczek poj�ć.
2:37 �Lub „Wadi Jabbok”. Zob. Słowni-
czek poj�ć, hasło „Wadi”.
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3 „Potem skr�ciliśmy i ruszy-
liśmy Drog� Baszanu. Wtedy

nadszedł Og, król Baszanu, ze
wszystkimi swoimi ludźmi, żeby
zmierzyć si� z nami w bitwie pod
Edreia. 2 Jehowa rzekł wi�c do
mnie: ‚Nie bój si� go, bo zarów-
no jego, jak i wszystkich jego lu-
dzi i jego ziemi� wydam w two-
je r�ce. Post�pisz z nim tak jak
z amoryckim królem Sychonem,
który mieszkał w Cheszbonie’.
3 Jehowa, nasz Bóg, wydał wi�c
w nasze r�ce także Oga, króla
Baszanu, i wszystkich jego ludzi.
I walczyliśmy z nimi, aż wszyscy
oni zgin�li. 4 Zdobyliśmy wte-
dy wszystkie jego miasta. Nie
było miejscowości, której byśmy
nie zaj�li—60 miast, cały region
Argobu, królestwo Oga w Basza-
nieb. 5 Wszystkie te miasta by-
ły obwarowane wysokimi mura-
mi i miały bramy z zasuw�.
Oprócz tego było tam bardzo du-
żo osad wiejskich. 6 Post�pili-
śmy z nimi tak jak z miastami
Sychona, króla Cheszbonu—każ-
de miasto oraz jego mieszkań-
ców, m�żczyzn, kobiety i dzieci,
przeznaczyliśmy na zagład��c.
7 A cały żywy inwentarz i łupy
z tych miast wzi�liśmy dla siebie.

8 „W tym czasie zaj�liśmy
wi�c ziemi� dwóch amoryckich
królówd z regionu nadjordań-
skiego, od Doliny Arnonu� aż po
gór� Hermone 9 (gór�, któr�
Sydończycy nazywali Sirionem,
a Amoryci Senirem), 10 wszyst-
kie miasta na płaskowyżu, cały
Gilead, cały Baszan aż po Sal-
ch� i Edreif—miasta w Basza-
nie należ�ce do królestwa Oga.
11 Og, król Baszanu, był ostat-
nim z Refaitów. Nosze�, na któ-

3:6 �Zob. Słowniczek poj�ć. 3:8, 12, 16
�Lub „Wadi Arnon”. Zob. Słowniczek po-
j�ć, hasło „Wadi”. 3:11 �Lub „sarkofag;
trumna”.

rych go złożono, były z że-
laza�. Nadal znajduj� si� one
w ammonickiej Rabbie. Ich dłu-
gość wynosi 9 łokci�, a szero-
kość 4 łokcie według standardo-
wego łokcia. 12 W tym czasie
wzi�liśmy t� ziemi� na włas-
ność. Rubenitom i Gadytom da-
łem ziemi� od Aroerua, który le-
ży blisko Doliny Arnonu�, oraz
połow� górzystego regionu Gile-
ad razem z jego miastamib.
13 A pozostał� cz�ść Gileadu
i cały Baszan, królestwo Oga,
dałem połowie plemienia Manas-
sesac. Cały region Argobu, który
należy do Baszanu, był nazywa-
ny ziemi� Refaitów.

14 „Jaird, syn Manassesa,
wzi�ł cały region Argobue aż po
granic� z Geszurytami i Maaka-
tytami f i nazwał wioski Baszanu
od swojego imienia—Chawwot-
-Jair�g. Tak nazywaj� si� po
dziś dzień. 15 Machirowi da-
łem Gileadh. 16 A Rubenitom
i Gadytom i dałem ziemi� od Gi-
leadu po Dolin� Arnonu� (śro-
dek tej doliny stanowił grani-
c�) i aż po Dolin� Jabboku�,
która stanowi granic� z Ammo-
nitami, 17 a także Arab� i Jor-
dan jako granic�—od Kinneret
po Morze Araby, czyli Morze
Słone�, u podnóża góry Pisga na
wschodzie j.

18 „Wtedy im poleciłem: ‚Je-
howa, wasz Bóg, dał wam t� zie-
mi� na własność. Niech wszyscy
wasi dzielni wojownicy przepra-
wi� si� uzbrojeni przed swoimi
braćmi, Izraelitamik. 19 Tylko
wasze żony, dzieci i wasze sta-

3:11 �Możliwe też „z czarnego bazaltu”.
�Łokieć odpowiadał 44,5 cm. Zob. Do-
datek B14. 3:14 �Nazwa ta znaczy
„wioski namiotowe Jaira”. 3:16 �Lub
„Wadi Jabbok”. Zob. Słowniczek po-
j�ć, hasło „Wadi”. 3:17 �Czyli Morze
Martwe.
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da (dobrze wiem, że macie licz-
ne stada) pozostan� w miastach,
które wam dałem, 20 dopóki
Jehowa nie zapewni wytchnie-
nia waszym braciom, jak zapew-
nił je wam, dopóki nie wezm�
na własność ziemi, któr� Jeho-
wa, wasz Bóg, daje im po drugiej
stronie Jordanu. Dopiero wtedy
każdy z was wróci do swojego
domu w ziemi, któr� dałem wam
na własność’a.

21 „W tym czasie poleciłem
Jozuemub: ‚Widziałeś na włas-
ne oczy, jak Jehowa, wasz Bóg,
post�pił z tymi dwoma króla-
mi. Tak samo Jehowa post�pi ze
wszystkimi królestwami, do któ-
rych si� przeprawiszc. 22 Nie
bójcie si� ich, bo to Jehowa,
wasz Bóg, walczy za was’d.

23 „Błagałem wtedy Jehow�:
24 ‚Wszechwładny Panie, Jeho-
wo, zacz�łeś pokazywać swe-
mu słudze swoj� wielkość i sil-
ne rami�e. Czy jest w niebie lub
na ziemi bóg, który dokonuje
tak pot�żnych czynów jak Ty?f

25 Pozwól mi, prosz�, przekro-
czyć Jordan i zobaczyć t� wspa-
niał� ziemi�, ten wspaniały gó-
rzysty region i Liban’g. 26 Ale
Jehowa z waszego powodu dalej
był na mnie bardzo rozgniewa-
nyh i nie chciał mnie wysłuchać.
Przeciwnie, Jehowa rzekł do
mnie: ‚Dosyć tego! Nigdy wi�cej
mi o tym nie mów. 27 Wejdź na
gór� Pisga i i spójrz na zachód,
na północ, na południe i na
wschód, i obejrzyj t� ziemi�,
bo nie przekroczysz Jordanu j.
28 Ustanów wodzem Jozuegok

i zach�ć go oraz wzmocnij, bo
to on przeprawi si� l na czele lu-
du i to za jego spraw� lud odzie-
dziczy ziemi�, któr� zobaczysz’.
29 Wszystko to działo si� wte-
dy, gdy mieszkaliśmy w dolinie
naprzeciw Bet-Peorm.

4 „A teraz, Izraelu, słuchaj
przepisów i rozporz�dzeń.

Ucz� was ich przestrzegać, że-
byście mogli żyća i wejść do zie-
mi, któr� Jehowa, Bóg waszych
praojców, daje wam na włas-
ność. 2 Nie wolno wam nic do-
dać do tego, co wam nakazuj�,
ani nic z tego uj�ćb. Przestrze-
gajcie przykazań Jehowy, swo-
jego Boga, które nakazuj� wam
spełniać.

3 „Na własne oczy widzieli-
ście, jak Jehowa post�pił z ty-
mi, którzy poszli za Baalem
z Peoru. Każdego z nich Jeho-
wa, wasz Bóg, wytraciłc. 4 Ale
wy wszyscy dzisiaj żyjecie, bo
mocno przylgn�liście do Jeho-
wy, swojego Boga. 5 Uczyłem
was przepisów i rozporz�dzeńd,
tak jak Jehowa, mój Bóg, mi
nakazał, żebyście ich przestrze-
gali w ziemi, któr� weźmiecie
na własność. 6 ´

Sciśle trzymaj-
cie si� wszystkich tych przepi-
sówe, bo wtedy inne narody—
które o nich usłysz� i zobacz�
wasz� m�drośćf i zrozumienieg—
powiedz�: ‚Ten wielki naród na-
prawd� jest m�dry i odznacza
si� zrozumieniem’h. 7 Bo czy
jest jakiś inny wielki naród, któ-
rego bogowie byliby tak blisko
niego, jak blisko nas jest nasz
Bóg, Jehowa, ilekroć Go wzy-
wamy? i 8 I czy jakiś inny wiel-
ki naród ma takie sprawiedliwe
przepisy i rozporz�dzenia, jak
całe to Prawo, które ja dzisiaj
wam daj�? j

9 „Tylko b�dźcie ostrożni i
bardzo si� pilnujcie�, żeby nie
zapomnieć o rzeczach, które wi-
dzieliście na własne oczy, żeby
pozostawały one w waszym ser-
cu przez całe wasze życie. Ma-
cie też o nich opowiadać swoim

4:9 �Lub „pilnie zważajcie na swoje du-
sze”.
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synom i wnukoma. 10 W dniu,
w którym stan�liście przed Je-
how�, swoim Bogiem, przy Ho-
rebie, Jehowa rzekł do mnie:
‚Zgromadź lud, żeby wszyscy
usłyszeli moje słowab, żeby
nauczyli si� odczuwać bojaźń
przede mn�c przez całe swoje ży-
cie w tej ziemi i żeby uczyli te-
go swoich synów’d.

11 „Podeszliście wi�c do gó-
ry i stan�liście u jej podnó-
ża. Góra płon�ła, a ogień unosił
si� aż do samego nieba�. Po-
jawił si� ciemny obłok i nastał
g�sty mroke. 12 Wtedy Jehowa
przemówił do was spośród og-
niaf. Słyszeliście słowa, ale
nie widzieliście żadnej posta-
cig. Słyszeliście tylko głosh.
13 I obwieścił On swoje przy-
mierze z wami i, które naka-
zał wam zachowywać—Dziesi�ć
Przykazań�j. Potem wypisał je
na dwóch kamiennych tabli-
cachk. 14 W tym czasie Jeho-
wa nakazał mi uczyć was przepi-
sów i rozporz�dzeń, żebyście ich
przestrzegali w ziemi, do której
wejdziecie, by wzi�ć j� na włas-
ność.

15 „Ponieważ w dniu, gdy Je-
howa mówił do was na Hore-
bie spośród ognia, nie widzieli-
ście żadnej postaci, bardzo si�
pilnujcie�, 16 żeby nie post�-
pić niegodziwie i nie zrobić so-
bie żadnego rzeźbionego wize-
runku przedstawiaj�cego jak�ś
postać—podobizny m�żczyzny
lub kobiety l, 17 podobizny ja-
kiegokolwiek zwierz�cia żyj�ce-
go na ziemi, podobizny jakie-
gokolwiek ptaka lataj�cego po
niebiem, 18 podobizny czego-
kolwiek, co pełza po ziemi, ani

4:11 �Dosł. „aż do serca nieba”. 4:13
�Dosł. „Dziesi�ć Słów”, inaczej Dekalog.
4:15 �Lub „pilnie zważajcie na swoje du-
sze”.

podobizny jakiejkolwiek ryby,
która żyje w wodziea. 19 A kie-
dy spojrzycie w niebo i zobaczy-
cie słońce, ksi�życ i gwiazdy—
całe wojsko nieba—nie dajcie
si� zwieść i nie zacznijcie si�
im kłaniać ani im służyćb. Jeho-
wa, wasz Bóg, dał je wszystkim
ludom pod niebem. 20 Jehowa
wyprowadził was z rozżarzone-
go pieca�, z Egiptu, żebyście
stali si� ludem b�d�cym Jego
osobist� własności��c, jak� je-
steście dzisiaj.

21 „Jehowa rozgniewał si�
na mnie z waszego powodud

i przysi�gł, że nie przejd� przez
Jordan i nie wejd� do wspaniałej
ziemi, któr� Jehowa, wasz Bóg,
daje wam jako dziedzictwoe.
22 Umr� tutaj. Nie przejd�
przez Jordanf, ale wy przejdzie-
cie i weźmiecie na własność t�
wspaniał� ziemi�. 23 Uważaj-
cie, żeby nie zapomnieć o przy-
mierzu Jehowy, swojego Boga,
które On z wami zawarłg, i nie
zrobić sobie rzeźbionego wize-
runku, postaci czegokolwiek,
co Jehowa, wasz Bóg, zaka-
zał wam robićh. 24 Bo Jehowa,
wasz Bóg, jest jak niszczyciel-
ski ogień i. To Bóg, który wyma-
ga wył�cznego oddania j.

25 „Gdy b�dziecie długo żyć
w tej ziemi i doczekacie si� dzie-
ci i wnuków, a post�picie niego-
dziwie, robi�c sobie jakikolwiek
rzeźbiony wizerunekk i dopusz-
czaj�c si� zła w oczach Jehowy,
swojego Boga, tak iż Go obrazi-
cie l, 26 to bior� dziś za świad-
ków przeciwko wam niebo i zie-
mi�, że z cał� pewności� szybko
wyginiecie z ziemi, do której
przeprawiacie si� przez Jordan,
żeby wzi�ć j� na własność. Nie
pob�dziecie w niej długo. Zosta-

4:20 �Lub „z pieca do wytopu żelaza”.
�Lub „Jego dziedzictwem”.

ROZDZ. 4
a Rdz 18:19

Pwt 6:6, 7

b Wj 19:9

c Wj 20:20
Pwt 5:29

d Prz 22:6
Ef 6:4

e Wj 19:18
Heb 12:18, 19

f Pwt 9:10

g Iz 40:18
Jn 1:18
Jn 4:24

h Wj 20:22

i Wj 19:5
Pwt 5:2
Pwt 9:9
Heb 9:19, 20

j Wj 20:1
Wj 34:28
Pwt 10:4

k Wj 24:12
Wj 31:18
Wj 32:19
Wj 34:1

l Wj 20:4
Pwt 27:15
Iz 40:18
Dz 17:29
1Ko 10:14

m Pwt 5:8
Rz 1:22, 23

��������������������

szpalta 2
a 1Sm 5:4

b Pwt 17:2, 3
2Kl 17:16
Eze 8:16

c Wj 19:5

d Ps 106:32

e Lb 20:12
Pwt 31:1, 2

f Pwt 3:27

g Wj 24:3

h Wj 20:4

i Wj 24:17
Pwt 9:3
Heb 12:29

j Wj 20:5
Wj 34:14
Lb 25:11
Łk 10:27

k Sdz 18:30
2Kl 21:1, 7

l 2Kl 17:16, 17

POWT
´
ORZONEGO PRAWA 4:10-26 282



niecie doszcz�tnie zniszczenia.
27 Jehowa rozproszy was mi�-
dzy narodamib i tylko nieliczni
z was pozostan� przy życiuc

wśród narodów, do których Je-
howa was wyp�dzi. 28 B�dzie-
cie tam służyć bogom z drewna
i kamienia, zrobionym r�kami
ludzkimid, bogom, którzy nie wi-
dz�, nie słysz�, nie jedz� ani nie
czuj� zapachu.

29 „Jeśli b�dziecie tam szu-
kać Jehowy, swojego Boga, jeśli
b�dziecie pytać o Niego całym
sercem i cał� dusz��e, to na
pewno Go znajdziecief. 30 Kie-
dy w późniejszych czasach spo-
tka was to wszystko i b�dziecie
w wielkiej udr�ce, wtedy wró-
cicie do Jehowy, swojego Boga,
i b�dziecie Go słuchaćg. 31 Bo
Jehowa, wasz Bóg, jest Bogiem
miłosiernymh. Nie odrzuci was,
nie pozwoli wam wygin�ć ani
nie zapomni o przymierzu, które
pod przysi�g� zawarł z waszymi
praojcami i.

32 „A teraz pytajcie o daw-
niejsze czasy, kiedy was jeszcze
nie było, pocz�wszy od dnia, gdy
Bóg stworzył na ziemi człowie-
ka. Szukajcie od jednego krań-
ca ziemi aż po drugi kraniec:
Czy kiedykolwiek zdarzyło si�
coś tak wielkiego lub czy kiedy-
kolwiek słyszano coś takiego jak
to? j 33 Czy jest oprócz was ja-
kiś inny lud, który słyszał głos
Boga mówi�cego spośród ognia
i pozostał przy życiu?k 34 Al-
bo czy Bóg kiedykolwiek próbo-
wał wzi�ć sobie jakiś naród spo-
śród innego narodu za pomoc�
s�dów�, znaków, cudów l, wojnym,
silnej r�kin, pot�żnego� ramie-
nia i budz�cych groz� czynówo—
jak Jehowa, wasz Bóg, zrobił to
dla was w Egipcie na waszych

4:29 �Zob. Słowniczek poj�ć. 4:34
�Lub „prób”. �Dosł. „wyci�gni�tego”.

oczach? 35 To wam pokazano
te rzeczy, byście poznali, że Je-
howa jest prawdziwym Bogiema,
że oprócz Niego nie ma innegob.
36 On dał wam słyszeć z nieba
swój głos, żeby was korygować,
dał wam zobaczyć na ziemi wiel-
ki ogień, spośród którego do was
mówiłc.

37 „Ponieważ pokochał wa-
szych praojców i wybrał ich po-
tomstwod, to sam wyprowadził
was z Egiptu swoj� wielk� moc�.
38 Wyp�dził przed wami naro-
dy wi�ksze i pot�żniejsze od
was, żeby wprowadzić was do
ich ziemi i dać j� wam jako dzie-
dzictwo, jak to już si� dziejee.
39 Wiedzcie wi�c dzisiaj i weź-
cie to sobie do serca, że Jehowa
to prawdziwy Bóg w niebie i na
ziemi f. Nie ma innegog. 40 Ma-
cie trzymać si� Jego przepisów
i Jego przykazań, które wam
dziś daj�, a wtedy b�dzie si� do-
brze wiodło wam i waszym sy-
nom i b�dziecie długo żyć w tej
ziemi, któr� wam daje Jehowa,
wasz Bóg”h.

41 W tym czasie Mojżesz wy-
dzielił trzy miasta po wschod-
niej stronie Jordanui, 42 że-
by ktoś, kto nieumyślnie zabije
swojego bliźniego, do którego
wcześniej nie żywił nienawiści j,
mógł uciec do jednego z nich
i pozostać przy życiuk. 43 Ty-
mi miastami były: dla Rubeni-
tów Becer l na pustkowiu, na
płaskowyżu, dla Gadytów Ra-
motm w Gileadzie, a dla Manas-
sesytów Golann w Baszanieo.

44 Takie oto Prawop Moj-
żesz przekazał ludowi Izraela.
45 S� to przypomnienia, prze-
pisy i rozporz�dzenia, które dał
Izraelitom, gdy wyszli z Egip-
tuq, 46 w regionie nadjordań-
skim, w dolinie naprzeciw Bet-
-Peorr, w ziemi amoryckiego
króla Sychona, który mieszkał
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w Cheszboniea, a którego Moj-
żesz i Izraelici rozgromili po
wyjściu z Egiptub. 47 I wzi�li
na własność jego ziemi� oraz
ziemi� Ogac, króla Baszanu—
ziemi� dwóch amoryckich kró-
lów panuj�cych na wschód od
Jordanu, 48 od Aroerud, poło-
żonego na skraju Doliny Arno-
nu�, aż po gór� Sijon, to zna-
czy Hermone, 49 cał� Arab� na
wschód od Jordanu aż po Morze
Araby� u podnóża góry Pisgaf.

5 Mojżesz zwołał całego Izrae-
la i rzekł: „Słuchaj, Izraelu,

przepisów i rozporz�dzeń, któ-
re ci dzisiaj ogłaszam. Uczcie si�
ich i ściśle si� ich trzymajcie.
2 Jehowa, nasz Bóg, zawarł
z nami przymierze przy Hore-
bieg. 3 Nie z naszymi przodka-
mi zawarł Jehowa to przymierze,
lecz z nami, z nami wszystkimi,
którzy dziś żyjemy i tu jesteśmy.
4 Jehowa rozmawiał z wami na
tej górze spośród ognia twarz�
w twarzh. 5 W tym czasie sta-
łem mi�dzy Jehow� a wami i, że-
by przekazać wam słowa Jeho-
wy, bo wy baliście si� tego ognia
i nie weszliście na gór� j. Oto co
On powiedział:

6 „‚Ja jestem Jehowa, twój
Bóg, który ci� wyprowadził z
ziemi egipskiej, z domu niewolik.
7 Nie wolno ci mieć żadnych in-
nych bogów oprócz mnie�l.

8 „‚Nie wolno ci robić sobie
rzeźbionego wizerunkum ani żad-
nej podobizny� czegokolwiek, co
jest w niebie, na ziemi albo
w wodzie. 9 Nie wolno ci si� im
kłaniać ani im służyć�n, bo ja, Je-
howa, twój Bóg, jestem Bogiem,

4:48 �Lub „Wadi Arnon”. Zob. Słowni-
czek poj�ć, hasło „Wadi”. 4:49 �Czyli
Morze Słone (Martwe). 5:7 �Dosł. „na
przekór mojemu obliczu”. 5:8 �Lub
„wyobrażenia”. 5:9 �Lub „dać si� na-
mówić do służenia im”.

który wymaga wył�cznego od-
daniaa. Za grzech ojców zsy-
łam kar� na synów, do trzeciego
i czwartego pokolenia tych, któ-
rzy mnie nienawidz�b, 10 lecz
tym, którzy mnie kochaj� i prze-
strzegaj� moich przykazań, oka-
zuj� lojaln� miłość� aż do ty-
si�cznego pokolenia.

11 „‚Nie wolno ci używać
imienia Jehowy, swojego Boga,
w sposób niegodnyc, bo Jeho-
wa nie pozostawi bez kary tego,
kto używa Jego imienia w spo-
sób niegodnyd.

12 „‚Przestrzegaj szabatu,
uważaj�c ten dzień za świ�ty,
tak jak ci nakazał Jehowa, twój
Bóge. 13 Przez sześć dni masz
wykonywać wszelk� swoj� pra-
c�f, 14 ale siódmy dzień jest
szabatem ku czci Jehowy, two-
jego Bogag. Nie wolno ci wte-
dy wykonywać żadnej pracyh—
tobie, twojemu synowi ani two-
jej córce, twojemu niewolnikowi
ani twojej niewolnicy, twojemu
bykowi, osłu ani żadnemu inne-
mu z twoich zwierz�t, ani cudzo-
ziemcowi, który mieszka w two-
im mieście�i. Twój niewolnik
i twoja niewolnica maj� odpo-
czywać tak samo jak ty j. 15 Pa-
mi�taj, że wy też byliście nie-
wolnikami w ziemi egipskiej i że
Jehowa, wasz Bóg, wyprowadził
was stamt�d siln� r�k� i pot�ż-
nym ramieniemk. To dlatego Je-
howa, wasz Bóg, nakazał ci ob-
chodzić dzień szabatu.

16 „‚Szanuj ojca i matk� l—
tak jak ci nakazał Jehowa, twój
Bóg—żeby móc długo żyć i żeby
ci si� dobrze wiodło w ziemi, któ-
r� wam daje Jehowa, wasz Bógm.

17 „‚Nie wolno ci mordowaćn.
18 „‚Nie wolno ci cudzoło-

żyćo.

5:10 �Lub „życzliwość”. 5:14 �Dosł.
„w twoich bramach”.
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19 „‚Nie wolno ci kraśća.
20 „‚Nie wolno ci składać fał-

szywego świadectwa przeciwko
swojemu bliźniemub.

21 „‚Nie wolno ci poż�dać żo-
ny swojego bliźniegoc. Nie wol-
no ci samolubnie poż�dać jego
domu ani pola, jego niewolnika
ani niewolnicy, jego byka ani os-
ła, ani żadnej rzeczy, która na-
leży do twojego bliźniego’d.

22 „Te przykazania� Jehowa
wyrzekł na górze donośnym
głosem—spośród ognia, obłoku
i g�stego mrokue—do całego wa-
szego zboru i nic wi�cej nie do-
dał. Potem wypisał je na dwóch
kamiennych tablicach, które dał
mnief.

23 „A gdy tylko spośród
ciemności—kiedy góra płon�ła—
usłyszeliście głosg, podeszli do
mnie wszyscy zwierzchnicy wa-
szych plemion i wasi star-
si. 24 I powiedzieliście: ‚Jeho-
wa, nasz Bóg, ukazał nam swoj�
chwał� i wielkość i spośród og-
nia usłyszeliśmy Jego głosh. Dzi-
siaj zobaczyliśmy, że Bóg mo-
że rozmawiać z człowiekiem
i ten może pozostać przy życiu i.
25 Ale czy teraz nie umrzemy?
Przecież ten wielki ogień mo-
że nas pochłon�ć. Jeśli dalej
b�dziemy słyszeć głos Jeho-
wy, swojego Boga, to na pew-
no umrzemy. 26 Bo czy pośród
całej ludzkości� jest ktoś, kto
by tak jak my słyszał głos ży-
wego Boga mówi�cego z ognia,
a mimo to dalej żył? 27 Ty sam
podejdź i wysłuchaj wszystkie-
go, co powie Jehowa, nasz Bóg,
i przekaż nam wszystko, co ci
powie Jehowa, nasz Bóg, a my
b�dziemy słuchać i tak robić’j.

28 „Jehowa słyszał, co do
mnie mówiliście. I Jehowa rzekł

5:22 �Dosł. „słowa”. 5:26 �Dosł.
„wszelkiego ciała”.

do mnie: ‚Usłyszałem słowa te-
go ludu. Wszystko, co ci powie-
dzieli, jest słusznea. 29 Gdyby
tylko stale mieli w swym sercu
bojaźń przede mn�b i prze-
strzegali wszystkich moich przy-
kazań!c Wtedy już zawsze do-
brze wiodłoby si� im oraz ich
synomd. 30 Idź im powiedzieć:
„Wróćcie do swoich namiotów”.
31 Ty zostań tu obok mnie,
a oznajmi� ci wszystkie przy-
kazania, przepisy i rozporz�dze-
nia, żebyś uczył ich tego wszyst-
kiego i żeby tego przestrzegali
w ziemi, któr� im daj� na włas-
ność’. 32 Dokładajcie wi�c sta-
rań, by robić to, co wam nakazał
Jehowa, wasz Bóge. Nie wolno
wam zbaczać ani na prawo, ani
na lewof. 33 Macie iść dokład-
nie t� drog�, któr� nakazał wam
iść Jehowa, wasz Bógg—a wtedy
pozostaniecie przy życiu, b�dzie
si� wam dobrze wiodło i b�dzie-
cie długo żyć w tej ziemi, któr�
weźmiecie na własnośćh.

6 „Oto przykazania, przepisy
i rozporz�dzenia, których Je-

howa, wasz Bóg, kazał was na-
uczać, żebyście ich przestrze-
gali, gdy przeprawicie si� do
ziemi, któr� macie wzi�ć na
własność, 2 żebyście wy, wasi
synowie i wasze wnukii przez ca-
łe swoje życie bali si� Jeho-
wy, swojego Boga, i trzymali si�
wszystkich Jego ustaw i przyka-
zań, które wam daj�. Dzi�ki te-
mu b�dziecie mogli długo żyć j.
3 Słuchaj ich, Izraelu, i ściśle
przestrzegaj, a wtedy b�dzie ci
si� dobrze wiodło i w tej ziemi
mlekiem i miodem płyn�cej sta-
niesz si� bardzo liczny, tak jak ci
obiecał Jehowa, Bóg twoich pra-
ojców.

4 „Słuchaj, Izraelu: Jehowa,
nasz Bóg, to jeden Jehowak.
5 Masz kochać Jehow�, swojego
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Boga, całym sercem, cał� du-
sz��a i cał� sił��b. 6 Słowa, któ-
re ci dzisiaj przekazuj�, maj� być
w twoim sercu 7 i masz je wpa-
jać� swoim dzieciom�c, rozma-
wiać o nich, gdy siedzisz w do-
mu, gdy idziesz drog�, gdy si�
kładziesz i gdy wstajeszd. 8 Za-
wi�ż je sobie na r�ce jako
przypomnienie i niech b�d� dla
ciebie jak opaska na czoło�e.
9 Wypisz je na odrzwiach swoje-
go domu i na swoich bramach.

10 „Kiedy Jehowa, wasz Bóg,
wprowadzi was do ziemi, któr�
obiecał wam dać zgodnie z przy-
si�g� złożon� waszym praoj-
com: Abrahamowi, Izaakowi
i Jakubowif—do ziemi z wielki-
mi i pi�knymi miastami, których
nie budowaliścieg, 11 z doma-
mi pełnymi wszelkiego rodzaju
dobrych rzeczy, których nie gro-
madziliście, z cysternami, któ-
rych nie dr�żyliście, z win-
nicami i drzewami oliwnymi,
których nie sadziliście — i b�-
dziecie jeść do sytah, 12 uwa-
żajcie, żeby nie zapomnieć o Je-
howie i, który was wyprowadził
z ziemi egipskiej, z domu nie-
woli. 13 Jehowy, swojego Bo-
ga, macie si� baćj, Jemu macie
służyćk i na Jego imi� przysi�-
gać l. 14 Nie chodźcie za inny-
mi bogami, za żadnymi bogami
okolicznych ludówm, 15 bo Je-
howa, wasz Bóg, przebywaj�cy
pośród was, jest Bogiem, któ-
ry wymaga wył�cznego odda-
nian. W przeciwnym razie Jeho-
wa, wasz Bóg, zapłonie na was
gniewemo i wytraci was z po-
wierzchni ziemip.

16 „Jehowy, swojego Boga,
nie wolno wam wystawiać na
prób�q, jak to zrobiliście w

6:5 �Zob. Słowniczek poj�ć. �Lub „si-
łami witalnymi; tym, co mamy”. 6:7
�Lub „powtarzać; utrwalać”. �Dosł.
„synom”. 6:8 �Dosł. „mi�dzy oczami”.

Massiea. 17 Macie sumiennie
trzymać si� przykazań Jeho-
wy, swojego Boga, oraz Je-
go przypomnień i przepisów,
których nakazał wam si� trzy-
mać. 18 Róbcie to, co słuszne,
co właściwe w oczach Jehowy,
a wtedy b�dzie si� wam dobrze
wiodło i wejdziecie do tej wspa-
niałej ziemi—tak jak Jehowa
przysi�gł waszym praojcomb—
i weźmiecie j� na własność,
19 wyp�dzaj�c wszystkich swo-
ich nieprzyjaciół, tak jak Jeho-
wa obiecałc.

20 „Jeśli w przyszłości wasi
synowie zapytaj�: ‚Co ozna-
czaj� przypomnienia, przepi-
sy i rozporz�dzenia, których
Jehowa, nasz Bóg, nakazał
wam si� trzymać?’, 21 to po-
wiecie swoim synom: ‚Byliśmy
w Egipcie niewolnikami faraona,
ale Jehowa siln� r�k� nas stam-
t�d wyprowadził. 22 Na na-
szych oczach Jehowa dokony-
wał wielkich znaków i cudów,
które ści�gn�ły kl�sk� na Egiptd,
na faraona i na cały jego dome.
23 I wyprowadził nas stam-
t�d, żeby przyprowadzić nas tu-
taj i dać nam t� ziemi�, tak
jak przysi�gł naszym praojcomf.
24 Wtedy to Jehowa nakazał
nam stosować si� do wszyst-
kich tych przepisów i zawsze
bać si� Jehowy, naszego Boga,
dla naszego trwałego dobrag, że-
byśmy mogli pozostać przy ży-
ciuh, tak jak żyjemy dzisiaj.
25 Jeśli b�dziemy ściśle si�
trzymać wszystkich tych przy-
kazań, okazuj�c Jehowie, swo-
jemu Bogu, posłuszeństwo, tak
jak nam nakazał, zostaniemy
uznani za prawych’ i.

7 „Gdy Jehowa, wasz Bóg,
wprowadzi was do tej ziemi,

któr� macie wzi�ć na własnośćj,
wyp�dzi przed wami liczne
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narodya: Hetytów, Girgaszytów,
Amorytówb, Kananejczyków, Pe-
ryzzytów, Chiwwitów i Jebusy-
tówc—siedem narodów liczniej-
szych i pot�żniejszych od wasd.
2 Jehowa, wasz Bóg, wyda je
w wasze r�ce i je pokonaciee.
Macie je bezwarunkowo prze-
znaczyć na zagład��f. Nie wol-
no wam zawrzeć z nimi żadnego
przymierza ani okazać im ła-
skig. 3 I nie wolno wam si� z ni-
mi spowinowacać. Swoich córek
nie wolno wam wydawać za ich
synów, a ich córek nie wolno
wam brać dla waszych synówh.
4 Bo sprawi�, że wasze dzieci
zaczn� służyć innym bogom i,
a wtedy Jehowa zapłonie na was
gniewem i szybko was wytraci j.

5 „Macie zrobić tak: Ich ołta-
rze macie zburzyć, świ�te słupy�
roztrzaskaćk, świ�te pale� pości-
nać l, a rzeźbione wizerunki spa-
lićm. 6 Bo jesteście ludem świ�-
tym dla Jehowy, swojego Boga.
Jehowa, wasz Bóg, wybrał was
spośród wszystkich ludów na
ziemi, żebyście byli Jego ludem,
Jego szczególn�� własności�n.

7 „Jehowa upodobał was so-
bie i wybrało nie dlatego, że by-
liście najliczniejszym ze wszyst-
kich ludów, bo przecież byliście
najmniejszym ze wszystkich lu-
dówp. 8 Jehowa post�pił tak
dlatego, że was kocha i chce
dotrzymać przysi�gi, któr� zło-
żył waszym praojcomq. Właś-
nie dlatego Jehowa wyprowa-
dził was siln� r�k�, wykupił
z domu niewoli r, z r�k farao-
na, króla Egiptu. 9 Dobrze wie-
cie, że Jehowa, wasz Bóg,
jest Bogiem prawdziwym, Bo-
giem wiernym, który dochowuje
przymierza i na tysi�c pokoleń
okazuje lojaln� miłość tym, któ-

7:2, 5 �Zob. Słowniczek poj�ć. 7:6
�Lub „drogocenn�”.

rzy Go kochaj� i przestrzegaj�
Jego przykazańa. 10 Ale tym,
którzy Go nienawidz�, odpła-
ci zagład�b. Nie b�dzie si� oci�-
gał, żeby si� z nimi rozprawić—
bezpośrednio� odpłaci każde-
mu. 11 Dbajcie wi�c o to, by
trzymać si� przykazań, przepi-
sów i rozporz�dzeń, które wam
dzisiaj daj�.

12 „Jeżeli b�dziecie słuchać
tych rozporz�dzeń i ich prze-
strzegać, to Jehowa, wasz Bóg,
dochowa swojego przymierza
i okaże wam lojaln� miłość,
jak przysi�gł waszym praojcom.
13 B�dzie was kochał i wam
błogosławił, i sprawi, że sta-
niecie si� licznic. Pobłogosławi
wam w ziemi, któr� obiecał wam
dać zgodnie z przysi�g� złożo-
n� waszym praojcomd, i obda-
rzy was licznym potomstwem�
oraz zapewni wam obfitość zbo-
ża, młodego wina i oliwye,
a także mnóstwo ciel�t i jag-
ni�t. 14 Staniecie si� najbar-
dziej błogosławieni ze wszyst-
kich ludówf. Nie b�dzie wśród
was bezdzietnego m�żczyzny
i bezdzietnej kobiety, nie b�-
dzie też zwierz�cia, które by
nie miało młodychg. 15 Jeho-
wa usunie spośród was wszelkie
choroby, nie dotknie was żad-
n� straszn� chorob� znan� wam
z Egiptuh. Sprowadzi je nato-
miast na wszystkich, którzy
was nienawidz�. 16 Wytraci-
cie� wszystkie ludy, które Jeho-
wa, wasz Bóg, wydaje w wasze
r�cei. Nie wolno wam� si� nad
nimi użalić j. Nie wolno wam słu-
żyć ich bogomk, bo byłoby to dla
was sidłeml.

17 „Może pomyślicie w swym
sercu: ‚Te narody s� liczniejsze

7:10 �Dosł. „w twarz”. 7:13 �Dosł. „po-
błogosławi owoc twojego łona”. 7:16
�Dosł. „pochłoniesz”. �Dosł. „twoje-
mu oku”.
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od nas. Jak zdołamy je wyp�-
dzić?’a. 18 Mimo to nie bójcie
si� ichb. Przypomnijcie sobie,
jak Jehowa, wasz Bóg, post�-
pił z faraonem i całym Egiptemc,
19 jakie surowe wyroki� widzie-
liście na własne oczy, jakie zna-
ki i cudad, siln� r�k� i pot�ż-
ne rami�, którymi Jehowa, wasz
Bóg, was wyprowadziłe. Tak sa-
mo Jehowa, wasz Bóg, post�pi
ze wszystkimi ludami, których
si� boicief. 20 Jehowa, wasz
Bóg, sprawi, że ogarnie je bez-
silność�, i b�dzie tak, dopóki ci,
którzy si� ostalig i ukryli przed
wami, nie zgin�. 21 Nie wol-
no wam z ich powodu wpadać
w przerażenie, bo z wami jest
Jehowa, wasz Bógh, Bóg wielki,
wzbudzaj�cy l�k i podziw i.

22 „Jehowa, wasz Bóg, stop-
niowo wyp�dzi przed wami te
narodyj. Nie wolno wam wyt�pić
ich szybko, żeby nie namnożyło
si� tam dzikich zwierz�t, które
by wam zagrażały. 23 Jehowa,
wasz Bóg, wyda te narody w wa-
sze r�ce i b�dzie im zadawał jed-
n� kl�sk� za drug�, dopóki nie
zostan� wytraconek. 24 I wyda
w wasze r�ce ich królów l, a wy
wymażecie z ziemi� ich imionam.
Nikt nie zdoła si� wam przeciw-
stawićn, wytracicie wszystkicho.
25 Rzeźbione wizerunki ich bo-
gów macie spalićp. Nie wolno
wam poż�dać i zabierać dla sie-
bie srebra ani złota b�d�cego
na nichq, żeby nie stało si� to
dla was sidłem, bo takie rzeczy
s� obrzydliwości� dla Jehowy,
waszego Bogar. 26 Nie przynoś-
cie żadnej obrzydliwej rzeczy
do swojego domu, żeby nie zo-
stać przeznaczonym na zagład�
tak jak ona. Macie si� ni� bez-
wzgl�dnie brzydzić i bezwarun-

7:19 �Lub „próby”. 7:20 �Możliwe też
„panika; przerażenie”. 7:24 �Dosł.
„spod nieba”.

kowo czuć do niej wstr�t, bo jest
przeznaczona na zagład�.

8 „Macie starannie przestrze-
gać każdego przykazania,

które wam dzisiaj daj�, bo dzi�-
ki temu b�dziecie dalej żyća,
staniecie si� liczni i wejdziecie
do tej ziemi, żeby wzi�ć j�
na własność, jak Jehowa przy-
si�gł waszym praojcomb. 2 Za-
chowujcie w pami�ci cał� drog�,
któr� Jehowa, wasz Bóg, pro-
wadził was na pustkowiu przez
te 40 latc, żeby nauczyć was po-
kory i poddać próbied, żeby po-
znać, co jest w waszym sercue—
czy b�dziecie przestrzegać Je-
go przykazań, czy nie. 3 Uczył
was wi�c pokory, pozwolił wam
cierpieć głódf i żywił was man-
n�g—której wcześniej nie znali-
ście ani wy, ani wasi ojcowie—
żeby dać wam poznać, że czło-
wiek żyje nie samym chlebem,
ale każdym słowem wychodz�-
cym z ust Jehowyh. 4 Przez te
40 lat wasze ubrania si� nie nisz-
czyły, a wasze nogi nie puchłyi.
5 Dobrze wiecie w swoim ser-
cu, że Jehowa, wasz Bóg, kory-
gował was tak, jak ojciec kory-
guje swojego syna j.

6 „Przestrzegajcie wi�c przy-
kazań Jehowy, swojego Boga,
chodz�c Jego drogami i si� Go
boj�c. 7 Bo Jehowa, wasz Bóg,
wprowadza was do wspaniałej
ziemik, ziemi pełnej potoków�,
strumieni i źródeł� na nizinach�
i w górach, 8 ziemi obfituj�cej
w pszenic�, j�czmień, winorośl,
figowce i granatowcel, ziemi peł-
nej oliwy i miodum, 9 ziemi,
w której nie zabraknie wam je-
dzenia ani niczego innego, zie-
mi, w której kamienie zawiera-

8:7 �Lub „dolin potoków; wadi”.
Zob. Słowniczek poj�ć, hasło „Wadi”.
�Lub „gł�bin wodnych”. �Lub „dolin-
nych równinach”.

ROZDZ. 7
a Lb 13:31
b Pwt 1:29

Pwt 31:6
Ps 27:1
Iz 41:10

c Wj 14:13
d Neh 9:10, 11

Jer 32:20
e Pwt 4:34
f Wj 23:28

Joz 3:10
g Wj 23:29

Pwt 2:25
Joz 2:9
Joz 24:12

h Lb 14:9
i Pwt 10:17

1Sm 4:7, 8
j Wj 23:30
k Pwt 9:3
l Joz 10:24

Joz 12:1
m Wj 17:14

Ps 9:5
n Pwt 11:25

Joz 1:5
Rz 8:31

o Joz 11:14
p Pwt 12:3

1Kn 14:12
q Iz 30:22
r Pwt 27:15
��������������������

szpalta 2
��������������������

ROZDZ. 8
a Prz 3:1, 2
b Rdz 15:18
c Pwt 2:7
d Wj 16:4

Wj 20:20
e Pwt 13:3

Prz 17:3
f Wj 16:3
g Wj 16:31

Ps 78:24
h Mt 4:4
i Pwt 29:5

Neh 9:21
j Prz 3:12

1Ko 11:32
Heb 12:5-7
Obj 3:19

k Wj 3:8
Kpł 26:4
Pwt 11:11, 12

l Lb 13:23
m Eze 20:6

POWT
´
ORZONEGO PRAWA 7:18�do�8:9 288



j� żelazo i z której gór b�dziecie
wydobywać miedź.

10 „Kiedy najecie si� do syta,
macie wysławiać Jehow�, swo-
jego Boga, za wspaniał� ziemi�,
któr� wam dała. 11 Uważajcie,
żeby nie zapomnieć o Jehowie,
swoim Bogu, i nie przestać prze-
strzegać Jego przykazań, rozpo-
rz�dzeń i ustaw, które wam
dzisiaj daj�. 12 Gdy b�dziecie
jeść do syta, gdy b�dziecie bu-
dować pi�kne domy i w nich
mieszkaćb, 13 gdy wasze sta-
da si� rozrosn�, gdy przyb�dzie
wam srebra i złota i b�dziecie
mieć wszystkiego pod dostat-
kiem, 14 nie pozwólcie, żeby
wasze serca stały si� wyniosłec,
tak byście zapomnieli o Jeho-
wie, swoim Bogu, który was wy-
prowadził z ziemi egipskiej,
z domu niewolid. 15 On spra-
wił, że szliście przez to wielkie
i przerażaj�ce pustkowiee, gdzie
były jadowite w�że i skorpiony,
a ziemia bezwodna i spieczona.
On dał wam wod� z twardej�
skałyf 16 i żywił was na pust-
kowiu mann�g—nieznan� wa-
szym ojcom—żeby nauczyć was
pokoryh i poddać próbie, tak
by w przyszłości wyszło wam
to na dobre i. 17 Gdybyście po-
myśleli w swym sercu: ‚Zdoby-
łem to bogactwo własnymi r�-
kami, dzi�ki swojej własnej sile’ j,
18 to przypomnijcie sobie, że to
Jehowa, wasz Bóg, dał wam si-
ł� potrzebn� do zdobycia bogac-
twak—tak jak to robi dzisiaj—że-
by dochować przymierza, które
pod przysi�g� zawarł z waszymi
praojcami l.

19 „Jeśli kiedykolwiek zapo-
mnicie o Jehowie, swoim Bogu,
i pójdziecie za innymi bogami,
żeby im służyć i si� im kłaniać,
to zaświadczam wam dzisiaj, że

8:15 �Dosł. „krzemiennej”.

na pewno zginieciea. 20 Jeśli
nie b�dziecie słuchać Jehowy,
swojego Boga, to wyginiecie tak,
jak narody, które Jehowa nisz-
czy przed wamib.

9 „Słuchaj, Izraelu. Przepra-
wiacie si� dzisiaj przez Jor-

danc, żeby wejść do tej ziemi
i wywłaszczyć stamt�d narody
wi�ksze i pot�żniejsze od sie-
bied, miasta wielkie i obwarowa-
ne aż do nieba�e, 2 lud wielki
i rosły, synów Anakaf, o któ-
rych słyszeliście, a o których
si� mówi: ‚Kto przeciwstawi si�
synom Anaka?’. 3 Dlatego mu-
sicie dziś wiedzieć, że Jehowa,
wasz Bóg, przeprawia si� przed
wamig. Jest On jak niszczyciel-
ski ogieńh i wytraci te narody.
Podporz�dkuje je sobie na wa-
szych oczach, byście mogli je
szybko wyp�dzić� i zniszczyć,
tak jak Jehowa wam obiecał i.

4 „Gdy Jehowa, wasz Bóg,
wyp�dzi je przed wami, nie myśl-
cie w swoim sercu: ‚To ze wzgl�-
du na nasz� prawość Jehowa
wprowadził nas do tej ziemi, że-
byśmy wzi�li j� na własność’j. Bo
to z powodu niegodziwości tych
narodówk Jehowa wyp�dza je
przed wami. 5 Nie ze wzgl�du
na swoj� prawość czy na prosto-
linijność swojego serca wchodzi-
cie do tej ziemi, żeby j� wzi�ć
na własność. To z powodu nie-
godziwości tych narodów Jeho-
wa, wasz Bóg, wyp�dza je przed
wami l. Jehowa robi to także po
to, żeby spełnić przysi�g�, któ-
r� złożył waszym praojcom: Ab-
rahamowim, Izaakowin i Jaku-
bowio. 6 Wiedzcie wi�c, że nie
ze wzgl�du na wasz� prawość
Jehowa, wasz Bóg, daje wam
t� wspaniał� ziemi�, żebyście

9:1 �Czyli otoczone wysokimi murami.
9:3 �Lub „wywłaszczyć”.
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wzi�li j� na własność. Jesteście
przecież ludem upartym�a.

7 „Pami�tajcie, nigdy nie za-
pomnijcie, jak na pustkowiu
drażniliście Jehow�, swojego
Bogab. Od dnia, gdy wyszliście
z Egiptu, aż do przyjścia na to
miejsce buntujecie si� przeciw
Jehowiec. 8 Nawet przy Hore-
bie rozdrażniliście Jehow�—Je-
howa tak si� na was rozgnie-
wał, że chciał was wytracićd.
9 Kiedy wszedłem na gór� po
kamienne tablicee, tablice przy-
mierza, które Jehowa z wami za-
warłf, i przebywałem tam 40 dni
i 40 nocyg, nie jedz�c chleba ani
nie pij�c wody, 10 Jehowa dał
mi dwie kamienne tablice zapi-
sane palcem Bożym. Znajdowa-
ły si� na nich wszystkie sło-
wa, które Jehowa wypowiedział
do was na górze spośród ognia
w dniu, kiedy si� zgromadzili-
ście�h. 11 Jehowa dał mi te
dwie kamienne tablice, tablice
przymierza, z końcem 40 dni i 40
nocy. 12 I Jehowa powiedział
do mnie: ‚Zejdź st�d szybko, bo
twój lud, który wyprowadziłeś
z Egiptu, post�pił niegodziwie i.
Pr�dko zboczyli z drogi, któr�
nakazałem im iść. Zrobili sobie
pos�g z metalu’j. 13 Nast�pnie
Jehowa rzekł do mnie: ‚Widz�,
że ten lud jest ludem upartym�k.
14 Nie powstrzymuj mnie. Wy-
trac� ich i wymaż� z ziemi� ich
imi�, a ciebie uczyni� narodem
pot�żniejszym i liczniejszym od
nich’ l.

15 „Potem zszedłem z gó-
ry, maj�c w r�kach dwie tabli-
ce przymierzam. Góra płon�łan.
16 I zobaczyłem, że zgrzeszyli-
ście przeciw Jehowie, swoje-
mu Bogu. Zrobiliście sobie ciel-

9:6, 13 �Dosł. „o sztywnym karku”.
9:10 �Lub „w dniu zgromadzenia; w dniu
zboru”. 9:14 �Dosł. „spod nieba”.

ca z metalu. Szybko zboczyliście
z drogi, któr� Jehowa nakazał
wam iśća. 17 Chwyciłem wi�c
te dwie tablice, rzuciłem nimi
o ziemi� i roztrzaskałem na wa-
szych oczachb. 18 Nast�pnie—
tak jak wcześniej—padłem na
twarz i leżałem przed Jeho-
w� 40 dni i 40 nocy. Nie jad-
łem chleba ani nie piłem wodyc

z powodu całego grzechu, który
popełniliście, dopuszczaj�c si�
niegodziwości w oczach Jehowy
i obrażaj�c Go. 19 Byłem prze-
rażony, bo Jehowa zapłon�ł na
was wielkim gniewemd i chciał
was wytracić. Ale i tym razem
Jehowa mnie wysłuchałe.

20 „Również na Aarona Jeho-
wa tak si� rozgniewał, że chciał
go zgładzićf, ale w tym czasie
błagałem też za nim. 21 A ciel-
ca, którego zrobiliścieg—do-
wód waszego grzechu—spali-
łem, rozkruszyłem i roztarłem
na proch, który wsypałem do
potoku spływaj�cego z góryh.

22 „W Taberzei, w Massie j

i w Kibrot-Hattaawiek też po-
budzaliście Jehow� do gniewu.
23 Kiedy Jehowa wysłał was
z Kadesz-Barnei l, mówi�c: ‚Wy-
ruszcie i weźcie na własność
ziemi�, któr� z cał� pewności�
wam dam!’, znów zbuntowaliście
si� przeciw rozkazowi Jehowy,
swojego Bogam, nie uwierzyli-
ście Mun i Go nie posłuchaliście.
24 Buntujecie si� przeciw Jeho-
wie, odk�d was poznałem.

25 „Leżałem wi�c przed Je-
how� 40 dni i 40 nocyo, bo Jeho-
wa powiedział, że was wytraci.
26 Zacz�łem błagać Jehow�:
‚Wszechwładny Panie, Jehowo,
nie niszcz swojego ludu—swo-
jej osobistej własności�p. Ty wy-
zwoliłeś go swoj� moc��, siln�

9:26 �Lub „swojego dziedzictwa”.
�Lub „wielkości�”.
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r�k� wyprowadziłeś go z Egip-
tua. 27 Pami�taj o swoich słu-
gach: Abrahamie, Izaaku i Ja-
kubieb. Nie patrz na upór tego
ludu, na jego niegodziwość
i grzechc. 28 W przeciwnym ra-
zie mieszkańcy kraju, z którego
nas wyprowadziłeś, mogliby po-
wiedzieć: „Jehowa nie był w sta-
nie wprowadzić ich do ziemi,
któr� im obiecał. Wyprowadził
ich na to pustkowie, żeby ich
uśmiercić, bo ich znienawidził”d.
29 A przecież s� oni Twoim lu-
dem, Twoj� osobist� własnoś-
ci��e. Ty wyprowadziłeś ich
swoj� wielk� moc�, swym pot�ż-
nym ramieniem’f.

10 „W tym czasie Jehowa
rzekł do mnie: ‚Wyciosaj

dwie kamienne tablice, podobne
do pierwszychg, i wejdź do mnie
na gór�. Wykonaj też drewnian�
Ark��. 2 A ja wypisz� na tych
tablicach słowa, jakie znajdowa-
ły si� na tablicach, które roz-
trzaskałeś. Potem włożysz tabli-
ce do Arki’. 3 Wykonałem wi�c
Ark� z drewna akacjowego, wy-
ciosałem dwie kamienne tablice,
takie jak pierwsze, i poszedłem
z nimi na gór�h. 4 A Jehowa
wypisał na tych tablicach ta-
kie same słowa jak wcześniej i—
Dziesi�ć Przykazań�j, które wy-
powiedział do was na górze spo-
śród ogniak w dniu, kiedy si�
zgromadziliście�l. Nast�pnie Je-
howa mi je dał. 5 Wtedy zszed-
łem z górym i tak jak mi nakazał
Jehowa, włożyłem te tablice do
Arki, któr� zrobiłem. I tam po-
zostaj�.

6 „Potem Izraelici wyruszyli
z Beerot Bene-Jaakan do Mose-
ry. Tam umarł Aaron i tam go

9:29 �Lub „Twoim dziedzictwem”. 10:1
�Lub „skrzyni�”. 10:4 �Dosł. „Dziesi�ć
Słów”, inaczej Dekalog. �Lub „w dniu
zgromadzenia; w dniu zboru”.

pochowanoa, a obowi�zki kap-
łańskie przej�ł po nim jego
syn Eleazarb. 7 Stamt�d wyru-
szyli do Gudgody, a z Gudgody
do Jotbatyc, okolicy pełnej po-
toków�.

8 „W tym czasie Jehowa wy-
brał Lewitówd, żeby nosili Ark�
Przymierza Jehowye, żeby peł-
nili służb� przed Jehow� i w Je-
go imieniu błogosławili ludf, jak
to czyni� do dzisiaj. 9 Dlate-
go Lewi nie ma dziedzictwa po-
śród swoich braci. Jego dzie-
dzictwem jest Jehowa, tak jak
Jehowa, wasz Bóg, mu powie-
działg. 10 A ja pozostałem na
górze 40 dni i 40 nocyh, tak samo
jak za pierwszym razem, i Jeho-
wa wysłuchał mnie również wte-
dy i. Jehowa nie chciał was znisz-
czyć. 11 Potem Jehowa rzekł
do mnie: ‚Przygotuj lud do wy-
marszu i wyrusz na jego czele.
Niech id� i wezm� na własność
ziemi�, któr� obiecałem im dać
zgodnie z przysi�g� złożon� ich
praojcom’ j.

12 „A teraz, Izraelu, o co ci�
prosi Jehowa, twój Bóg?k Tyl-
ko o to, żebyś bał si� Jehowy,
swojego Boga l, chodził wszystki-
mi Jego drogamim i Go ko-
chał, żebyś służył Jehowie, swo-
jemu Bogu, całym sercem i cał�
dusz��n 13 i żebyś przestrze-
gał przykazań Jehowy i Jego
ustaw, które daj� ci dzisiaj
dla twojego dobrao. 14 Do Je-
howy, waszego Boga, należy nie-
bo, nawet niebo niebios�, ziemia
i wszystko, co na niejp. 15 Ale
blisk� wi�ź Jehowa nawi�zał tyl-
ko z waszymi praojcami. Oka-
zał im miłość i spośród wszyst-
kich ludów wybrał was, ich
potomkówq, jak to widać dzisiaj.

10:7 �Lub „dolin potoków; wadi”.
Zob. Słowniczek poj�ć, hasło „Wadi”.
10:12 �Zob. Słowniczek poj�ć. 10:14
�Lub „najwyższe niebiosa”.
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16 Teraz wi�c oczyśćcie swoje
serca�a i przestańcie być tacy
uparci�b. 17 Bo Jehowa, wasz
Bóg, to Bóg bogówc i Pan pa-
nów, Bóg wielki, pot�żny, wzbu-
dzaj�cy l�k i podziw, Bóg, który
nikogo nie traktuje stronni-
czod ani nie przyjmuje łapówki.
18 On oddaje sprawiedliwość
sierocie� i wdowiee. On kocha
cudzoziemcówf, którzy wśród
was mieszkaj�, i zapewnia im
żywność i odzież. 19 Wy też
kochajcie cudzoziemców, którzy
wśród was mieszkaj�, bo sami
byliście cudzoziemcami w ziemi
egipskiejg.

20 „Jehowy, swojego Boga,
macie si� bać, Jemu macie słu-
żyćh, do Niego lgn�ć i na Je-
go imi� przysi�gać. 21 To Jego
macie wysławiać i. Jest to wasz
Bóg, który na waszych oczach
dokonał dla was rzeczy wiel-
kich, budz�cych l�k i podziw j.
22 Gdy wasi przodkowie przy-
szli do Egiptu, było ich 70�k, a te-
raz Jehowa, wasz Bóg, sprawił,
że jesteście liczni jak gwiazdy
na niebiel.

11 „Kochajcie Jehow�, swoje-
go Bogam, zawsze wywi�-

zujcie si� z obowi�zków wobec
Niego i przestrzegajcie Jego u-
staw, rozporz�dzeń i przykazań.
2 Wiedzcie, że dzisiaj zwracam
si� do was, nie do waszych sy-
nów, którzy nie doświadczyli ani
nie widzieli skarcenia od Jeho-
wy, waszego Bogan, Jego wielko-
ścio, silnej r�kip i pot�żnego
ramienia. 3 Nie widzieli Je-
go znaków i czynów, których do-
konał w Egipcie w zwi�zku z fa-
raonem, królem egipskim, i cał�
jego ziemi�q, 4 tego, jak post�-

10:16 �Dosł. „obrzezajcie napletek swo-
jego serca”. �Dosł. „swojego karku nie
czyńcie wi�cej twardym”. 10:18 �Dosł.
„chłopcu bez ojca”. 10:22 �Lub „70
dusz”.

pił z wojskami Egiptu, z końmi
faraona i rydwanami wojenny-
mi—jak sprawił, że podczas po-
ścigu za wami pogr�żyły si� w
wodach Morza Czerwonego. Je-
howa zniszczył ich raz na za-
wszea. 5 Nie widzieli też, co
zrobił dla was� na pustkowiu,
zanim przyszliście na to miejs-
ce, 6 ani jak post�pił z Data-
nem i Abiramem, synami Elia-
ba, syna Rubena, gdy na oczach
całego Izraela otworzyła si� zie-
mia i ich pochłon�ła razem
z ich domownikami, namiotami,
ze wszystkimi ich ludźmi i całym
żywym inwentarzemb. 7 To wy
na własne oczy widzieliście
wszystkie te pot�żne czyny Je-
howy.

8 „Przestrzegajcie wszyst-
kich przykazań, które wam dzi-
siaj daj�—a wtedy urośniecie
w sił� i weźmiecie na własność
ziemi�, do której si� przeprawia-
cie, 9 i b�dziecie długo żyćc

w tej ziemi mlekiem i miodem
płyn�cejd, któr� Jehowa przy-
si�gł dać waszym praojcom i ich
potomkome.

10 „Ziemia, do której idzie-
cie, żeby j� wzi�ć na własność,
nie jest jak ziemia egipska,
z której wyszliście—gdzie wysie-
waliście ziarno i nawadnialiście
pola za pomoc� nóg� jak ogród
warzywny. 11 Ziemia, do któ-
rej si� przeprawiacie, by wzi�ć
j� na własność, ziemia gór i ni-
zin�f, pije wod�, która spada
z niebag. 12 To ziemia, o któr�
troszczy si� Jehowa, wasz Bóg.
Oczy Jehowy, waszego Boga,
stale s� na ni� zwrócone, od po-
cz�tku do końca roku.

11:5 �Lub „z wami”. 11:10 �Chodzi
o nawadnianie gleby za pomoc� siły
nóg—o poruszanie nogami kół czerpa-
kowych albo otwieranie i zamykanie ro-
wów irygacyjnych. 11:11 �Lub „dolin-
nych równin”.
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13 „Jeśli naprawd� b�dziecie
posłuszni przykazaniom, któ-
re wam dzisiaj daj�, i b�dziecie
kochać Jehow�, swojego Boga,
oraz służyć Mu całym sercem
i cał� dusz��a, 14 to On� za-
pewni waszej ziemi deszcz w wy-
znaczonym czasie, deszcz je-
sienny i wiosenny, i b�dziecie
mieli zboże, młode wino i oliw�b.
15 Sprawi też, że na polach nie
zabraknie roślinności dla wa-
szych zwierz�t. Wy również b�-
dziecie jeść do sytac. 16 Ale
miejcie si� na baczności. Nie po-
zwólcie, żeby wasze serca dały
si� zwieść na manowce, wsku-
tek czego zacz�libyście oddawać
cześć innym bogom i si� im
kłaniaćd. 17 W przeciwnym ra-
zie Jehowa rozgniewa si� na was
i zamknie niebo, tak iż nie b�-
dzie deszczue i ziemia nie wyda
plonu. A wtedy szybko wyginie-
cie z tej wspaniałej ziemi, któr�
Jehowa wam dajef.

18 „Niech te słowa przylgn�
do waszego serca i waszej du-
szy�. Zawi�żcie je sobie na r�ce
jako przypomnienie i niech b�d�
dla was jak opaska na czoło�g.
19 Pouczajcie też o nich swoje
dzieci, rozmawiajcie o nich, gdy
siedzicie w domu, gdy idziecie
drog�, gdy si� kładziecie i gdy
wstajecieh. 20 Wypiszcie je na
odrzwiach swoich domów i na
swoich bramach, 21 a wtedy
wy i wasi potomkowie b�dzie-
cie długo żyć i w tej ziemi, któ-
r� Jehowa przysi�gł dać waszym
praojcomj—tak długo, jak długo
nad ziemi� b�dzie niebo.

22 „Jeśli b�dziecie ściśle
przestrzegać przykazań, które
wam daj�, jeśli b�dziecie kochać
Jehow�, swojego Bogak, cho-

11:13, 18 �Zob. Słowniczek poj�ć.
11:14 �Dosł. „ja”, odnosz�ce si� do Bo-
ga. Tak samo w nast�pnym wersecie.
11:18 �Dosł. „mi�dzy oczami”.

dzić wszystkimi Jego drogami
i do Niego lgn�ća, 23 to Jeho-
wa wyp�dzi przed wami wszyst-
kie te narodyb, narody wi�ksze
i liczniejsze od was, i zajmiecie
ich ziemi�c. 24 Każde miejsce,
na którym postawicie swoj� sto-
p�, b�dzie waszed. Wasza grani-
ca b�dzie biegła od pustkowia
aż po Liban i od rzeki Eufrat do
zachodniego morza�e. 25 Nikt
nie zdoła si� wam przeciwsta-
wićf. Jehowa, wasz Bóg, wzbu-
dzi przed wami strach w całej
tej ziemi, do której idziecieg—
tak jak wam obiecał.

26 „Daj� wam dzisiaj do wy-
boru: błogosławieństwo i prze-
kleństwoh. 27 Jeśli b�dziecie
posłuszni przykazaniom Jeho-
wy, swojego Boga, które wam
daj�, czeka was błogosławień-
stwo i. 28 Jeśli nie b�dziecie
posłuszni przykazaniom Jeho-
wy, swojego Boga j, jeśli zboczy-
cie z drogi, któr� dzisiaj naka-
zuj� wam iść, i pójdziecie za
bogami, których nie znacie, cze-
ka was przekleństwo.

29 „Gdy Jehowa, wasz Bóg,
wprowadzi was do tej ziemi,
żebyście wzi�li j� na własność,
to błogosławieństwa ogłosicie�
przy górze Garizim, a przekleń-
stwa przy górze Ebalk. 30 Gó-
ry te znajduj� si� po zachodniej
stronie Jordanu, w ziemi Kana-
nejczyków mieszkaj�cych w Ara-
bie, naprzeciw Gilgal, blisko
wielkich drzew More l. 31 Prze-
prawiacie si� przecież przez
Jordan, żeby wejść do tej ziemi,
któr� wam daje Jehowa, wasz
Bóg, i wzi�ć j� na własnośćm.
Kiedy weźmiecie j� na włas-
ność i b�dziecie w niej miesz-
kać, 32 starannie wprowadzaj-
cie w czyn wszystkie przepisy

11:24 �Chodzi o Morze Wielkie (
´
Sród-

ziemne). 11:29 �Lub „udzielicie”.
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i rozporz�dzenia, które wam dzi-
siaj daj�a.

12 „Oto przepisy i rozpo-
rz�dzenia, jakie macie

starannie wprowadzać w czyn
przez całe swoje życie w zie-
mi, któr� Jehowa, Bóg waszych
praojców, da wam na własność.
2 Macie doszcz�tnie zniszczyć
wszystkie miejsca, gdzie naro-
dy, które wywłaszczycie, służyły
swoim bogomb—czy to na wyso-
kich górach, czy wzgórzach, czy
pod bujnymi drzewami. 3 Ich
ołtarze macie zburzyć, świ�te
słupy� roztrzaskaćc, świ�te pa-
le� spalić, a rzeźbione wizerun-
ki ich bogów porozbijaćd. Macie
sprawić, by nie pozostał po nich
nawet ślad�e.

4 „Jehowy, swojego Boga, nie
wolno wam czcić w taki spo-
sób, jak te narody oddaj� cześć
swoim bogomf. 5 Idźcie raczej
do miejsca, które Jehowa, wasz
Bóg, wybierze dla swojego imie-
nia w obr�bie waszych ple-
mion i w którym b�dzie przeby-
wał, i tam oddawajcie Mu cześćg.
6 To tam macie przynosić swo-
je całopaleniah, ofiary ze zwie-
rz�t, dziesi�ciny i, daryj, ofiary
zwi�zane ze ślubami i inne do-
browolne ofiaryk oraz pierwo-
rodne sztuki bydła, owiec i kóz l.
7 Razem ze swoimi domownika-
mi macie tam jeść przed Jeho-
w�, swoim Bogiemm, i cieszyć
si� owocami swojej pracyn, bo
Jehowa, wasz Bóg, wam pobło-
gosławił.

8 „Nie b�dziecie już mogli
post�pować tak, jak post�puje-
my dzisiaj—gdy każdy robi to,
co sam uważa za słuszne, 9 bo
jeszcze nie otrzymaliście swo-
jego dziedzictwa i nie zaznali-
ście wytchnieniao w ziemi, któ-

12:3 �Zob. Słowniczek poj�ć. �Lub
„wyt�pić ich imiona”.

r� wam daje Jehowa, wasz
Bóg. 10 Kiedy przeprawicie si�
przez Jordana i zamieszkacie
w ziemi, któr� Jehowa, wasz
Bóg, daje wam na własność,
On z cał� pewności� zapew-
ni wam wytchnienie od wszyst-
kich okolicznych wrogów i b�-
dziecie mieszkać bezpiecznieb.
11 Na miejsce, które Jehowa,
wasz Bóg, wybierze, żeby tam
przebywało Jego imi�c, b�dzie-
cie przynosić wszystko, co wam
nakazuj�: swoje całopalenia,
ofiary ze zwierz�t, dziesi�cinyd,
dary i wszelkie ofiary zwi�zane
ze ślubami, które złożycie Jeho-
wie. 12 I b�dziecie radować si�
przed Jehow�, swoim Bogieme—
wy, wasi synowie, wasze córki,
wasi niewolnicy, wasze niewolni-
ce oraz Lewici przebywaj�cy
w waszych miastach�, bo oni nie
maj� wśród was dziedzictwaf.
13 Uważajcie, żeby nie składać
całopaleń w żadnym innym miej-
scu, które zobaczycieg. 14 Ma-
cie składać całopalenia tylko
w miejscu, które Jehowa wybie-
rze na terenie jednego z wa-
szych plemion, i tam macie ro-
bić wszystko, co wam nakazuj�h.

15 „Ale kiedy tylko tego za-
pragniecie�, możecie we wszyst-
kich swoich miastach zarzynać
zwierz�ta i jeść mi�so i—stosow-
nie do błogosławieństwa Jeho-
wy, waszego Boga, jakiego wam
udzieli. Może jeść je czysty
i nieczysty, tak jak jecie gazel�
i jelenia. 16 Ale krwi nie wol-
no wam jeść j. Macie j� wylać
na ziemi� jak wod�k. 17 Nie b�-
dziecie jeść w swoich miastach
dziesi�ciny ze swojego zboża,
z młodego wina i oliwy, pier-
worodnych sztuk bydła, owiec

12:12 �Dosł. „bramach”. Tak samo w
kolejnych wyst�pieniach w rozdziale.
12:15 �Lub „wasza dusza tego zaprag-
nie”.

ROZDZ. 11
a Pwt 5:32

Pwt 12:32
��������������������

ROZDZ. 12
b Wj 34:13

c Wj 23:24

d Pwt 7:25

e Wj 23:13
Joz 23:7

f Kpł 18:3
Pwt 12:31

g 2Kn 7:12

h Kpł 1:3

i Pwt 14:22

j Lb 18:19
Pwt 12:11

k 1Kn 29:9
Ezd 2:68

l Pwt 12:17
Pwt 15:19

m Pwt 15:19, 20

n Kpł 23:40
Pwt 12:12, 18
Pwt 14:23, 26
Ps 32:11
Ps 100:2
Flp 4:4

o 1Kl 8:56
1Kn 23:25

��������������������

szpalta 2
a Joz 3:17

b Pwt 33:28
1Kl 4:25

c Pwt 16:2
Pwt 26:2

d Pwt 14:22, 23

e Pwt 14:26
1Kl 8:66
Neh 8:10

f Lb 18:20, 24
Pwt 10:9
Pwt 14:28, 29
Joz 13:14

g Kpł 17:3, 4
1Kl 12:28

h 2Kn 7:12

i Pwt 12:21

j Rdz 9:4
Kpł 7:26
Kpł 17:10
Dz 15:20, 29

k Kpł 17:13
Pwt 15:23

POWT
´
ORZONEGO PRAWA 12:1-17 294



i kóza, żadnej ofiary zwi�za-
nej z jakimś ślubem ani innych
dobrowolnych ofiar czy darów.
18 B�dziecie to jeść przed Je-
how�, swoim Bogiem, w miejscu,
które Jehowa, wasz Bóg, wybie-
rzeb—wy, wasi synowie, wasze
córki, wasi niewolnicy, wasze
niewolnice oraz Lewici przeby-
waj�cy w waszych miastach. I
b�dziecie cieszyć si� przed Je-
how�, swoim Bogiem, owocami
swej pracy. 19 Uważajcie, że-
by nie zaniedbywać Lewitówc—
tak długo, jak długo b�dziecie
mieszkać w swojej ziemi.

20 „Gdy Jehowa, wasz Bóg,
powi�kszy wasze terytoriumd,
tak jak wam obiecałe, i powie-
cie sobie: ‚Mam ochot� na mi�-
so’, to kiedy tylko tego zaprag-
niecie�, możecie jeść mi�sof.
21 Jeżeli miejsce, które Jeho-
wa, wasz Bóg, wybierze, żeby
tam przebywało Jego imi�g, b�-
dzie si� znajdować daleko, to
tak jak wam nakazałem, zarżnie-
cie sztuki bydła, owce lub ko-
zy, które wam dał Jehowa, i b�-
dziecie jeść w swoich miastach,
kiedy tylko tego zapragniecie�.
22 Możecie jeść je tak, jak je-
cie gazel� i jeleniah. Może je jeść
zarówno czysty, jak i nieczys-
ty. 23 Tylko b�dźcie zdecydo-
wani wystrzegać si� jedzenia
krwi i, bo krew to życie�j i nie
wolno wam jeść życia� wraz
z mi�sem. 24 Nie wolno wam
jeść krwi. Macie j� wylać na
ziemi� jak wod�k. 25 Nie jedz-
cie jej, bo gdy b�dziecie czynić
to, co podoba si� Jehowie, b�-
dzie si� dobrze wiodło wam oraz
waszym dzieciom. 26 Na miej-
sce wybrane przez Jehow� ma-
cie przynosić tylko rzeczy świ�-
te, które chcecie ofiarować,

12:20, 21 �Lub „wasza dusza tego za-
pragnie”. 12:23 �Lub „dusza”. �Lub
„duszy”.

oraz ofiary zwi�zane ze ślu-
bami. 27 Swoje całopalenia—
mi�so i krewa—b�dziecie tam
składać na ołtarzu Jehowy, swo-
jego Boga. Krew innych swoich
ofiar macie wylewać przed oł-
tarzemb Jehowy, swojego Boga,
ale mi�so możecie jeść.

28 „Dokładajcie starań, by
posłusznie trzymać si� wszyst-
kich nakazów, które wam daj�,
bo gdy b�dziecie czynić to, co
podoba si� Jehowie, waszemu
Bogu, to zawsze b�dzie si� do-
brze wiodło wam oraz waszym
dzieciom.

29 „Kiedy Jehowa, wasz Bóg,
wytraci narody, które wywłasz-
czaciec, i b�dziecie mieszkać
w ich ziemi, 30 uważajcie, że-
by—gdy już zostan� zniszczo-
ne—nie wpaść w sidło. Nie pytaj-
cie o ich bogów: ‚Jak te narody
służyły swoim bogom? My b�-
dziemy robić to samo’d. 31 Nie
wolno wam w taki sposób od-
dawać czci swojemu Bogu, Je-
howie, bo te narody robiły dla
swoich bogów wszystko, czym
Jehowa si� brzydzi i czego nie-
nawidzi. Paliły nawet dla nich
swoich synów i córkie. 32 Każ-
dy nakaz, który wam daj�, macie
pilnie wprowadzić w czynf. Nie
wolno wam nic do niego dodać
ani nic z niego uj�ćg.

13 „Jeśli pojawi si� wśród
was prorok lub ktoś, kto

przepowiada przyszłość za po-
moc� snów, i pokaże wam jakiś
znak lub proroczy cud, 2 i ten
znak lub proroczy cud si� speł-
ni, a on powie: ‚Chodźmy za in-
nymi bogami, których nie zna-
cie, i służmy im’, 3 to nie
wolno wam posłuchać tego pro-
roka albo człowieka, który prze-
powiada przyszłość za pomoc�
snówh, bo Jehowa, wasz Bóg,
poddaje was próbie i, żeby si�
przekonać, czy kochacie Jehow�,
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swojego Boga, całym sercem
i cał� dusz��a. 4 To za Jehow�,
swoim Bogiem, macie chodzić,
Jego macie si� bać, Jego przyka-
zań przestrzegać i Jego słuchać,
to Jemu macie służyć i do Nie-
go lgn�ćb. 5 A tamten prorok
lub człowiek, który przepowiada
przyszłość za pomoc� snów, ma
zostać uśmierconyc, bo zach�cał
was do buntu przeciw Jehowie,
waszemu Bogu, który was wy-
prowadził z ziemi egipskiej, wy-
kupił z domu niewoli. Ktoś ta-
ki chciał was sprowadzić z drogi,
któr� Jehowa, wasz Bóg, naka-
zał wam iść. Macie usun�ć spo-
śród siebie złod.

6 „Jeśli to twój brat—syn two-
jej matki — albo twój syn, two-
ja córka, twoja ukochana żona
lub twój bliski przyjaciel� b�-
dzie próbować potajemnie ci� ku-
sić: ‚Chodźmy i służmy innym bo-
gom’e, bogom, których nie znasz
i których nie znali twoi przodko-
wie, 7 bogom, którym służ� na-
rody żyj�ce dookoła was, czy to
blisko, czy daleko, od jednego
krańca ziemi do drugiego, 8 nie
wolno ci ulec komuś takiemu i go
usłuchaćf, nie wolno ci� użalić si�
nad nim, okazać mu współczucia
ani go chronić. 9 Masz go bez-
warunkowo zabićg. Ty pierwszy
masz podnieść na niego r�k�, że-
by go uśmiercić, a dopiero potem
cały ludh. 10 Ukamienujesz go i,
bo próbował odci�gn�ć ci� od Je-
howy, waszego Boga, który was
wyprowadził z ziemi egipskiej,
z domu niewoli. 11 Wtedy cały
Izrael usłyszy o tym i zacznie si�
bać. I nikt z ludu już nigdy nie do-
puści si� wśród was takiego zła
jak toj.

13:3, 15 �Zob. Słowniczek poj�ć. 13:6
�Lub „przyjaciel, który jest jak two-
ja własna dusza”. 13:8 �Dosł. „twoje-
mu oku”.

12 „Jeśli usłyszycie w jed-
nym z miast, które Jehowa,
wasz Bóg, pozwala wam zaj�ć:
13 ‚Pojawili si� wśród was nie-
godziwi ludzie i próbuj� zwieść
mieszkańców swojego miasta,
mówi�c: „Chodźmy i służmy
innym bogom”, bogom, któ-
rych nie znaliście’, 14 to macie
wnikn�ć w t� spraw�—dokład-
nie j� zbadać i wypytać o ni�
innycha. Jeśli potwierdzi si�, że
jest to prawda, że dopuszczo-
no si� wśród was tej obrzydli-
wej rzeczy, 15 to mieszkańców
tego miasta macie bezwarun-
kowo wybić mieczemb. Macie
przeznaczyć na zagład��c za-
równo miasto, jak i wszystko,
co w nim jest, w tym również
zwierz�ta. 16 Cały łup z niego
złożycie na środku placu i spa-
licie miasto, a cały ten łup b�-
dzie niczym całopalenie dla Je-
howy, waszego Boga. Miasto to
na zawsze pozostanie w rui-
nie. Nigdy nie zostanie odbudo-
wane. 17 Nic oddzielonego na
zagład�� nie wolno wam wzi�ć
dla siebied—żeby Jehowa prze-
stał płon�ć gniewem i okazał
wam miłosierdzie i współczucie,
i sprawił, że staniecie si� liczni,
tak jak przysi�gł waszym praoj-
come. 18 Macie być posłuszni�
Jehowie, swojemu Bogu, i prze-
strzegać wszystkich Jego przy-
kazań, które wam dzisiaj daj�.
W ten sposób b�dziecie czynić
to, co podoba si� Jehowie, wa-
szemu Boguf.

14 „Jesteście synami Jeho-
wy, swojego Boga. Nie

wolno wam robić sobie naci�ć
na cieleg ani golić przodu gło-
wy� z powodu jakiejś zmarłej

13:17 �Lub „obłożonego świ�t� kl�t-
w�”. 13:18 �Lub „macie słuchać gło-
su”. 14:1 �Dosł. „robić łysiny mi�dzy
oczami”.
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osobya. 2 Bo jesteście ludem
świ�tymb dla Jehowy, swojego
Boga. Jehowa wybrał was spo-
śród wszystkich ludów na ziemi,
żebyście byli Jego ludem, Jego
szczególn�� własności�c.

3 „Nie wolno wam jeść nic
obrzydliwegod. 4 Oto zwierz�-
ta, które możecie jeśće: byk, ow-
ca, koza, 5 jeleń, gazela, sar-
na, koziorożec, antylopa, dzika
owca i górska owca. 6 Może-
cie jeść każde zwierz�, które ma
rozdzielone kopyto i które prze-
żuwa pokarm. 7 Ale zwierz�t,
które tylko przeżuwaj� pokarm
albo tylko maj� rozdzielone ko-
pyto, nie wolno wam jeść. S� to:
wielbł�d, zaj�c i góralek—ponie-
waż przeżuwaj� pokarm, lecz nie
maj� rozdzielonego kopyta. S�
dla was nieczystef. 8 Również
świnia—ponieważ ma rozdzielo-
ne kopyto, lecz nie przeżuwa po-
karmu. Jest dla was nieczysta.
Nie wolno wam jeść ich mi�sa
ani dotykać ich padliny.

9 „Oto co możecie jeść ze
wszystkiego, co żyje w wodach:
wszystko, co ma płetwy i łuski,
możecie jeśćg. 10 Ale tego, co
nie ma płetw i łusek, nie wolno
wam jeść. Jest to dla was nie-
czyste.

11 „Każdego czystego pta-
ka możecie jeść. 12 A oto te,
których nie wolno wam jeść:
orzeł, rybołów, s�p kasztanowa-
tyh, 13 kania ruda, kania czar-
na i wszelkie inne gatunki kań,
14 wszelkie gatunki kruków,
15 struś, sowa, mewa, wszelkie
gatunki sokołów, 16 pójdźka,
sowa uszata, łab�dź, 17 peli-
kan, s�p, kormoran, 18 bo-
cian, wszelkie gatunki czapli,
dudek i nietoperz. 19 Wszelkie
skrzydlate małe stworzenia�, od

14:2 �Lub „drogocenn�”. 14:19 �Lub
„wszelkie owady”.

których roi si� na ziemi, również
s� dla was nieczyste. Nie należy
ich jeść. 20 Każde czyste stwo-
rzenie lataj�ce możecie jeść.

21 „Nie wolno wam jeść mi�-
sa żadnego padłego zwierz�ciaa.
Możecie je dać cudzoziemcom,
którzy mieszkaj� w waszych
miastach�. Oni mog� je jeść.
Albo możecie je sprzedać cu-
dzoziemcom. Bo jesteście ludem
świ�tym dla Jehowy, swojego
Boga.

„Nie wolno wam gotować koź-
l�cia w mleku jego matkib.

22 „Macie bezwarunkowo
składać dziesi�cin� ze wszyst-
kiego, co siejecie i co każde-
go roku zbieracie na swoim po-
luc. 23 Dziesi�cin� ze swojego
zboża, młodego wina i oliwy
oraz pierworodne z bydła, owiec
i kóz b�dziecie jeść przed Je-
how�, swoim Bogiem, w miejs-
cu, które On wybierze, żeby tam
przebywało Jego imi�d—tak by-
ście si� nauczyli zawsze odczu-
wać bojaźń przed Jehow�, swo-
im Bogieme.

24 „Ale gdyby miejsce, któ-
re Jehowa, wasz Bóg, wybie-
rze, żeby tam przebywało Jego
imi�f, było dla was zbyt daleko
i nie moglibyście odbyć tak dłu-
giej podróży, żeby tam zanieść
dary (bo przecież Jehowa, wasz
Bóg, b�dzie wam błogosławił),
25 to możecie je spieni�żyć i na
miejsce, które wybierze Jeho-
wa, wasz Bóg, udać si� z pie-
ni�dzmi. 26 Nast�pnie możecie
wydać te pieni�dze, na co tyl-
ko b�dziecie chcieli�—na bydło,
owce, kozy, wino i inne napoje
alkoholowe—na wszystko, czego
zapragniecie�. I razem ze swoi-
mi domownikami b�dziecie jeść

14:21 �Dosł. „bramach”. 14:26 �Lub
„na to, czego zapragnie wasza dusza”.
�Lub „czego zapragnie wasza dusza”.
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tam przed Jehow�, swoim Bo-
giem, i si� radowaća. 27 Nie
wolno wam zaniedbywać Lewi-
tów przebywaj�cych w waszych
miastachb, bo nie maj� oni wśród
was dziedzictwac.

28 „Co trzeci rok macie wy-
nieść dziesi�ciny ze wszystkie-
go, co w tym roku zebraliście,
i złożyć je w bramach swoich
miastd. 29 Wtedy przyjd� Lewi-
ci, którzy nie maj� wśród was
dziedzictwa, cudzoziemcy, któ-
rzy wśród was mieszkaj�, sie-
roty� i wdowy z waszych miast
i b�d� jeść do sytae. A dzi�ki te-
mu Jehowa, wasz Bóg, pobłogo-
sławi wam we wszystkim, co b�-
dziecie robićf.

15 „Co siedem lat macie
ogłosić uwolnienie od dłu-

gówg. 2 Każdy wierzyciel uwol-
ni wtedy bliźniego od zaci�g-
ni�tego długu. Nie b�dzie si�
domagać spłaty od swojego bliź-
niego, swojego brata, bo zo-
stanie ogłoszone uwolnienie od
długów ku czci Jehowyh. 3 Od
cudzoziemca możecie si� doma-
gać spłaty i, ale od swojego bra-
ta nie możecie ż�dać tego, co
jest wam winien. 4 Nikt wśród
was nie powinien jednak po-
paść w ubóstwo, bo Jehowa
na pewno b�dzie wam błogosła-
wił j w ziemi, któr� Jehowa, wasz
Bóg, daje wam na własność ja-
ko dziedzictwo— 5 jeśli tylko
b�dziecie pilnie słuchać Jehowy,
swojego Boga, i starannie prze-
strzegać wszystkich przykazań,
które wam dzisiaj daj�k. 6 Je-
howa, wasz Bóg, b�dzie wam
błogosławił, tak jak obiecał, i b�-
dziecie pożyczać� wielu naro-
dom, ale sami nie b�dziecie mu-
sieli si� zapożyczaćl. B�dziecie
panować nad wieloma narodami,

14:29 �Dosł. „chłopiec bez ojca”. 15:6
�Lub „pożyczać pod zastaw”.

ale one nie b�d� panować nad
wamia.

7 „Gdyby jednak w ziemi, któ-
r� wam daje Jehowa, wasz Bóg,
w jednym z miast ktoś z wa-
szych braci zubożał, nie może-
cie znieczulić swojego serca
i zamkn�ć przed nim swojej r�-
kib. 8 Szeroko otwórzcie przed
nim r�k�c i koniecznie pożycz-
cie� mu to, czego nie ma, tyle,
ile potrzebuje. 9 Uważajcie, że-
by w waszym sercu nie zrodzi-
ła si� nikczemna myśl: ‚Przecież
zbliża si� siódmy rok, rok uwol-
nienia od długów’d. Jeśli okaże-
cie si� sk�pi i nie dacie nic ubo-
giemu bratu, a on poskarży si�
na was Jehowie, staniecie si�
winni grzechue. 10 Macie dać
mu szczodrzef, nie z niech�ci��,
bo wtedy Jehowa, wasz Bóg, po-
błogosławi wam we wszystkim,
co b�dziecie robićg. 11 Ubodzy
zawsze b�d� w tej ziemih. Dla-
tego wam nakazuj�: ‚Macie ot-
wierać r�k� przed potrzebuj�-
cym, ubogim bratem w waszej
ziemi’ i.

12 „Jeśli kupisz kogoś ze
swoich braci, Hebrajczyków—
m�żczyzn� lub kobiet�—i ktoś
taki b�dzie ci służyć sześć lat,
to w siódmym roku go uwolnisz j.
13 Gdy b�dziesz go uwalniać,
nie możesz go odprawić z pus-
tymi r�kami. 14 Hojnie go ob-
darujesz czymś ze swojej trzody,
ze swojego klepiska i z tłoczni
oliwnej i winnej. Zrobisz to sto-
sownie do błogosławieństwa, ja-
kiego ci udzieli Jehowa, twój
Bóg. 15 Pami�taj, że wy też by-
liście niewolnikami w ziemi
egipskiej i że Jehowa, wasz Bóg,
was wykupił. Właśnie dlatego ci
to dziś nakazuj�.

15:8 �Lub „pożyczcie pod zastaw”.
15:10 �Lub „niech wasze serce si� nie
smuci”.
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16 „Ale gdyby twój niewolnik
czuł si� u ciebie bardzo do-
brze, gdyby pokochał ciebie oraz
twoich domowników i powie-
dział: ‚Nie chc� od ciebie odcho-
dzić!’a, 17 to postawisz go przy
drzwiach, weźmiesz szydło i
przekłujesz nim jego ucho. I b�-
dzie twoim niewolnikiem do koń-
ca życia. Tak samo post�pisz ze
swoj� niewolnic�. 18 Gdy b�-
dziesz uwalniać swojego niewol-
nika, gdy b�dzie od ciebie odcho-
dził, nie uważaj, że spotyka ci�
krzywda, bo przecież jego sześ-
cioletnia służba była warta dwa
razy tyle, co służba wynaj�te-
go pracownika, a Jehowa, twój
Bóg, błogosławił ci we wszyst-
kim, co robiłeś.

19 „Każdego pierworodnego
samca z bydła, owiec i kóz po-
świ�cicie dla Jehowy, swojego
Bogab. Pierworodnego z bydła�
nie wolno wam używać do żadnej
pracy, a pierworodnego z owiec
i kóz nie wolno wam strzyc.
20 Co roku wy i wasi domownicy
b�dziecie je jeść przed Jehow�,
swoim Bogiem, w miejscu, które
Jehowa wybierzec. 21 Ale jeśli
zwierz� ma jak�ś wad�—jest ku-
lawe, ślepe lub ma inn� poważ-
n� skaz�—nie wolno wam ofiaro-
wać go Jehowie, swojemu Bogud.
22 B�dziecie je jeść w swoich
miastach�. Może je jeść czysty
i nieczysty, tak jak si� je gazel�
i jeleniae. 23 Ale jego krwi nie
wolno wam jeśćf. Macie j� wylać
na ziemi� jak wod�g.

16 „Pami�tajcie o miesi�cu
abib� i obchodźcie w nim

Pasch� ku czci Jehowy, swojego
Bogah, bo w miesi�cu abib Jeho-
wa, wasz Bóg, wyprowadził was
w nocy z Egiptu i. 2 W miejs-

15:19 �Dosł. „pierworodnego by-
ka”. 15:22 �Dosł. „bramach”. 16:1
�Zob. Dodatek B15.

cu, które Jehowa wybierze, żeby
tam przebywało Jego imi�a, zło-
życie Jehowie, swojemu Bogu,
ofiar� paschaln�b z bydła, owiec
lub kózc. 3 Nie wolno wam jeść
z ni� niczego, co jest na za-
kwasied. Przez siedem dni ma-
cie jeść przaśniki, chleb udr�ki,
bo w pośpiechu wyszliście z zie-
mi egipskieje. Róbcie tak, żeby
przez całe życie pami�tać dzień
wyjścia z Egiptuf. 4 Przez sie-
dem dni na całym waszym te-
rytorium nie może być żadnego
zaczynug. Nie możecie też zosta-
wić do rana nic z mi�sa zwierz�-
cia, które b�dziecie składać
w ofierze wieczorem pierwsze-
go dniah. 5 Nie możecie skła-
dać ofiary paschalnej w dowol-
nym z miast, które wam daje
Jehowa, wasz Bóg. 6 Macie to
robić w miejscu, które Jeho-
wa, wasz Bóg, wybierze, żeby
tam przebywało Jego imi�. B�-
dziecie składać ofiar� paschal-
n� wieczorem, gdy tylko zajdzie
słońcei—bo w tym czasie wy-
chodziliście z Egiptu. 7 Przy-
gotujecie j� i zjecie j w miejscu,
które wybierze Jehowa, wasz
Bógk, a rano b�dziecie mogli
wrócić do swoich namiotów.
8 Sześć dni macie jeść przaśni-
ki, a siódmego dnia b�dzie uro-
czyste zgromadzenie ku czci Je-
howy, waszego Boga. Nie wolno
wam wtedy wykonywać żadnej
pracy l.

9 „Od dnia, gdy po raz pierw-
szy zapuścicie sierp w dojrzałe
zboże, odliczycie sobie siedem
tygodnim. 10 Potem b�dziecie
obchodzić

´
Swi�to Tygodni ku

czci Jehowy, swojego Bogan,
składaj�c dobrowolne ofiary
stosownie do błogosławieństwa,
jakiego wam udzieli Jehowa,
wasz Bógo. 11 I w miejscu, któ-
re Jehowa, wasz Bóg, wybierze,
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żeby tam przebywało Jego imi�,
b�dziecie radować si� przed Je-
how�, swoim Bogiem—wy, wasi
synowie, wasze córki, wasi nie-
wolnicy, wasze niewolnice, Lewi-
ci przebywaj�cy w waszych
miastach�, cudzoziemcy, siero-
ty� oraz wdowya. 12 Pami�taj-
cie, że byliście niewolnikami
w Egipcieb. Przestrzegajcie wi�c
tych przepisów.

13 „Gdy zbierzecie ziarno ze
swoich klepisk oraz oliw� i wi-
no ze swoich tłoczni, przez
siedem dni b�dziecie obchodzić´
Swi�to Szałasówc. 14 Radujcie
si� podczas tego świ�tad razem
ze swoimi synami, córkami, nie-
wolnikami, niewolnicami, Lewi-
tami, cudzoziemcami, sierotami
oraz wdowami znajduj�cymi si�
w waszych miastach. 15 Sie-
dem dni b�dziecie obchodzić
świ�toe ku czci Jehowy, swojego
Boga, w miejscu, które Jehowa
wybierze, bo Jehowa, wasz Bóg,
pobłogosławi wam we wszyst-
kich waszych zbiorach i we
wszystkim, co b�dziecie robićf.
I b�dziecie si� radowaćg.

16 „Trzy razy w roku wszys-
cy m�żczyźni maj� stan�ć przed
Jehow�, swoim Bogiem, w miej-
scu, które On wybierze: pod-
czas

´
Swi�ta Przaśnikówh, pod-

czas
´
Swi�ta Tygodni i i podczas´

Swi�ta Szałasów j. Niech żaden
z nich nie staje przed Jehow�
z pustymi r�kami. 17 Dar każ-
dego ma być proporcjonalny do
błogosławieństwa, jakiego wam
udzieli Jehowa, wasz Bógk.

18 „W każdym plemieniu—
we wszystkich miastach�, które
wam daje Jehowa, wasz Bóg—
macie wyznaczyć sobie s�dziów l

i innych zwierzchników, którzy
b�d� s�dzić lud w sposób prawy.

16:11, 18 �Dosł. „bramach”. 16:11
�Dosł. „chłopiec bez ojca”.

19 Nie wolno wam wypaczać
sprawiedliwościa. Nie b�dźcie
stronniczyb ani nie przyjmuj-
cie łapówki, bo łapówka zaśle-
pia m�drcówc i wypacza słowa
prawych. 20 O sprawiedliwość
macie zabiegać, tylko o spra-
wiedliwośćd—żeby móc pozo-
stać przy życiu i wzi�ć na włas-
ność ziemi�, któr� wam daje
Jehowa, wasz Bóg.

21 „W pobliżu ołtarza, który
zbudujecie dla Jehowy, swojego
Boga, nie b�dziecie sadzić żad-
nych drzew maj�cych służyć za
świ�te pale�e.

22 „Nie wolno wam stawiać
świ�tych słupów�f, bo Jehowa,
wasz Bóg, tego nienawidzi.

17 „Nie wolno wam składać
Jehowie, swojemu Bogu,

ofiary z byka czy owcy, które
maj� jak�kolwiek wad�, bo było-
by to obrzydliwości� dla Jeho-
wy, waszego Bogag.

2 „Jeżeli w jednym z miast,
które wam daje Jehowa, wasz
Bóg, znajdzie si� wśród was
ktoś—m�żczyzna lub kobieta—
kto dopuszcza si� czegoś złego
w oczach Jehowy, waszego Bo-
ga, i narusza Jego przymierzeh,
3 kto zaczyna oddawać cześć
innym bogom, kto kłania si�
słońcu, ksi�życowi, całemu woj-
sku nieba i—wbrew mojemu za-
kazowi j— 4 i jeżeli zostanie
wam to zgłoszone albo si� o tym
dowiecie, to macie dokładnie
zbadać t� spraw�. Gdy si� po-
twierdzik, że jest to prawda, że
ktoś dopuszcza si� w Izraelu
tej obrzydliwości, 5 to takiego
m�żczyzn� lub kobiet� zaprowa-
dzicie do bram miasta, a po-
tem ukamienujecie l. 6 Ten, kto
zasługuje na śmierć, ma zostać
uśmiercony na podstawie ze-

16:21, 22 �Zob. Słowniczek poj�ć.
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znań� dwóch lub trzech świad-
kówa. Nie wolno go uśmiercić
na podstawie zeznania jednego
świadkab. 7 Najpierw to właś-
nie świadkowie podnios� na nie-
go r�k�, żeby go uśmiercić, a do-
piero potem cały lud. Macie
usun�ć spośród siebie złoc.

8 „Jeżeli w jednym z wa-
szych miast wyniknie jakaś
trudna sprawa, której sami nie
b�dziecie mogli rozstrzygn�ć,
na przykład zwi�zana z przele-
wem krwid, wysuni�ciem jakie-
goś roszczenia czy dopuszcze-
niem si� przemocy albo jakaś
inna sprawa b�d�ca przedmio-
tem sporu, to macie udać si�
na miejsce, które wybierze Je-
howa, wasz Bóge. 9 Tam zwró-
cicie si� z t� spraw� do kap-
łanów lewickich i do s�dziegof,
który b�dzie wtedy urz�dował,
a oni przekaż� wam rozstrzyg-
ni�cieg. 10 Potem post�picie
zgodnie z decyzj�, jak� ogłosz�
wam w miejscu, które wybierze
Jehowa. Macie starannie zasto-
sować si� do wszystkiego, co po-
wiedz�. 11 Post�picie zgodnie
z tym rozstrzygni�ciem i zgod-
nie z prawem, na które wam
wskaż�h. Nie wolno wam odst�-
pić od tego ani na prawo, ani na
lewo i. 12 Człowiek, który za-
chowa si� zuchwale i nie posłu-
cha kapłana pełni�cego służb�
dla Jehowy, waszego Boga, ani
s�dziego, musi umrzeć j. Macie
usun�ć z Izraela złok. 13 Cały
lud o tym usłyszy i si� zl�k-
nie, i już nie b�dzie post�pować
zuchwalel.

14 „Gdy wejdziecie do zie-
mi, któr� Jehowa, wasz Bóg, da-
je wam na własność, gdy już
w niej zamieszkacie i powiecie:
‚Ustanówmy nad sob� króla, jak
wszystkie okoliczne narody’m,

17:6 �Dosł. „ust”.

15 to ma to być tylko taki król,
którego wybierze Jehowa, wasz
Bóga. Ma to być król spośród
waszych braci. Nie wolno wam
ustanowić nad sob� cudzoziem-
ca, który nie jest waszym bra-
tem. 16 Nie powinien on sobie
nabywać wielu konib ani wysyłać
ludzi do Egiptu, żeby je stam-
t�d sprowadzalic, bo Jehowa
wam powiedział: ‚Nigdy nie wra-
cajcie do Egiptu’. 17 Niech też
nie bierze sobie wielu żon, że-
by jego serce nie zwiodło go na
manowced. I niech nie gromadzi
wielkiej ilości srebra ani złotae.
18 A gdy zasi�dzie na królew-
skim tronie, ma sobie sporz�-
dzić na zwoju odpis Prawa, któ-
re jest pod opiek� kapłanów
lewickichf.

19 „Ma go mieć stale u sie-
bie i czytać go przez wszystkie
dni swojego życiag, żeby si� na-
uczyć bać Jehowy, swojego Bo-
ga, i stosować si� do wszystkich
słów tego Prawa, przestrze-
gać wszystkich tych przepi-
sówh. 20 Dzi�ki temu jego ser-
ce nie b�dzie si� wynosiło nad
jego braci, a on sam nie odst�-
pi od tych przykazań ani na pra-
wo, ani na lewo. Wtedy on i je-
go synowie b�d� długo panować
w królestwie Izraela.

18 „Kapłani lewiccy, podob-
nie jak całe plemi� Le-

wiego, nie b�d� mieć wśród
Izraela żadnego działu, żadne-
go dziedzictwa. B�d� jeść ofiary
dla Jehowy spalane w ogniu, Je-
go dział i. 2 Nie otrzymaj� żad-
nego dziedzictwa pośród swo-
ich braci, bo to Jehowa jest ich
dziedzictwem, tak jak im powie-
dział.

3 „Oto do czego b�d� mieć
prawo z ofiar składanych przez
lud: Gdy ktoś złoży w ofierze by-
ka czy owc�, ma dać kapłanowi
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łopatk�, szcz�ki i żoł�dek. 4 B�-
dziecie im przekazywać zboże,
oliw� i młode wino z pierwszych
zbiorów� oraz wełn� z pierw-
szego strzyżenia owieca. 5 Je-
howa, wasz Bóg, wybrał ich i ich
synów spośród wszystkich wa-
szych plemion, żeby zawsze peł-
nili służb� w imieniu Jehowyb.

6 „Jeżeli Lewita opuści jed-
no z miast izraelskich, w któ-
rym dot�d mieszkałc, i zaprag-
nie� przyjść na miejsce, które
Jehowa wybierze�d, 7 to może
tam pełnić służb� w imieniu Je-
howy, swojego Boga, tak samo
jak wszyscy jego bracia, Lewici,
którzy usługuj� tam przed Jeho-
w�e. 8 B�dzie otrzymywał ta-
k� sam� cz�ść jedzenia jak onif,
bez wzgl�du na to, ile uzyska ze
sprzedaży rodzinnej własności.

9 „Gdy wejdziecie do ziemi,
któr� wam daje Jehowa, wasz
Bóg, nie wolno wam naśla-
dować obrzydliwych zwyczajów
tych narodówg. 10 Nie może
być wśród was nikogo, kto swo-
jego syna lub córk� oddaje na
spalenie w ogniu�h, kto zajmu-
je si� wróżbiarstwem i lub magi� j,
kto wypatruje znaków wróżeb-
nychk, uprawia czary l, 11 rzuca
na innych zakl�cia, zasi�ga ra-
dy u medium spirytystyczne-
gom albo u wróżbityn ani niko-
go, kto wypytuje si� umarłycho.
12 Bo każdy, kto tak robi, budzi
w Jehowie obrzydzenie. To właś-
nie z powodu tych obrzydliwych
zwyczajów Jehowa, wasz Bóg,
wyp�dza te narody przed wami.
13 Macie okazać si� nienaganni
wobec Jehowy, swojego Bogap.

18:4 �Dosł. „pierwocin”. 18:6 �Lub „je-
go dusza zapragnie”. �Czyli na miejs-
ce, które Jehowa wybierze na ośrodek
wielbienia Go. 18:10 �Dosł. „przepro-
wadza przez ogień”.

14 „Narody, które wywłasz-
czacie, słuchały uprawiaj�cych
magi�a i wróżbiarstwob, ale Jeho-
wa, wasz Bóg, nie pozwala wam
tego robić. 15 Jehowa, wasz
Bóg, powoła spośród waszych
braci proroka takiego jak ja. Je-
go macie słuchaćc. 16 B�dzie to
odpowiedź na prośb�, któr� skie-
rowaliście do Jehowy, swojego
Boga, przy Horebie w dniu,
kiedy si� zgromadziliście�d. Po-
wiedzieliście wtedy: ‚Niech już
nie słyszymy głosu Jehowy, na-
szego Boga, ani nie widzimy te-
go wielkiego ognia, bo umrze-
my’e. 17 Wówczas Jehowa rzekł
do mnie: ‚To, co powiedzieli,
jest słuszne. 18 Powołam spo-
śród ich braci proroka takiego
jak tyf i włoż� swoje słowa w je-
go ustag. B�dzie mówił im wszyst-
ko, co mu nakaż�h. 19 Tego, kto
nie posłucha słów, które b�dzie
on wypowiadał w moim imieniu,
poci�gn� do odpowiedzialności i.

20 „‚Jeżeli jednak jakiś pro-
rok zuchwale wypowie w moim
imieniu słowa, których nie naka-
załem mu wypowiadać, lub b�-
dzie przemawiał w imieniu in-
nych bogów, to taki prorok
umrze j. 21 Ale może sobie po-
myślicie: „Sk�d mamy wiedzieć,
że te słowa nie pochodz� od Je-
howy?”. 22 Jeśli prorok powie
coś w imieniu Jehowy, a to si�
nie spełni, to znaczy, że Jehowa
tego nie mówił. Prorok post�pił
zuchwale. Nie bójcie si� go’.

19 „Gdy Jehowa, wasz Bóg,
wytraci narody, których

ziemi� Jehowa, wasz Bóg, wam
daje, gdy je wywłaszczycie i za-
mieszkacie w ich miastach i w
ich domachk, 2 wtedy w tej zie-
mi, któr� Jehowa, wasz Bóg, da-
je wam na własność, wyznaczy-

18:16 �Lub „w dniu zgromadzenia;
w dniu zboru”.
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cie sobie trzy miastaa 3 i ziemi�,
któr� Jehowa, wasz Bóg, daje
wam na własność, podzielicie na
trzy cz�ści. Macie zadbać o dro-
gi prowadz�ce do tych miast, że-
by do jednego z nich mógł uciec
człowiek, który kogoś zabije.

4 „Zabójca może uciec do ta-
kiego miasta i pozostać przy ży-
ciu, gdy zabije swojego bliźnie-
go nieumyślnie, a wcześniej
nie żywił do niego nienawi-
ścib, 5 na przykład gdy pójdzie
z kimś do lasu po drewno i za-
machnie si� siekier�, żeby ści�ć
drzewo, a ostrze� siekiery spad-
nie z trzonka i uderzy tego ko-
goś, tak iż on umrze. Wtedy żeby
pozostać przy życiu, zabójca po-
winien uciec do jednego z tych
miastc. 6 Gdyby droga do mias-
ta była zbyt daleka, mściciel
krwid, pałaj�c gniewem�, mógł-
by ruszyć za nim w pościg, do-
gonić go i zabić, chociaż nie
zasługiwał on na śmierć, bo
wcześniej nie żywił do bliźniego
nienawiście. 7 Dlatego nakazu-
j� wam: ‚Wyznaczcie sobie trzy
miasta’.

8 „Kiedy Jehowa, wasz Bóg,
powi�kszy wasze terytorium,
jak przysi�gł waszym praojcomf,
i da wam cał� t� ziemi�, któr�
obiecał dać waszym praojcomg—
9 a zrobi to, jeśli b�dziecie
wiernie przestrzegać wszyst-
kich przykazań, które wam dzi-
siaj daj�, kochać Jehow�, swoje-
go Boga, i zawsze chodzić Jego
drogamih—to do tych trzech
miast dodacie sobie trzy inne i.
10 Dzi�ki temu w ziemi, któr�
Jehowa, wasz Bóg, daje wam ja-
ko dziedzictwo, nie zostanie
przelana żadna niewinna krew j

i nie obci�życie si� win� krwik.

19:5 �Lub „głowica”. 19:6 �Dosł. „po-
nieważ jego serce si� rozpaliło”.

11 „Ale gdyby ktoś nienawi-
dził swojego bliźniegoa i czyhał
na niego, żeby go zaatakować,
i śmiertelnie go� ranił, a potem
uciekł do jednego z tych miast,
12 to starsi z jego miasta spro-
wadz� go stamt�d, wydadz�
w r�ce mściciela krwi i b�dzie
musiał umrzećb. 13 Nie wolno
wam� si� nad nim użalić. Macie
usun�ć z Izraela win� za prze-
lanie niewinnej krwic, żeby wam
si� dobrze wiodło.

14 „Kiedy otrzymacie swoje
dziedzictwo w ziemi, któr� Je-
howa, wasz Bóg, daje wam na
własność, nie wolno wam prze-
suwać znaków granicznych swo-
jego bliźniegod, które wyznacz�
wasi przodkowie.

15 „Jeden świadek nie wy-
starczy, żeby obci�żyć kogoś wi-
n� za jakieś wykroczenie lub
grzeche. Każda taka sprawa ma
być potwierdzona zeznaniami�
dwóch lub trzech świadkówf.
16 Jeżeli jakiś świadek ma złe
zamiary i zezna przeciw ko-
muś, oskarżaj�c go o jakieś wy-
kroczenieg, 17 to obie te oso-
by, mi�dzy którymi toczy si�
spór, stan� przed Jehow�, przed
kapłanami i s�dziami pełni�cy-
mi wtedy służb�h. 18 S�dzio-
wie dokładnie zbadaj� spraw� i

i jeśli człowiek, który zło-
żył zeznanie, okazał si� fałszy-
wym świadkiem, jeśli fałszywie
oskarżył swojego brata, 19 to
macie post�pić z nim tak, jak
on zamierzał post�pić ze swoim
bratem j. Macie usun�ć spośród
siebie złok. 20 Gdy inni to usły-
sz�, b�d� si� bać i już nigdy nikt
wśród was nie dopuści si� ta-
kiego zła l. 21 Nie wolno wam�

19:11 �Lub „jego dusz�”. 19:13, 21
�Dosł. „twojemu oku”. 19:15 �Dosł.
„ustami”.
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si� użalića: życie� należy dać za
życie�, oko za oko, z�b za z�b,
r�k� za r�k�, nog� za nog�b.

20 „Kiedy pójdziecie na woj-
n� ze swoimi wrogami

i zobaczycie ich konie, rydwa-
ny wojenne i wojska liczniejsze
niż wasze, nie bójcie si� ich, bo
z wami jest Jehowa, wasz Bóg,
który was wyprowadził z ziemi
egipskiejc. 2 Zanim wyruszycie
do walki, kapłan wyjdzie do lu-
du i przemówi do niegod. 3 Po-
wie: ‚Słuchaj, Izraelu. Wyrusza-
cie do walki ze swoimi wrogami.
Nie upadajcie na duchu. Nie bój-
cie si� ich, nie przerażajcie si�
ani nie drżyjcie z ich powodu,
4 bo z wami idzie Jehowa, wasz
Bóg, by walczyć za was z waszy-
mi wrogami i was wybawić’e.

5 „A zwierzchnicy powiedz�
do ludu: ‚Czy ktoś zbudował no-
wy dom i nie zd�żył w nim za-
mieszkać? Niech do niego wró-
ci, bo mógłby zgin�ć w walce
i ktoś inny by w nim zamieszkał.
6 Czy ktoś zasadził winnic�,
a nie zacz�ł zbierać z niej owo-
ców? Niech wróci do swojego
domu, bo mógłby zgin�ć w wal-
ce i ktoś inny zacz�łby zbierać
z niej owoce. 7 Czy ktoś zar�-
czył si� z kobiet�, ale nie zd�żył
si� z ni� ożenić? Niech wróci do
swojego domuf, bo mógłby zgi-
n�ć w walce i z t� kobiet� ożenił-
by si� ktoś inny’. 8 Zwierzch-
nicy powiedz� jeszcze do ludu:
‚Czy ktoś si� boi? Czy ktoś upadł
na duchu?g Niech wróci do swo-
jego domu, bo mógłby sprawić,
że serca jego braci struchlej��
jak jego własne serce’h. 9 Gdy
zwierzchnicy przestan� mówić
do ludu, wyznacz� dowódców,
żeby poprowadzili wojska.

19:21 �Lub „dusz�”. 20:8 �Dosł. „stop-
niej�”.

10 „Kiedy zbliżycie si� do ja-
kiegoś miasta, żeby z nim
walczyć, najpierw ogłosicie mu
warunki pokojua. 11 Jeśli jego
mieszkańcy zaakceptuj� wasze
warunki pokoju i otworz� przed
wami bramy, to odt�d wszys-
cy oni b�d� wykonywać dla
was prac� przymusow� i wam
służyćb. 12 Ale jeśli nie b�d�
chcieli zawrzeć z wami poko-
ju, lecz wypowiedz� wam woj-
n�, to macie oblegać to miasto,
13 a Jehowa, wasz Bóg, z cał�
pewności� wyda je w wasze r�-
ce i wszystkich m�żczyzn z nie-
go zabijecie mieczem. 14 A ko-
biety, dzieci, żywy inwentarz
i wszystko, co jest w mieście—
cały łup—weźmiecie dla siebiec.
I b�dziecie jeść z łupu zdobyte-
go na swoich wrogach, których
wam wydał Jehowa, wasz Bógd.

15 „Tak post�picie ze wszyst-
kimi miastami bardzo odległy-
mi od was, które nie należ� do
miast okolicznych narodów.
16 Ale w miastach ludów, które
Jehowa, wasz Bóg, daje wam ja-
ko dziedzictwo, nie wolno wam
nikogo� zachować przy życiue.
17 Hetytów, Amorytów, Kana-
nejczyków, Peryzzytów, Chiwwi-
tów i Jebusytów macie do-
szcz�tnie zniszczyć�f—tak jak
wam nakazał Jehowa, wasz
Bóg— 18 żeby was nie uczyli
wszystkich tych obrzydliwych
rzeczy, które robi� dla swoich
bogów, i nie sprawili, że b�dzie-
cie grzeszyć przeciw Jehowie,
swojemu Bogug.

19 „Gdy b�dziecie oblegać ja-
kieś miasto i przez długi czas
z nim walczyć, żeby je zdobyć,
nie wolno wam niszczyć jego

20:16 �Dosł. „niczego, co oddycha”.
20:17 �Lub „przeznaczyć na zagład�”.
Zob. Słowniczek poj�ć.
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drzew, podnosz�c na nie siekie-
r�. Możecie jeść ich owoce, ale
nie wolno wam ich ścinaća. Bo
czy mielibyście walczyć z drze-
wami, jak gdyby były ludźmi?
20 Możecie niszczyć tylko te
drzewa, o których wiecie, że nie
rodz� jadalnych owoców. Może-
cie je ścinać i budować z nich
umocnienia obl�żnicze przeciw-
ko miastu, które toczy z wami
wojn�, dopóki ono nie upadnie.

21 „Gdyby w ziemi, któr� Je-
howa, wasz Bóg, daje wam

na własność, znaleziono na polu
kogoś zabitego i nie byłoby wia-
domo, kto go zabił, 2 to wasi
starsi i s�dziowieb pójd� tam
i zmierz� odległość, jaka dzieli
ciało zabitego od okolicznych
miast, 3 i ustal�, które mias-
to jest najbliżej. Nast�pnie star-
si z tego miasta wezm� ze stada
jałówk�, której jeszcze nigdy nie
używano do pracy, której nigdy
nie zaprz�gano w jarzmo, 4 za-
prowadz� j� do doliny�, w któ-
rej płynie woda—tam, gdzie nie
uprawiano ani nie obsiewano
ziemi—i złami� jej karkc.

5 „Przyjd� też kapłani, Lewi-
ci, bo Jehowa, wasz Bóg, wy-
brał ich, żeby pełnili dla Niego
służb�d, żeby w imieniu Jeho-
wy błogosławili lude i oznaj-
miali, jak należy rozstrzygn�ć
każd� sporn� spraw� zwi�za-
n� z użyciem przemocyf. 6 Po-
tem wszyscy starsi z miasta, naj-
bliżej którego leży zabity, umyj�
r�ceg nad jałówk�, której złama-
no kark w dolinie, 7 i oświad-
cz�: ‚Nasze r�ce nie przelały tej
krwi ani nasze oczy nie widziały,
jak została przelana. 8 Jeho-
wo, nie obci�żaj odpowiedzial-
ności� za to swojego ludu, Izrae-

21:4 �Lub „wadi”. Zob. Słowniczek po-
j�ć.

la, który wykupiłeśa. Nie pozwól,
żeby na Twój lud, Izraela, spad-
ła wina za przelanie niewinnej
krwi’b. I wina krwi przestanie na
nich ci�żyć. 9 W ten oto spo-
sób—gdy uczynicie to, co słusz-
ne w oczach Jehowy—uwolnicie
si� od winy za przelanie niewin-
nej krwi.

10 „Gdy wyruszycie na woj-
n� ze swoimi wrogami i Jehowa,
wasz Bóg, da wam zwyci�stwo,
i uprowadzicie ich do niewolic,
11 a ktoś z was zobaczy wśród
jeńców pi�kn� kobiet�, która
mu si� spodoba i z któr� ze-
chce si� ożenić, 12 to może j�
przyprowadzić do swojego do-
mu. A ona ogoli sobie głow�,
przytnie paznokcie, 13 zdejmie
ubranie, w którym wzi�to j� do
niewoli, i zamieszka w jego do-
mu. Przez cały miesi�c b�dzie
opłakiwać swojego ojca i matk�d,
po czym on b�dzie mógł z ni�
współżyć—stanie si� jej m�żem,
a ona jego żon�. 14 Gdyby jed-
nak nie był z niej zadowolony,
to pozwoli jej odejść tame, do-
k�d b�dzie chciała�. Ale nie wol-
no mu jej sprzedać ani potrakto-
wać surowo, bo j� upokorzył.

15 „Jeśli jakiś m�żczyzna ma
dwie żony i jedn� kocha bardziej
niż drug��, a one obie urodz�
mu synów, przy czym pierwo-
rodny b�dzie synem tej nieko-
chanejf, 16 to w dniu, w którym
ten człowiek b�dzie przekazy-
wał synom swoje dziedzictwo,
nie może kosztem pierworodne-
go syna niekochanej żony po-
traktować jak pierworodnego sy-
na tej, któr� kocha. 17 Ma
uznać za pierworodnego syna
niekochanej żony i dać mu po-
dwójn� cz�ść ze wszystkiego, co

21:14 �Lub „zgodnie z pragnieniem jej
duszy”. 21:15 �Dosł. „dwie żony, jedn�
kochan�, a drug� nienawidzon�”.
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ma, bo to on jest jego pierwszym
dzieckiem� i to jemu przysługu-
je prawo pierworodnegoa.

18 „Jeśli jakiś człowiek ma
syna upartego i buntownicze-
go, który nie jest posłuszny oj-
cu ani matceb—choć próbuj� go
korygować, on nie chce ich
słuchaćc— 19 to ojciec i mat-
ka zaprowadz� go do starszych
w bramie jego miasta 20 i po-
wiedz� do nich: ‚Nasz syn jest
uparty, buntowniczy i nie chce
nas słuchać. To żarłokd i pijak’e.
21 Wtedy wszyscy mieszkańcy
tego miasta go ukamienuj�.
W ten sposób usuniecie spośród
siebie zło, a cały Izrael usłyszy
o tym i b�dzie si� bałf.

22 „Jeśli ktoś popełni grzech
zasługuj�cy na wyrok śmier-
ci i zostanie uśmierconyg, i za-
wieszony na paluh, 23 to jego
zwłoki nie mog� pozostać na pa-
lu przez cał� noc i. Koniecznie
pochowajcie go w tym samym
dniu, bo ten, kto zawisł na pa-
lu, jest przekl�ty przez Boga j.
Nie wolno wam kalać ziemi, któ-
r� Jehowa, wasz Bóg, daje wam
jako dziedzictwok.

22 „Jeśli zobaczysz, że byk
lub owca twojego brata si�

zgubiły, nie możesz przejść obok
tego oboj�tniel. Masz koniecz-
nie odprowadzić takie zwierz�
do swojego brata. 2 A jeśli twój
brat nie mieszka w pobliżu al-
bo jeśli go nie znasz, to za-
prowadzisz zwierz� do swojego
domu i pozostanie u ciebie, do-
póki twój brat nie przyjdzie go
szukać. Wtedy mu je zwróciszm.
3 Tak samo post�pisz z jego os-
łem, jego ubraniem—z czymkol-
wiek, co on zgubił, a ty zna-
lazłeś. Nie możesz przejść obok
tego oboj�tnie.

21:17 �Lub „pocz�tkiem jego siły roz-
rodczej”.

4 „Jeśli zobaczysz, że osioł
lub byk twojego brata upadł na
drodze, nie możesz przejść obok
tego oboj�tnie. Masz koniecznie
pomóc bratu podnieść zwierz�a.

5 „Kobiecie nie wolno no-
sić ubrań m�skich, a m�żczyź-
nie damskich. Bo każdy, kto tak
robi, budzi obrzydzenie w Jeho-
wie, swoim Bogu.

6 „Jeśli id�c drog�, zoba-
czysz na drzewie albo na ziemi
ptasie gniazdo, w którym matka
siedzi z piskl�tami lub w którym
wysiaduje jajka, to nie wolno ci
zabrać matki razem z młodymib.
7 Młode możesz sobie wzi�ć,
ale matk� masz koniecznie wy-
puścić. Rób tak, a b�dzie ci si�
dobrze wiodło i b�dziesz długo
żyć.

8 „Jeśli zbudujesz dom, zrób
na dachu balustrad�c, żeby—gdy-
by ktoś z niego spadł—nie obci�-
żyć swojego domu win� krwi.

9 „Nie wolno ci obsiewać win-
nicy dwoma rodzajami ziarnad.
W przeciwnym razie to, co zbie-
rzesz z winorośli, jak również
wszystko, co wyrośnie z tego
drugiego ziarna, trzeba b�dzie
oddać na rzecz sanktuarium.

10 „Gdy idziesz orać, nie wol-
no ci zaprz�gać byka razem z os-
łeme.

11 „Nie wolno ci nosić ubra-
nia utkanego z wełny poł�czo-
nej z lnemf.

12 „Masz sobie zrobić fr�dzle
na czterech rogach szaty, któr�
nosiszg.

13 „Jeśli m�żczyzna ożeni si�
z jak�ś kobiet� i b�dzie z ni�
współżył, ale potem j� znienawi-
dzi�, 14 jeśli zarzuci jej złe pro-
wadzenie si� i j� zniesławi, mó-
wi�c: ‚Ożeniłem si� z t� kobiet�,

22:13 �Lub „odrzuci”.
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ale kiedy z ni� współżyłem, oka-
zało si�, że nie jest dziewic��’,
15 to ojciec i matka tej dziew-
czyny przynios� do starszych
w bramie miasta dowód jej dzie-
wictwa. 16 Ojciec dziewczyny
powie do starszych: ‚Dałem te-
mu m�żczyźnie córk� za żon�,
a on jej nienawidzi� 17 i zarzu-
ca jej złe prowadzenie si�, mó-
wi�c: „Twoja córka nie była dzie-
wic��”. Zobaczcie wi�c dowód
dziewictwa mojej córki’. I roz-
ci�gn� przed starszymi miasta
prześcieradło. 18 Wtedy starsi
miastaa wezm� tego człowieka
i wymierz� mu kar�b. 19 Nało-
ż� na niego grzywn� w wyso-
kości 100 syklów� srebra, które
dadz� ojcu dziewczyny—bo czło-
wiek ten zniesławił dziewic�
izraelsk�c. I ona dalej b�dzie je-
go żon�. Do końca życia nie b�-
dzie mu wolno si� z ni� roz-
wieść.

20 „Jeśli jednak zarzut oka-
że si� prawdziwy, jeśli nie ma
dowodu, że ta dziewczyna była
dziewic�, 21 to przyprowadz�
j� przed wejście domu jej ojca,
a mieszkańcy jej miasta j� uka-
mienuj�, bo post�piła w Izrae-
lu haniebnied, dopuszczaj�c si�
niemoralności� w domu swoje-
go ojcae. W ten sposób usuniecie
spośród siebie złof.

22 „Jeśli jakiś m�żczyzna zo-
stanie przyłapany na tym, że
współżyje z żon� innego m�ż-
czyzny, to oboje ponios� śmierć—
zarówno m�żczyzna, jak i kobie-
tag. W ten sposób usuniecie z Iz-
raela zło.

22:14 �Lub „że nie ma oznak dziewic-
twa”. 22:16 �Lub „j� odrzuca”. 22:17
�Lub „nie miała oznak dziewictwa”.
22:19 �Sykl odpowiadał 11,4 g. Zob. Do-
datek B14. 22:21 �Lub „uprawiaj�c
prostytucj�”.

23 „Jeśli jakiś m�żczyzna
spotka w mieście zar�czon� dzie-
wic� i b�dzie z ni� współżył,
24 to przyprowadzicie ich oboje
do bramy tego miasta i ukamie-
nujecie—dziewczyn� dlatego, że
nie krzyczała w mieście, a m�ż-
czyzn� dlatego, że upokorzył żo-
n� swojego bliźniegoa.W ten spo-
sób usuniecie spośród siebie zło.

25 „Jeśli jednak m�żczyzna
spotkał zar�czon� dziewczyn�
poza miastem i sił� zmusił j� do
współżycia, to ktoś taki sam po-
niesie śmierć, 26 a dziewczy-
nie nic za to nie zrobicie, bo nie
popełniła grzechu zasługuj�ce-
go na śmierć.W tej sytuacji nale-
ży post�pić tak samo jak wtedy,
gdy ktoś zaatakuje swojego bliź-
niego i go zamorduje�b. 27 Bo
zdarzyło si� to poza miastem.
Zar�czona dziewczyna krzycza-
ła, ale nie było nikogo, kto by jej
pośpieszył na ratunek.

28 „Jeśli m�żczyzna spotka
dziewczyn�, dziewic�, która nie
jest zar�czona, jeśli zmusi j� do
współżycia� i wyjdzie to na jawc,
29 to da jej ojcu 50 syklów sreb-
ra i weźmie j� sobie za żon�d.
Ponieważ j� upokorzył, do koń-
ca życia nie b�dzie mu wolno si�
z ni� rozwieść.

30 „
˙
Zaden m�żczyzna nie

może poślubić żony swojego oj-
ca—żeby nie ści�gn�ć na ojca
hańby�e.

23 „
˙
Zadenwykastrowanym�ż-

czyzna— ze zmiażdżony-
mi j�drami lub odci�tym człon-
kiem—nie może wejść do zboru
Jehowyf.

2 „
˙
Zaden nieślubny syn nie

może wejść do zboru Jehowyg.
Nikt z jego potomków—aż do

22:26 �Lub „zabije dusz�”. 22:28 �Lub
„jeśli j� uwiedzie i b�dzie z ni� współ-
żył”. 22:30 �Dosł. „żeby nie odkryć po-
ły szaty swego ojca”.
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dziesi�tego pokolenia—nie może
wejść do zboru Jehowy.

3 „
˙
Zaden Ammonita ani Moa-

bita nie może wejść do zboru Je-
howya. Nigdy—aż do dziesi�tego
pokolenia—nikt z ich potomków
nie może wejść do zboru Jeho-
wy, 4 bo podczas waszej w�d-
rówki po wyjściu z Egiptu nie
przyszli wam na pomoc z chle-
bem i wod�b, a w dodatku na-
j�li przeciw wam Balaama, syna
Beora z Petoru w Mezopotamii,
żeby was przekl�ł�c. 5 Ale Je-
howa, wasz Bóg, nie chciał
wysłuchać Balaamad. Przeciw-
nie, Jehowa, wasz Bóg, dla wa-
szego dobra zmienił przekleń-
stwo w błogosławieństwoe, bo
Jehowa, wasz Bóg, was poko-
chałf. 6 Nigdy—przez całe swo-
je życie—nie wolno wam działać
na ich rzecz i przyczyniać si� do
ich dobrobytug.

7 „Nie wolno wam nienawi-
dzić Edomitów, bo s� to wasi
braciah.

„Nie wolno wam nienawidzić
Egipcjan, bo byliście cudzoziem-
cami w ich krajui. 8 Trzecie
pokolenie ich dzieci może wejść
do zboru Jehowy.

9 „Kiedy rozbijecie obóz, że-
by walczyć ze swoimi wrogami,
macie si� wystrzegać wszystkie-
go, co mogłoby was skalać�j.
10 Jeśli m�żczyzna stanie si�
nieczysty z powodu nocnego wy-
pływu nasieniak, to ma wyjść po-
za obóz i tam pozostać. 11 Pod
wieczór ma si� umyć, a po za-
chodzie słońca może wrócić do
obozu l. 12 Poza obozem macie
wyznaczyć sobie ustronne miej-
sce, do którego b�dziecie wy-
chodzić za potrzeb�. 13 Każdy
z was ma mieć wśród swoich
przyborów łopatk�. Kiedy wyj-

23:4 �Lub „wam złorzeczył”. 23:9
�Lub „wszelkiego zła”.

dziecie poza obóz, żeby przykuc-
n�ć i załatwić swoj� potrzeb�,
wykopiecie sobie dołek, a po-
tem przykryjecie swoje odchody.
14 Bo Jehowa, wasz Bóg, prze-
chadza si� po waszym oboziea,
żeby was wyzwolić i wydać wro-
gów w wasze r�ce. Dlatego wasz
obóz ma być świ�tyb, żeby nie
zobaczył On u was nic nieprzy-
zwoitego i nie przestał wam to-
warzyszyć.

15 „Jeśli jakiś niewolnik
ucieknie od swojego pana i
przyjdzie do kogoś z was, nie
wolno wam go wydać w r�ce je-
go pana. 16 Może zamieszkać
wśród was, w jednym z wa-
szych miast, które sobie wybie-
rze—gdziekolwiek mu si� spodo-
ba. Nie wolno wam go gn�bićc.

17 „
˙
Zadna z córek Izraela nie

może zostać prostytutk� świ�-
tynn�d, również żaden z sy-
nów Izraela nie może uprawiać
prostytucji świ�tynneje. 18 Nie
wolno wam w celu spełnienia ja-
kiegoś ślubu przynosić do domu
Jehowy, swojego Boga, pieni�-
dzy uzyskanych z prostytucji—
czy to zapłaconych kobiecie b�-
d�cej prostytutk�, czy m�żczyź-
nie uprawiaj�cemu prostytucj��,
bo i jedno, i drugie jest obrzyd-
liwości� dla Jehowy, wasze-
go Boga.

19 „Nie pożyczaj bratu ni-
czego na procentf—czy chodzi
o pieni�dze, jedzenie, czy o co-
kolwiek innego, od czego moż-
na by zaż�dać procentu. 20 Od
cudzoziemca możesz ż�dać pro-
centug, ale na swoim bracie nie
wolno ci tego wymuszaćh, żeby
Jehowa, twój Bóg, błogosławił
ci we wszystkim, co b�dziesz ro-
bić w ziemi, do której idziesz, by
wzi�ć j� na własność i.

23:18 �Dosł. „psu”.
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21 „Jeśli złożysz Jehowie,
swojemu Bogu, jakiś śluba, nie
oci�gaj si� ze spełnieniem gob,
bo Jehowa, twój Bóg, z pewnoś-
ci� zaż�da tego od ciebie. Gdy
tego nie zrobisz, obci�żysz si�
grzechemc. 22 Ale jeśli nie zło-
żysz ślubu, nie b�dziesz winny
grzechud. 23 Gdy z twoich ust
wyjd� jakieś słowa, masz ich do-
trzymaće. Wypełnij ślub, który
złożyłeś Jehowie, swojemu Bo-
gu, jako dobrowoln� ofiar�f.

24 „Kiedy pójdziesz do win-
nicy swojego bliźniego, możesz
jeść winogrona do syta�, ale nie
wolno ci nic wkładać do pojem-
nikag.

25 „Kiedy wejdziesz w zboże
na polu swojego bliźniego, mo-
żesz zrywać dojrzałe kłosy r�-
k�, ale nie wolno ci zapuszczać
w zboże sierpah.

24 „Jeśli m�żczyzna ożeni
si� z jak�ś kobiet�, ale

nie b�dzie z niej zadowolony,
bo zobaczy w jej post�powaniu
coś nieprzyzwoitego, to sporz�-
dzi dokument rozwodowyi, wr�-
czy go jej i odprawi j� ze
swojego domu j. 2 Gdy opuści
ona jego dom, może zostać żo-
n� innego m�żczyznyk. 3 Gdy-
by ten drugi m�żczyzna j� znie-
nawidził� i sporz�dził dokument
rozwodowy, wr�czył go jej i od-
prawił j� ze swojego domu albo
gdyby umarł, 4 to jej pierwszy
m�ż, który j� odprawił, nie mo-
że si� z ni� ponownie ożenić, bo
stała si� nieczysta, i coś takie-
go byłoby dla Jehowy obrzydli-
wości�. Nie wolno wam ści�gać
grzechu na ziemi�, któr� Jeho-
wa, wasz Bóg, daje wam jako
dziedzictwo.

5 „Jeśli m�żczyzna niedawno
si� ożenił, nie może pójść do

23:24 �Lub „żeby nasycić sw� dusz�”.
24:3 �Lub „odrzucił”.

wojska ani nie można go obci�-
żać innymi obowi�zkami. Przez
rok ma pozostawać w domu
i sprawiać radość swojej żoniea.

6 „Nikt nie może brać w za-
staw� żaren czy choćby ich gór-
nego kamieniab, bo w ten spo-
sób brałby w zastaw czyjeś
środki do życia�.

7 „Jeśli wyjdzie na jaw, że ja-
kiś człowiek porwał kogoś� ze
swych izraelskich braci, zn�cał
si� nad nim i go sprzedałc, to
ktoś taki poniesie śmierćd. Ma-
cie usun�ć spośród siebie złoe.

8 „Kiedy gdzieś pojawi si�
tr�d�, uważajcie, by pilnie stoso-
wać si� do wszystkich instruk-
cji podawanych przez kapłanów
lewickichf. Róbcie dokładnie to,
co im nakazałem. 9 Pami�taj-
cie o tym, jak Jehowa, wasz
Bóg, post�pił z Miriam pod-
czas waszej w�drówki po wyj-
ściu z Egiptug.

10 „Jeśli udzielisz swojemu
bliźniemu jakiejś pożyczkih, nie
wolno ci wejść do jego domu, że-
by wzi�ć w zastaw to, co ci za-
proponował. 11 Poczekasz na
zewn�trz, a on ci ten zastaw
wyniesie. 12 Ale jeśli ten czło-
wiek jest w potrzebie, nie mo-
żesz położyć si� spać, maj�c
u siebie jego zastaw i. 13 Powi-
nieneś mu go zwrócić do za-
chodu słońca, żeby gdy pójdzie
spać, miał swoj� szat� j. Wtedy
b�dzie ci� błogosławił, a Jeho-
wa, twój Bóg, uzna twój czyn za
prawy.

14 „Nie wolno ci oszukiwać
wynaj�tego pracownika, który

24:6 �Lub „jako zabezpieczenie spłaty
długu”. �Lub „dusz�”. 24:7 �Lub „ja-
k�ś dusz�”. 24:8 �Hebr. słowo tłuma-
czone na „tr�d” ma szerokie znaczenie.
Obejmuje różne zakaźne choroby skóry,
ale może si� też odnosić do plagi poja-
wiaj�cej si� na odzieży i w domach.
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jest w potrzebie, jest biedny—
czy chodzi o jednego z two-
ich braci, czy o jednego z cu-
dzoziemców, którzy osiedlili si�
w waszej ziemi, w waszych mias-
tach�a. 15 Masz mu zapłacić
tego samego dniab, przed zacho-
dem słońca, bo jest w potrzebie
i od tej zapłaty zależy jego ży-
cie�. W przeciwnym razie pożali
si� na ciebie Jehowie i staniesz
si� winny grzechuc.

16 „Ojcowie nie ponios�
śmierci za to, co robi� ich dzieci,
a dzieci za to, co robi� ich ojco-
wied. Każdy poniesie śmierć tyl-
ko za swój własny grzeche.

17 „Nie wypaczaj sprawiedli-
wości, gdy jest rozstrzygana
sprawa osiadłego wśród was cu-
dzoziemca lub sieroty�f. I nie
bierz w zastaw szaty wdowyg.
18 Pami�taj, że byliście niewol-
nikami w Egipcie, a Jehowa,
wasz Bóg, wykupił was stam-
t�dh. Właśnie dlatego nakazuj�
ci tak robić.

19 „Gdy w czasie żniw b�-
dziesz zbierać zboże ze swojego
pola i zapomnisz jakiegoś snop-
ka, to nie wolno ci si� po niego
wrócić. Ma on pozostać dla cu-
dzoziemca, który wśród was
mieszka, dla sieroty i wdowyi—
żeby Jehowa, wasz Bóg, błogo-
sławił ci we wszystkim, co b�-
dziesz robić j.

20 „Gdy b�dziesz otrz�sać
oliwki z gał�zi swojego drzewa
oliwnego, nie rób tego dwa ra-
zy. To, co pozostanie, ma być dla
cudzoziemca, który wśród was
mieszka, dla sieroty i wdowyk.

21 „Gdy b�dziesz zbierać wi-
nogrona ze swojej winnicy, nie
wracaj si�, żeby pozbierać reszt-
ki. Maj� one pozostać dla cu-

24:14 �Dosł. „bramach”. 24:15 �Lub
„dusza”. 24:17 �Dosł. „chłopca bez oj-
ca”.

dzoziemca, który wśród was
mieszka, dla sieroty i wdowy.
22 Pami�taj, że byliście niewol-
nikami w ziemi egipskiej. Właś-
nie dlatego nakazuj� ci tak ro-
bić.

25 „Jeśli mi�dzy m�żczyzna-
mi powstanie spór, to

stawi� si� oni przed s�dzia-
mia, którzy ich os�dz�. Prawego
uniewinni�, a winnego skaż�b.
2 Gdy winny zasłuży na chłos-
t�c, s�dzia każe położyć go twa-
rz� do ziemi i w swojej obec-
ności wymierzyć mu uderzenia.
Liczba uderzeń ma być odpo-
wiednia do wagi jego złego czy-
nu. 3 Można mu wymierzyć 40
uderzeńd, ale nie wi�cej. W prze-
ciwnym razie wasz brat zostałby
na waszych oczach zhańbiony.

4 „Nie nakładaj bykowi ka-
gańca, gdy młóci ziarnoe.

5 „Jeśli bracia mieszkaj� ra-
zem i jeden z nich umrze, a nie
b�dzie miał syna, to żona zmar-
łego nie może wyjść za m�ż
za m�żczyzn� spoza rodziny. Ma
si� z ni� ożenić jej szwagier,
ma z ni� zawrzeć małżeństwo le-
wirackief. 6 Pierworodny, któ-
rego ona urodzi, ma nosić imi�
zmarłegog, żeby nie zostało ono
wymazane z Izraelah.

7 „Jeśli ten m�żczyzna nie
zechce ożenić si� z wdow� po
swoim bracie, to przyjdzie ona
do starszych w bramie miasta
i powie: ‚Mój szwagier nie
chce zachować imienia swoje-
go brata w Izraelu. Nie zgo-
dził si� zawrzeć ze mn� mał-
żeństwa lewirackiego’. 8 Starsi
z jego miasta przywołaj� go
wi�c, żeby z nim porozmawiać.
Gdy b�dzie obstawał przy swo-
im i powie: ‚Nie chc� si� z ni�
ożenić’, 9 wtedy wdowa po je-
go bracie podejdzie do nie-
go na oczach starszych, zdejmie
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mu ze stopy sandała, plunie mu
w twarz i powie: ‚Tak należy po-
traktować człowieka, który nie
chce odbudować domu swojego
brata’. 10 I jego rodzina b�dzie
nazywana w Izraelu: ‚Dom tego,
któremu zdj�to sandał’.

11 „Jeśli dwóch m�żczyzn
wda si� w bójk� i żona jedne-
go z nich, chc�c obronić m�ża
przed tym, który go bije, wyci�g-
nie r�k� i chwyci go za narz�-
dy płciowe, 12 to odetniecie
jej r�k�. Nie wolno wam� si� nad
ni� użalić.

13 „Nie wolno ci mieć w wor-
ku dwóch rodzajów kamiennych
odważnikówb, ci�żkiego i lekkie-
go. 14 Nie wolno ci mieć w do-
mu dwóch rodzajów miar�c,
dużej i małej. 15 Masz mieć
dokładne, niesfałszowane od-
ważniki i dokładne, niesfałszo-
wane miary, a b�dziesz mógł
długo żyć w ziemi, któr� wam
daje Jehowa, wasz Bógd. 16 Bo
każdy, kto post�puje nieuczci-
wie, budzi obrzydzenie w Jeho-
wie, waszym Bogue.

17 „Pami�tajcie o tym, co
zrobili wam Amalekici podczas
waszej w�drówki po wyjściu
z Egiptuf— 18 jak natkn�li si�
na was w drodze, gdy byliście
wyczerpani i słabi, i zaatakowali
wszystkich ci�gn�cych si� z ty-
łu. Nie bali si� Boga. 19 Kie-
dy Jehowa, wasz Bóg, zapewni
wam wytchnienie od wszystkich
waszych wrogów w ziemi, któ-
r� Jehowa, wasz Bóg, daje wam
na własność jako dziedzictwog,
macie zetrzeć Amalekitów z po-
wierzchni ziemi�—żeby nie zo-
stało po nich nawet wspomnie-
nieh. Nie wolno wam o tym
zapomnieć.

25:12 �Dosł. „twojemu oku”. 25:14
�Dosł. „efy i efy”. Zob. Dodatek B14.
25:19 �Dosł. „spod nieba”.

26 „Kiedy w końcu wejdzie-
cie do ziemi, któr� Jeho-

wa, wasz Bóg, daje wam jako
dziedzictwo, gdy weźmiecie j�
na własność i w niej zamieszka-
cie, 2 wtedy włożysz do kosza
troch� z pierwszych plonów� ze-
branych w ziemi, któr� wam da-
je Jehowa, wasz Bóg, i udasz si�
na miejsce, które Jehowa, wasz
Bóg, wybierze, żeby tam prze-
bywało Jego imi�a. 3 Przyj-
dziesz do kapłana, który b�-
dzie w tym czasie pełnił służb�,
i mu powiesz: ‚Oświadczam dzi-
siaj przed Jehow�, twoim Bo-
giem, że wszedłem do ziemi,
któr� Jehowa obiecał nam dać
zgodnie z przysi�g� złożon� na-
szym praojcom’b.

4 „Kapłan weźmie kosz z two-
ich r�k i położy go przed oł-
tarzem Jehowy, twojego Boga.
5 A wtedy powiesz Jehowie,
swojemu Bogu: ‚Mój praojciec
był w�druj�cym z miejsca na
miejsce Aramejczykiem�c. Przy-
był do Egiptud i zamieszkał tam
jako cudzoziemiec z niewielk�
liczb� swoich domownikówe, ale
stał si� tam wielkim narodem,
pot�żnym i licznymf. 6 Egip-
cjanie zn�cali si� nad nami i nas
gn�bili, zmuszali do niewolniczej
pracyg. 7 Zacz�liśmy wi�c wo-
łać do Ciebie, Jehowo, Boże na-
szych praojców, a Ty, Jehowo,
nas usłyszałeś i zwróciłeś uwag�
na nasze cierpienie, nasz� nie-
dol� i nasz� udr�k�h. 8 W koń-
cu, Jehowo, wyprowadziłeś nas
z Egiptu siln� r�k� i pot�żnym
ramieniem i, za pomoc� budz�-
cych groz� czynów, znaków i cu-
dów j. 9 Potem przyprowadziłeś
nas tutaj i dałeś nam t� ziemi�,
ziemi� mlekiem i miodem pły-
n�c�k. 10 A teraz przyniosłem

26:2 �Dosł. „pierwocin”. 26:5 �Możli-
we też „Aramejczykiem, który o mało co
nie umarł”.
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pierwsze plony� zebrane w zie-
mi, któr� nam dałeś, Jehowo’a.

„I złożysz te plony przed Je-
how�, swoim Bogiem, i pokło-
nisz si� Jehowie, swojemu Bogu.
11 A potem wraz z Lewitami
i osiadłymi wśród was cudzo-
ziemcami b�dziesz si� radować
ze wszystkich dóbr, które Jeho-
wa, twój Bóg, dał tobie i twoim
domownikomb.

12 „Gdy w trzecim roku, ro-
ku dziesi�ciny, zbierzesz dziesi�-
cinyc ze wszystkich swoich plo-
nów, przekażesz je dla Lewity,
osiadłego wśród was cudzoziem-
ca, sieroty� i wdowy. Niech
jedz� w waszych miastach�
do sytad. 13 Nast�pnie powiesz
Jehowie, swojemu Bogu: ‚Wzi�-
łem z domu świ�t� cz�ść i prze-
kazałem dla Lewity, osiadłego
wśród nas cudzoziemca, siero-
ty i wdowye—tak jak mi nakaza-
łeś. Nie złamałem Twoich przy-
kazań ani ich nie zaniedbałem.
14 Nie jadłem z tej świ�tej cz�-
ści w czasie żałoby, nie brałem
jej do r�k, gdy byłem nieczysty,
ani nic z niej nie dałem umarłe-
mu. Byłem Ci posłuszny, Jeho-
wo, mój Boże, i zrobiłem wszyst-
ko, co mi nakazałeś. 15 Racz
teraz spojrzeć w dół ze swoje-
go świ�tego mieszkania, z nieba,
i pobłogosław swój lud, Izrae-
la, oraz ziemi�, któr� nam da-
łeśf zgodnie z przysi�g� złożon�
naszym praojcomg—ziemi� mle-
kiem i miodem płyn�c�’h.

16 „Dzisiaj Jehowa, wasz
Bóg, nakazuje wam wprowadzać
w czyn te przepisy i rozporz�-
dzenia. Macie ich przestrzegać
z całego serca i i z całej duszy�.
17 Jehowa oświadcza wam dzi-
siaj, że jeśli b�dziecie chodzić

26:10 �Dosł. „pierwociny”. 26:12
�Dosł. „chłopca bez ojca”. �Dosł. „bra-
mach”. 26:16 �Zob. Słowniczek poj�ć.

Jego drogami, przestrzegać Je-
go przepisówa, przykazańb i roz-
porz�dzeńc oraz słuchać Jego
głosu, to On b�dzie waszym
Bogiem. 18 A wy oświadcza-
cie dzisiaj Jehowie, że b�dzie-
cie przestrzegać wszystkich Je-
go przykazań i że b�dziecie Jego
ludem, Jego szczególn�� włas-
ności�d—tak jak wam obiecał.
19 Gdy okażecie si� ludem świ�-
tym dla Jehowy, swojego Bogae,
On wyniesie was ponad wszyst-
kie inne narody, które stworzyłf.
I b�dziecie si� cieszyć chwał�,
sław� i wspaniałości�—tak jak
obiecał”.

27 Potem Mojżesz wraz ze
starszymi Izraela nakazał

ludowi: „Przestrzegajcie każde-
go przykazania, które wam dzi-
siaj daj�. 2 Gdy przeprawicie
si� przez Jordan do ziemi, któ-
r� wam daje Jehowa, wasz
Bóg, postawicie wielkie ka-
mienie i pokryjecie je tyn-
kiem�g. 3 Nast�pnie—kiedy już
wejdziecie do ziemi, któr� wam
daje Jehowa, wasz Bóg, do zie-
mi mlekiem i miodem płyn�-
cej, tak jak Jehowa, Bóg wa-
szych praojców, wam obiecałh—
wypiszecie na tych kamieniach
wszystkie słowa tego Prawa.
4 Gdy wi�c przekroczycie Jor-
dan, postawicie te kamienie na
górze Ebal i i pokryjecie je tyn-
kiem�, jak to wam dziś na-
kazuj�. 5 Zbudujecie tam rów-
nież ołtarz dla Jehowy, swojego
Boga, ołtarz z kamieni. Nie wol-
no wam ich obrabiać żelazny-
mi narz�dziami j. 6 Ten ołtarz
dla Jehowy, swojego Boga, ma-
cie zbudować z całych kamieni
i składać na nim całopalenia dla
Jehowy, swojego Boga. 7 B�-
dziecie też na nim składać ofia-

26:18 �Lub „drogocenn�”. 27:2, 4
�Lub „pobielicie je wapnem”.
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ry współuczestnictwa�a i tam je
jeśćb, i radować si� przed Jeho-
w�, swoim Bogiemc. 8 I wyraź-
nie wypiszecie na kamieniach
wszystkie słowa tego Prawa”d.

9 Nast�pnie Mojżesz i kapła-
ni lewiccy powiedzieli do całego
Izraela: „Zamilknij, Izraelu, i po-
słuchaj. Tego dnia staliście si�
ludem Jehowy, swojego Bogae.
10 Macie słuchać głosu Jeho-
wy, swojego Boga, i wprowadzać
w czyn Jego przykazaniaf i Je-
go przepisy, które wam dzisiaj
daj�”.

11 W tym dniu Mojżesz na-
kazał ludowi: 12 „Gdy przekro-
czycie Jordan, niech nast�puj�-
ce plemiona stan� przy górze
Garizimg, żeby błogosławić lud:
plemi� Symeona, Lewiego, Ju-
dy, Issachara, Józefa i Be-
niamina. 13 A przy górze Ebalh
niech stan� ci, którzy maj� wy-
powiadać przekleństwa: plemi�
Rubena, Gada, Aszera, Zebulo-
na, Dana i Naftalego. 14 Wte-
dy Lewici przemówi� donośnym
głosem do całego narodu izrael-
skiego i:

15 „‚Przekl�ty ten, kto wyko-
nuje rzeźbiony wizerunek j lub
pos�g z metaluk—rzecz obrzyd-
liw� dla Jehowyl, dzieło r�k
rzemieślnika�—i trzyma go w
ukryciu’. (A cały lud powie:
‚Amen!�’).

16 „‚Przekl�ty ten, kto gardzi
ojcem lub matk�’m. (A cały lud
powie: ‚Amen!’).

17 „‚Przekl�ty ten, kto prze-
suwa znaki graniczne swojego
bliźniego’n. (A cały lud powie:
‚Amen!’).

18 „‚Przekl�ty ten, kto spra-
wia, że niewidomy gubi si� na

27:7 �Zob. Słowniczek poj�ć. 27:15
�Lub „wytwór r�ki obrabiaj�cego drew-
no i metale”. �Lub „niech si� tak sta-
nie!”.

drodze’a. (A cały lud powie:
‚Amen!’).

19 „‚Przekl�ty ten, kto wy-
pacza sprawiedliwośćb, gdy jest
rozstrzygana sprawa cudzoziem-
ca, sieroty� lub wdowy’c. (A ca-
ły lud powie: ‚Amen!’).

20 „‚Przekl�ty ten, kto współ-
żyje z żon� swojego ojca, bo
ści�ga na ojca hańb��’d. (A cały
lud powie: ‚Amen!’).

21 „‚Przekl�ty ten, kto współ-
żyje ze zwierz�ciem’e. (A cały lud
powie: ‚Amen!’).

22 „‚Przekl�ty ten, kto współ-
żyje ze swoj� siostr�—czy jest
córk� jego ojca, czy córk� je-
go matki’f. (A cały lud powie:
‚Amen!’).

23 „‚Przekl�ty ten, kto współ-
żyje ze swoj� teściow�’g. (A cały
lud powie: ‚Amen!’).

24 „‚Przekl�ty ten, kto urz�-
dza zasadzk� na swojego bliźnie-
go i go zabija’h. (A cały lud po-
wie: ‚Amen!’).

25 „‚Przekl�ty ten, kto za ła-
pówk� skazuje na śmierć nie-
winnego człowieka�’ i. (A cały
lud powie: ‚Amen!’).

26 „‚Przekl�ty ten, kto nie
b�dzie si� trzymać słów tego
Prawa i ich wypełniać’ j. (A cały
lud powie: ‚Amen!’).

28 „Jeśli b�dziecie bezwa-
runkowo słuchać głosu

Jehowy, swojego Boga, staran-
nie przestrzegaj�c wszystkich
Jego przykazań, które wam dzi-
siaj daj�, to Jehowa, wasz Bóg,
z cał� pewności� wywyższy was
ponad wszystkie inne narody
ziemik. 2 Jeśli b�dziecie słu-
chać głosu Jehowy, swojego Bo-
ga, to spłyn� na was, stan� si�

27:19 �Dosł. „chłopca bez ojca”. 27:20
�Dosł. „odkrywa poł� szaty swojego oj-
ca”. 27:25 �Lub „dusz�”.
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waszym udziałem� wszystkie te
błogosławieństwaa:

3 „Błogosławieni b�dziecie
w mieście i na polub.

4 „Błogosławione b�d� wa-
sze dzieci�c, plony waszej ziemi
i potomstwo waszych zwierz�t,
młode z waszego bydła, owiec
i kózd.

5 „Błogosławiony b�dzie wasz
kosze i wasza dzieża�f.

6 „Błogosławieni b�dziecie
we wszystkich swoich przedsi�-
wzi�ciach�.

7 „Jehowa sprawi, że pokona-
cie swoich wrogów, którzy prze-
ciw wam wyrusz�g. Nadci�gn�
przeciw wam z jednej strony,
ale uciekać b�d� przed wami
w siedmiu kierunkachh. 8 Je-
howa pobłogosławi wasze spich-
lerze i i wszystko, co b�dziecie
robić. W ziemi, któr� wam daje
Jehowa, wasz Bóg, z cał� pew-
ności� zaznacie błogosławień-
stwa. 9 Jehowa uczyni was
swoim świ�tym ludem j, tak jak
wam przysi�głk, jeśli tylko sta-
le b�dziecie przestrzegać przy-
kazań Jehowy, swojego Boga,
i chodzić Jego drogami. 10 A
wszystkie ludy na ziemi zoba-
cz�, że nosicie na sobie imi� Je-
howy l, i b�d� si� was baćm.

11 „Jehowa obdarzy was wie-
loma dziećmi, mnóstwem zwie-
rz�t i obfitymi plonami w zie-
min, któr� Jehowa obiecał wam
dać zgodnie z przysi�g� złożon�
waszym praojcomo. 12 Jehowa
otworzy wam niebo, swój boga-
ty skarbiec, i w odpowiednim
czasie spuści na wasz� ziemi�
deszczp, i pobłogosławi wszyst-
ko, co b�dziecie robić. B�dziecie
pożyczać wielu narodom, ale sa-

28:2 �Dosł. „dosi�gn� ci�”. 28:4, 18
�Dosł. „owoc twojego łona”. 28:5, 17
�Chodzi o mis� do wyrabiania cias-
ta. 28:6, 19 �Dosł. „wchodz�c i wycho-
dz�c”.

mi nie b�dziecie musieli si�
zapożyczaća. 13 Jehowa uczy-
ni was głow�, a nie ogonem,
zawsze b�dziecie na szczycieb,
a nie na dole, jeśli tylko b�dzie-
cie posłuszni przykazaniom Je-
howy, swojego Boga, które wam
dzisiaj daj�, żebyście ich prze-
strzegali. 14 Nie wolno wam
odst�pić od żadnego z nakazów,
które wam dzisiaj daj�. Nie wol-
no wam zboczyć ani na prawo,
ani na lewoc, żeby chodzić za in-
nymi bogami i im służyćd.

15 „Ale jeśli nie b�dziecie
słuchać głosu Jehowy, swoje-
go Boga, jeśli nie b�dziecie sta-
rannie przestrzegać wszystkich
przykazań i ustaw, które wam
dzisiaj daj�, to spadn� na was,
dosi�gn� was wszystkie te prze-
kleństwae:

16 „Przekl�ci b�dziecie w
mieście i na poluf.

17 „Przekl�ty b�dzie wasz
koszg i wasza dzieża�h.

18 „Przekl�te b�d� wasze dzie-
ci�i, plony waszej ziemi i młode
z waszego bydła, owiec i kóz j.

19 „Przekl�ci b�dziecie we
wszystkich swoich przedsi�-
wzi�ciach�.

20 „Jehowa ześle na was
przekleństwo, sprowadzi za-
m�t i kar�—bez wzgl�du na
to, czego si� podejmiecie—aż
zostaniecie wytraceni, aż szyb-
ko wyginiecie z powodu swo-
ich złych post�pków i dlatego,
że Go� opuściliściek. 21 Jeho-
wa sprawi, że b�d� was n�kać�
choroby, aż was wyt�pi z zie-
mi, do której idziecie, by wzi�ć
j� na własność l. 22 Jehowa po-
razi was gruźlic�, wycieńczaj�-
c� gor�czk�m, zapaleniem, skwa-
rem, mieczemn i wyniszczaj�c�

28:20 �Dosł. „mnie”. 28:21 �Lub
„przylgn� do was”.
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spiekot�, a wasze uprawy do-
tknie rdz�a. Plagi te b�d� was
n�kać, aż wyginiecie. 23 Nie-
bo nad wasz� głow� b�dzie
jak miedź, a ziemia pod waszy-
mi nogami—jak żelazob. 24 Za-
miast deszczu Jehowa spuści na
wasz� ziemi� piasek i pył, które
b�d� spadać na was z nieba, aż
zostaniecie wytraceni. 25 Je-
howa sprawi, że wasi wrogo-
wie was pokonaj�c. Nadci�gnie-
cie przeciw nim z jednej strony,
ale uciekać b�dziecie przed nimi
w siedmiu kierunkach. I wszyst-
kie królestwa ziemi ogarnie
trwoga, gdy zobacz�, co was
spotkałod. 26 A wasze zwłoki
stan� si� żerem dla wszelkich
ptaków lataj�cych pod niebem
i dla zwierz�t żyj�cych na ziemi,
których nikt nie przepłoszye.

27 „Jehowa dotknie was
wrzodami egipskimi, guzkami
krwawniczymi�, egzem� i wy-
sypk�, z których nie zdołacie
si� wyleczyć. 28 Jehowa pora-
zi was obł�dem i ślepot�f i spra-
wi, że wpadniecie w popłoch�.
29 W południe b�dziecie cho-
dzić po omacku, tak jak nie-
widomy pogr�żony w mrokug,
i w niczym nie b�dziecie mieć
powodzenia. B�d� was stale
oszukiwać i obrabowywać i nikt
nie przyjdzie wam na ratunekh.
30 Ktoś z was zar�czy si� z ko-
biet�, ale zostanie ona zgwałco-
na. Ktoś zbuduje dom, ale w nim
nie zamieszka i. Ktoś zasadzi
winnic�, ale nie b�dzie zbierać
z niej owoców j. 31 Wasze by-
ki zostan� zarżni�te na waszych
oczach, ale w ogóle nie zjecie
ich mi�sa. Wasze osły na wa-
szych oczach zostan� skradzio-
ne i już do was nie wróc�. Wa-
sze owce zabior� wrogowie
i nikt nie przyjdzie wam z pomo-

28:27 �Lub „hemoroidami”. 28:28
�Lub „oszołomienie serca”.

c�. 32 Waszych synów i wasze
córki na waszych oczach zabie-
rze inny luda. I b�dziecie stale
za nimi t�sknić, ale nie b�dzie-
cie w stanie nic zrobić. 33 Plon
waszej ziemi i cały owoc wasze-
go trudu b�dzie jeść lud, które-
go nie znacieb. B�dziecie stale
oszukiwani i uciskani. 34 To,
co zobaczycie, doprowadzi was
do szaleństwa.

35 „Jehowa dotknie was bo-
lesnymi wrzodami na kolanach
i udach. I nie zdołacie si� z nich
wyleczyć. Pokryj� was od spo-
du stóp aż po czubek głowy.
36 Jehowa zaprowadzi was oraz
króla, którego nad sob� usta-
nowicie, do narodu nieznane-
go wam ani waszym przodkomc.
I b�dziecie tam służyć innym
bogom, bogom z drewna i z ka-
mieniad. 37 A wszystkie ludy,
do których Jehowa was zapro-
wadzi, ogarnie trwoga, gdy zo-
bacz�, co was spotkało. I sta-
niecie si� dla nich przedmiotem
pogardy� i pośmiewiskieme.

38 „Wysiejecie na polu dużo
ziarna, ale zbierzecie małof, bo
pożre je szarańcza. 39 B�dzie-
cie sadzić i uprawiać winnice,
ale nie b�dziecie pić wina ani ni-
czego nie zbierzecieg, bo pożr�
to robaki. 40 Na całym waszym
terytorium b�d� drzewa oliwne,
ale nie b�dziecie nacierać si� oli-
w�, bo oliwki opadn�. 41 Uro-
dz� si� wam synowie i córki,
ale z wami nie pozostan�, bo
pójd� do niewolih. 42 Wszyst-
kie wasze drzewa i plon wa-
szej ziemi pochłon� roje owa-
dów�. 43 Cudzoziemcy, którzy
osiedl� si� wśród was, b�d� si�
coraz bardziej pi�ć w gór�, a wy
b�dziecie coraz bardziej podu-
padać. 44 B�d� wam pożyczać,

28:37 �Dosł. „przysłowiem”. 28:42
�Lub „brz�cz�ce owady”.
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ale wy nie b�dziecie im poży-
czaća. Oni stan� si� głow�, a wy
ogonemb.

45 „Wszystkie te przekleń-
stwac z cał� pewności� na was
spadn�, b�d� was ścigać i was
dosi�gn�, aż zostaniecie wytra-
cenid, bo nie słuchaliście gło-
su Jehowy, swojego Boga, i nie
przestrzegaliście Jego przyka-
zań oraz Jego ustaw, które na-
kazał wam wypełniaće. 46 B�-
d� ci�żyć na was i na waszych
potomkach i już stale b�d�
stanowić znak i ostrzegawczy
przykład�f, 47 bo gdy mieliście
obfitość wszystkiego, nie służy-
liście Jehowie, swojemu Bogu,
radosnym sercemg. 48 Jehowa
wyśle przeciw wam wrogów i b�-
dziecie im służyćh w głodzie i,
pragnieniu i nagości. Wszystkie-
go b�dzie wam brakować. On
włoży wam na kark żelazne jarz-
mo, aż was wytraci.

49 „Jehowa pośle przeciw-
ko wam naród z dalekaj, z krań-
ca ziemi. Spadnie on na was
jak orzeł na swoj� ofiar�k. B�-
dzie to naród, którego j�zyka
nie b�dziecie rozumieć l, 50 na-
ród srogi, który nie b�dzie miał
wzgl�du na starca ani nie okaże
litości osobie młodejm. 51 B�-
dzie jadł młode spośród wa-
szych zwierz�t i plon waszej
ziemi, aż wyginiecie. B�dzie za-
bierał wam całe zboże, młode wi-
no, oliw� i każd� młod� sztuk�
z waszego bydła, owiec i kóz, do-
póki was nie zniszczyn. 52 B�-
dzie oblegał wszystkie wasze
miasta�—w całej waszej ziemi—
a wy b�dziecie w nich za-
mkni�ci, aż wasze wysokie wa-
rowne mury, na których polega-
cie, upadn�. Z cał� pewności�
b�dzie oblegał wszystkie wa-

28:46 �Lub „prorocz� zapowiedź”.
28:52 �Dosł. „bramy”.

sze miasta—w całej waszej zie-
mi, któr� wam da Jehowa, wasz
Bóga. 53 A wtedy—z powodu
strasznych warunków i ucisku,
jaki wrogowie na was sprowa-
dz�—b�dziecie jeść swoje dzie-
ci�, ciała swoich synów i córekb,
które wam da Jehowa, wasz Bóg.

54 „Nawet najdelikatniejszy
i najwrażliwszy m�żczyzna
wśród was nie b�dzie miał lito-
ści dla swojego brata, ukocha-
nej żony i synów, którzy mu jesz-
cze zostali, 55 i nie podzieli
si� z nimi ciałem swoich synów,
które b�dzie jadł, bo z powo-
du strasznych warunków i ucis-
ku, jaki wrogowie sprowadz� na
was w waszych miastach, nie
b�dzie miał do jedzenia nic in-
negoc. 56 A delikatna i wrażli-
wa kobieta wśród was, która ży-
ła w luksusie—tak delikatna, że
nigdy nawet nie postawiła swej
stopy na ziemid—nie okaże lito-
ści swojemu m�żowi, synowi czy
córce 57 i nie b�dzie chciała
podzielić si� z nimi ciałem swo-
ich synów, których urodzi, ani
nawet tym, co po porodzie wyj-
dzie z jej wn�trza. Sama po kry-
jomu b�dzie to jeść—z powodu
strasznych warunków i ucisku,
jaki wrogowie sprowadz� na was
w waszych miastach.

58 „Jeśli nie b�dziecie staran-
nie stosować si� do wszystkich
słów tego Prawa, zapisanych w
tej ksi�dzee, i nie b�dziecie si�
bać wspaniałego i budz�cego
l�k i szacunek imieniaf Jehowyg,
swojego Boga, 59 to Jehowa ze-
śle na was i waszych potomków
dotkliwe, wielkie i długotrwałe
plagih oraz ci�żkie, uporczywe
choroby. 60 Sprowadzi na was
wszystkie choroby znane wam
z Egiptu, których si� baliście,

28:53 �Dosł. „owoc swojego łona”.
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i z cał� pewności� si� od nich
nie uwolnicie. 61 Mało tego,
Jehowa sprowadzi na was każ-
d� chorob� i plag�, które nie
s� zapisane w tej ksi�dze Pra-
wa, aż zostaniecie wytraceni.
62 I chociaż staliście si� liczni
jak gwiazdy na niebiea, to zosta-
nie was bardzo małob, bo nie słu-
chaliście Jehowy, swojego Boga.

63 „Jak Jehowa z radości�
dbał o wasz� pomyślność i spra-
wiał, że staliście si� liczni, tak
samo Jehowa z radości� was
zniszczy. Zostaniecie wykorze-
nieni z ziemi, do której idziecie,
żeby j� wzi�ć na własność.

64 „Jehowa rozproszy was
mi�dzy wszystkimi narodami, od
jednego krańca ziemi po drugi
kraniec ziemic, i b�dziecie tam
służyć bogom z drewna i kamie-
nia, nieznanym wam ani waszym
przodkomd. 65 Wśród tych na-
rodów nie zaznacie spokojue i nie
znajdziecie miejsca odpoczynku
dla swoich stóp. Jehowa spra-
wi, że wasze serca napełni� si�
trwog�f, że wasz wzrok osłab-
nie i że ogarnie was� rozpaczg.
66 Wasze życie znajdzie si� w
wielkim niebezpieczeństwie. B�-
dziecie si� bać w nocy i za dnia
i nie b�dziecie pewni, czy prze-
żyjecie. 67 Rano b�dziecie mó-
wić: ‚

˙
Zeby już był wieczór!’,

a wieczorem: ‚
˙
Zeby już było

rano!’—z powodu strachu, któ-
ry b�dziecie odczuwać w sercu,
i z powodu tego, co b�dziecie wi-
dzieć. 68 I Jehowa znów zabie-
rze was do Egiptu. Pośle was tam
statkami—w podróż, o której
wam powiedziałem, że już nigdy
wi�cej si� nie powtórzy. B�dzie-
cie si� tam sprzedawać swoim
wrogom jako niewolnicy i nie-
wolnice, ale nie b�dzie nikogo,
kto by chciał was kupić”.

28:65 �Lub „wasz� dusz�”.

29 Takie s� słowa przymie-
rza, które Jehowa kazał

Mojżeszowi zawrzeć z ludem Iz-
raela w ziemi moabskiej oprócz
przymierza, które zawarł z nimi
przy Horebiea.

2 Mojżesz zwołał wtedy całe-
go Izraela i powiedział: „Widzieli-
ście na własne oczy, jak Jehowa
post�pił w Egipcie z faraonem
i wszystkimi jego sługami oraz
cał� jego ziemi�b, 3 widzieli-
ście surowe wyroki�, wielkie
znaki i cudac. 4 Ale po dziś
dzień Jehowa nie dał wam ser-
ca, które by rozumiało, oczu,
które by widziały, ani uszu, któ-
re by słyszałyd. 5 ‚Gdy przez
40 lat prowadziłem was po
pustkowiue, wasze ubrania si�
nie niszczyły, również sandały
na waszych nogach si� nie
zużywałyf. 6 Nie jedliście chle-
ba i nie piliście wina ani inne-
go alkoholu—żebyście wiedzieli,
że ja jestem Jehowa, wasz Bóg’.
7 W końcu przybyliście na to
miejsce, a wtedy nadszedł Sy-
chon, król Cheszbonug, i Og,
król Baszanuh, żeby zmierzyć si�
z nami w bitwie, ale pokonaliśmy
ichi. 8 Potem zabraliśmy ich
ziemi� i daliśmy j� jako dziedzic-
two Rubenitom, Gadytom i po-
łowie plemienia Manassesytów j.
9 Stosujcie si� wi�c do słów te-
go przymierza, b�dźcie im po-
słuszni, a wtedy b�dzie si� wam
dobrze wiodło we wszystkim, co
b�dziecie robićk.

10 „Dzisiaj wy wszyscy stoi-
cie przed Jehow�, swoim Bo-
giem: naczelnicy waszych ple-
mion, wasi starsi, zwierzchnicy,
wszyscy izraelscy m�żczyźni,
11 wasze dzieci, żonyl i cudzo-
ziemcym, którzy mieszkaj� w wa-
szym obozie—czy to zbieraj�cy
dla was drewno, czy czerpi�cy

29:3 �Lub „próby”.

ROZDZ. 28
a Pwt 10:22

b Pwt 4:27

c Kpł 26:33
Neh 1:8
Łk 21:24

d Pwt 4:27, 28

e Am 9:4

f Eze 12:19

g Kpł 26:16, 36
��������������������

szpalta 2
��������������������

ROZDZ. 29
a Wj 24:8

b Wj 19:4
Joz 24:5

c Pwt 4:34
Neh 9:10

d Rz 11:8

e Pwt 1:3
Pwt 8:2

f Pwt 8:4
Neh 9:21
Mt 6:31

g Lb 21:26

h Lb 21:33

i Ps 135:10, 11

j Lb 32:33
Pwt 3:12, 13

k Pwt 4:6
Pwt 8:18
Joz 1:7, 8
1Kl 2:3
Ps 103:17, 18
Łk 11:28

l Neh 8:2

m Wj 12:38

317 POWT
´
ORZONEGO PRAWA 28:61�do�29:11



dla was wod�. 12 Jesteście tu
po to, by zawrzeć z Jehow�,
swoim Bogiem, przymierze po-
twierdzone przysi�g�. To dzi-
siaj Jehowa, wasz Bóg, zawiera
z wami to przymierzea, 13 że-
by ustanowić was swoim lu-
demb i żeby móc si� okazać wa-
szym Bogiemc, tak jak wam
obiecał i jak przysi�gł waszym
praojcom: Abrahamowid, Izaako-
wie i Jakubowi f.

14 „To przymierze potwier-
dzone przysi�g� zawieram nie
tylko z wami, 15 ale też z tymi,
którzy tu dziś stoj� z nami przed
Jehow�, naszym Bogiem, i z ty-
mi, których tu z nami nie ma.
16 (Bo sami dobrze wiecie, jak
nam si� żyło w Egipcie i jak wy-
gl�dała nasza w�drówka przez
terytoria różnych narodówg.
17 Widzieliście wśród nich
obrzydliwe rzeczy oraz odraża-
j�ce bożki�h—z drewna, kamie-
nia, srebra i złota). 18 Uważaj-
cie, żeby serce nikogo z was—
m�żczyzny, kobiety, rodziny czy
plemienia—nie odwróciło si�
dzisiaj od Jehowy, naszego Bo-
ga, tak byście zacz�li służyć bo-
gom tych narodów i. Nie może
być wśród was korzenia, z któ-
rego wyrasta piołun i roślina ro-
dz�ca truj�ce owoce j.

19 „Gdy ktoś usłyszy słowa
tej przysi�gi, ale zacznie chełpić
si� w sercu, mówi�c: ‚B�dzie mi
si� dobrze wiodło, chociaż b�d�
szedł za głosem swojego serca’,
i w rezultacie niszcz�c wszystko
na swojej drodze�, 20 to Jeho-
wa nie zechce mu przebaczyćk.
Przeciwnie, Jehowa zapłonie na
niego wielkim gniewem i spad-

29:17 �Hebr. termin przetłumaczony tu
na „odrażaj�ce bożki” może być spo-
krewniony ze słowem oznaczaj�cym
„gnój”. Używa si� go w celu wyrażenia
pogardy. 29:19 �Dosł. „niszcz�c to, co
dobrze nawodnione i co suche”.

n� na niego wszystkie przekleń-
stwa zapisane w tej ksi�dzea.
Jehowa wymaże z ziemi� je-
go imi�. 21 Jehowa oddzieli
go od wszystkich plemion Izra-
ela i sprowadzi na niego nie-
szcz�ście—wszystkie przekleń-
stwa wynikaj�ce z przymierza,
zapisane w tej ksi�dze Prawa.

22 „Kiedy przyszłe pokolenia
waszych synów i cudzoziemcy z
dalekich krajów zobacz� plagi,
jakie spadn� na wasz kraj, kl�-
ski, jakimi Jehowa go dotknie—
23 siark�, sól, wypalon� ziemi�,
której w ogóle nie b�dzie si�
obsiewać i na której nie wzej-
dzie i nie wyrośnie żadna roś-
linność, jak to było po znisz-
czeniu Sodomy, Gomoryb, Admy
i Ceboimc, które Jehowa zgła-
dził w swoim gniewie— 24 wte-
dy i oni, i wszystkie narody za-
pytaj�: ‚Dlaczego Jehowa tak
post�pił z tym krajem?d Czemu
zapłon�ł tak wielkim gniewem?’.
25 Potem odpowiedz�: ‚Dlatego,
że zerwali przymierze, które Je-
howae, Bóg ich praojców, za-
warł z nimi, gdy ich wyprowa-
dził z Egiptuf. 26 Poszli służyć
innym bogom i si� im kłaniać—
bogom, których nie znali i któ-
rym On nie pozwolił oddawać
czci�g. 27 Wtedy Jehowa za-
płon�ł gniewem na t� ziemi�
i sprowadził na ni� wszystkie
przekleństwa zapisane w tej
ksi�dzeh. 28 W gniewie, w wiel-
kiej złości, w wielkim oburzeniu
Jehowa wykorzenił ich z tej zie-
mi i i wyp�dził do innego kraju,
gdzie s� do dziś’j.

29 „Jehowa, nasz Bóg, zna
wszystkie tajemnicek, ale s� rze-
czy, które zechciał nam obja-
wić—na zawsze powierzył je
nam i naszym potomkom, żeby-

29:20 �Dosł. „spod nieba”. 29:26
�Dosł. „których im nie przydzielił”.
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śmy wprowadzali w czyn wszyst-
kie słowa tego Prawaa.

30 „Kiedy wszystkie te słowa
spełni� si� na was—błogo-

sławieństwa i przekleństwa, któ-
re dałem wam do wyborub—
a potem przypomnicie je sobie�c

wśród wszystkich narodów, mi�-
dzy którymi Jehowa, wasz Bóg,
was rozproszyd, 2 i wrócicie do
Jehowy, swojego Bogae, i razem
ze swoimi synami b�dziecie ca-
łym sercem i cał� dusz�� słu-
chać Jego głosuf, stosuj�c si�
do wszystkiego, co wam dziś na-
kazuj�, 3 to Jehowa, wasz Bóg,
sprowadzi was z niewolig—okaże
wam miłosierdzieh i znów zbie-
rze was ze wszystkich ludów,
mi�dzy którymi Jehowa, wasz
Bóg, was rozproszyi. 4 Choćby
wasz lud był rozproszony aż
po kraniec ziemi, Jehowa, wasz
Bóg, zbierze was stamt�d i spro-
wadzi z powrotem j. 5 Jehowa,
wasz Bóg, zaprowadzi was do
ziemi, któr� wzi�li na własność
wasi ojcowie, i stanie si� ona
wasz� własności�. A Bóg b�dzie
dbał o wasz� pomyślność i spra-
wi, że b�dziecie liczniejsi niż
wasi ojcowiek. 6 Jehowa, wasz
Bóg, oczyści� wasze serca i ser-
ca waszych potomkówl, żebyście
kochali Jehow�, swojego Boga,
całym sercem i cał� dusz�� i że-
byście mogli żyćm. 7 A na wa-
szych wrogów, na tych, którzy
was nienawidzili i prześladowali,
Jehowa, wasz Bóg, sprowadzi
wszystkie przekleństwan.

8 „Wtedy znowu zaczniecie
słuchać głosu Jehowy i wpro-
wadzać w czyn wszystkie Jego
przykazania, które wam dzisiaj
daj�. 9 Jehowa, wasz Bóg, po-

30:1 �Dosł. „sprowadzisz je z powro-
tem do swojego serca”. 30:2, 6, 10
�Zob. Słowniczek poj�ć. 30:6 �Dosł.
„obrzeza”.

błogosławi pracy waszych r�ka

i sprawi, że b�dziecie mieć
wszystkiego pod dostatkiem.
Obdarzy was wieloma dziećmi
i zwierz�tami oraz obfitymi plo-
nami. Jehowa znów b�dzie z ra-
dości� dbał o wasz� pomyśl-
ność, tak jak z radości� dbał
o waszych praojcówb. 10 Bo
b�dziecie słuchać głosu Jehowy,
swojego Boga, i przestrzegać
Jego przykazań i ustaw zapisa-
nych w tej ksi�dze Prawa—wró-
cicie do Jehowy, swojego Boga,
całym sercem i cał� dusz��c.

11 „Spełnianie przykazań,
które wam dzisiaj daj�, nie jest
dla was zbyt trudne ani nieosi�-
galne�d. 12 Nie s� one w nie-
bie, tak by trzeba było mówić:
‚Kto wst�pi do nieba i weźmie je
dla nas, żebyśmy mogli ich słu-
chać i przestrzegać?’e. 13 Nie
s� też za morzem, by trzeba by-
ło mówić: ‚Kto si� przeprawi za
morze i weźmie je dla nas, że-
byśmy mogli ich słuchać i prze-
strzegać?’. 14 Te słowa s� bar-
dzo blisko was, w waszych
ustach i w waszym sercuf, żeby-
ście mogli je spełniaćg.

15 „Daj� wam dzisiaj do wy-
boru: życie i szcz�ście albo
śmierć i nieszcz�ścieh. 16 Jeśli
b�dziecie słuchać przykazań Je-
howy, swojego Boga, które wam
dzisiaj daj�, i kochać Jeho-
w�, swojego Boga i, chodzić Je-
go drogami i przestrzegać Jego
przykazań, ustaw i rozporz�-
dzeń, to b�dziecie żyć j i stanie-
cie si� liczni. Jehowa, wasz Bóg,
b�dzie wam błogosławił w zie-
mi, do której idziecie, żeby j�
wzi�ć na własnośćk.

17 „Ale jeśli wasze serca
odwróc� si�l od Boga i nie
b�dziecie Go słuchać, lecz da-
cie si� zwieść i b�dziecie si�

30:11 �Lub „ani nie s� one daleko”.
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kłaniać innym bogom i im słu-
żyća, 18 to mówi� wam dzi-
siaj, że z cał� pewności� wygi-
niecieb. Nie b�dziecie długo żyć
w ziemi, do której przeprawiacie
si� przez Jordan, żeby j� wzi�ć
na własność. 19 Powołuj� dzi-
siaj niebo i ziemi� na świadków
przeciwko wam, że dałem wam
do wyboru życie i śmierć, błogo-
sławieństwo i przekleństwoc.
Wybierzcie wi�c życie, a b�dzie-
cie mogli żyćd—wy i wasi potom-
kowiee. 20 Kochajcie Jehow�,
swojego Bogaf, słuchajcie Jego
głosu i lgnijcie do Niegog, bo to
od Jehowy zależy wasze życie.
To dzi�ki Niemu b�dziecie długo
żyć w ziemi, któr� obiecał wam
dać zgodnie z przysi�g� złożon�
waszym praojcom: Abrahamowi,
Izaakowi i Jakubowi”h.

31 Potem Mojżesz stan�ł
przed całym Izraelem i

przemówił do niego takimi sło-
wami: 2 „Mam już 120 lati. Nie
mog� wam dłużej przewodzić�,
bo Jehowa mi powiedział: ‚Nie
przekroczysz Jordanu’ j. 3 Przed
wami przeprawi si� Jehowa,wasz
Bóg. On sam na waszych oczach
wytraci te narody, a wy zajmiecie
ich ziemi�k. Poprowadzi was Jo-
zuel, tak jak Jehowa powiedział.
4 Jehowa zniszczy ich tak, jak
amoryckich królów Sychonam

i Ogan. Również z ich ziemi�
uczyni to, co z ziemi� tych kró-
lówo. 5 Jehowa zapewni wam
zwyci�stwo i post�picie z nimi
zgodnie ze wszystkimi nakaza-
mi, które wam dałemp. 6 B�dź-
cie odważni i silniq. Nie bójcie si�
ich ani si� nie przerażajcier, bo
z wami idzie Jehowa, wasz Bóg.
Nie opuści was ani nie porzuci”s.

7 Nast�pnie Mojżesz wezwał
Jozuego i rzekł do niego na

31:2 �Dosł. „wychodzić i wchodzić”.

oczach całego Izraela: „B�dź od-
ważny i silnya, bo to ty wpro-
wadzisz ten lud do tej ziemi,
któr� Jehowa mu obiecał zgod-
nie z przysi�g� złożon� praoj-
com, i dasz mu j� jako dzie-
dzictwob. 8 Jehowa idzie przed
tob� i stale b�dzie z tob�c. Nie
opuści ci� ani nie porzuci. Nie
bój si� ani si� nie przerażaj”d.

9 Potem Mojżesz spisał to
Prawoe i dał je kapłanom lewic-
kim, nosz�cym Ark� Przymierza
Jehowy, oraz wszystkim star-
szym Izraela. 10 Nakazał im:
„Co siódmy rok—b�d�cy rokiem
uwolnienia od długówf—w wy-
znaczonym czasie tego roku, z
okazji

´
Swi�ta Szałasówg, 11 gdy

cały Izrael stawi si� przed Je-
how�h, swoim Bogiem, w miejs-
cu, które On wybierze, b�dziecie
czytać to Prawo, tak żeby cały
lud je słyszałi. 12 Zbierzcie
lud j—m�żczyzn, kobiety, dzieci�
i cudzoziemców, którzy osiedlili
si� w waszych miastach�. Niech
słuchaj� i ucz� si� o Jehowie,
swoim Bogu, niech si� Go boj�
i wprowadzaj� w czyn wszystkie
słowa tego Prawa. 13 Ich syno-
wie, którzy nie znaj� tego Pra-
wa, maj� słuchaćk i uczyć si� bać
Jehowy, waszego Boga, przez ca-
łe swoje życie w ziemi, do której
przeprawiacie si� przez Jordan,
żeby wzi�ć j� na własność” l.

14 Potem Jehowa rzekł do
Mojżesza: „Zbliża si� czas twojej
śmiercim. Wezwij Jozuego i staw-
cie si� przy namiocie spotkania,
żebym mógł mu powierzyć obo-
wi�zki”n. Mojżesz i Jozue stawili
si� wi�c przy namiocie spotka-
nia. 15 Wtedy Jehowa ukazał
si� tam w słupie obłoku, który
si� zatrzymał przed wejściem do
namiotuo.

31:12 �Dosł. „maleństwa”. �Dosł.
„bramach”.
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16 I Jehowa rzekł do Mojże-
sza: „Ty wkrótce umrzesz�, a ten
lud zacznie oddawać cześć� cu-
dzoziemskim bogom w ziemi, do
której idziea. Opuszcz� mnieb

i złami� przymierze, które z ni-
mi zawarłemc. 17 Wtedy zapło-
n� na nich gniewemd i też ich
opuszcz�e. Zakryj� przed nimi
swoj� twarzf, aż zaczn� gin�ć�.
Gdy spadnie na nich wiele nie-
szcz�ść i udr�kg, powiedz�: ‚Czy
nie dlatego spadły na nas te nie-
szcz�ścia, że nie ma wśród nas
naszego Boga?’h. 18 Ale ja da-
lej b�d� zakrywał przed nimi
swoj� twarz z powodu całej nie-
godziwości, której b�d� si� do-
puszczać, oddaj�c cześć innym
bogom i.

19 „A teraz zapisz sobie
pieśńj i naucz jej Izraelitów.
Niech si� jej naucz��k, żeby słu-
żyła za świadka przeciwko nim l.
20 Gdy zaprowadz� ich do zie-
mi, któr� przysi�głem ich praoj-
comm—ziemi mlekiem i miodem
płyn�cejn—gdy b�d� jeść do sy-
ta i żyć w dostatku�o, wte-
dy zaczn� służyć innym bogom,
a mn� wzgardz� i złami� mo-
je przymierzep. 21 Kiedy spad-
n� na nich liczne nieszcz�ścia
i udr�kiq, ta pieśń b�dzie świad-
czyć przeciwko nim (ich potom-
kowie nie mog� jej zapomnieć),
bo ja wiem, jakie już teraz ma-
j� skłonnościr—choć jeszcze nie
wprowadziłem ich do ziemi, któ-
r� im przysi�głem”.

22 Tego dnia Mojżesz zapisał
wi�c t� pieśń i nauczył jej Izra-
elitów.

23 Nast�pnie Bóg ustanowił
wodzem Jozuegos, syna Nuna,
i rzekł: „B�dź odważny i silnyt,

31:16 �Dosł. „spoczniesz ze swoimi oj-
cami”. �Lub „uprawiać duchow� pro-
stytucj�”. 31:17 �Lub „żeby zostali po-
chłoni�ci”. 31:19 �Dosł. „włóż j� w ich
usta”. 31:20 �Dosł. „utyj�”.

bo to ty wprowadzisz Izraelitów
do ziemi, któr� im przysi�głema,
a ja b�d� z tob�”.

24 Gdy tylko Mojżesz skoń-
czył spisywać w ksi�dze wszyst-
kie słowa Prawab, 25 nakazał
Lewitom nosz�cym Ark� Przy-
mierza Jehowy: 26 „Weźcie t�
ksi�g� Prawac i połóżcie j� obok
Arkid Przymierza Jehowy, swo-
jego Boga. B�dzie tam słu-
żyć za świadka przeciwko wam.
27 Bo ja dobrze znam wasz�
buntowniczośće i wasz upór�f.
Skoro tak buntujecie si� prze-
ciw Jehowie, gdy ja jeszcze je-
stem wśród was, to co do-
piero b�dzie po mojej śmierci!
28 Zwołajcie do mnie wszyst-
kich starszych ze swoich ple-
mion i wszystkich zwierzchni-
ków, a ja przekaż� im te słowa
i powołam niebo i ziemi� na
świadków przeciwko nimg.
29 Bo dobrze wiem, że po mo-
jej śmierci b�dziecie post�po-
wać niegodziwieh, że zejdziecie
z drogi, któr� nakazałem wam
iść. I pod koniec dni z cał� pew-
ności� spadnie na was nieszcz�-
ście i, bo b�dziecie robić to, co
złe w oczach Jehowy, obrażaj�c
Go tym�”.

30 Potem w obecności całego
zboru Izraela Mojżesz wyrecyto-
wał wszystkie słowa tej pieśni,
od pocz�tku do końca j:

32 „Nadstawcie ucha, niebio-
sa, na to, co powiem,

również ty, ziemio, posłu-
chaj moich słów.

2 Moje pouczenia b�d�
spływać jak deszcz,

moje słowa opadać jak rosa,
jak łagodne deszczyki

na traw�,
jak rz�siste ulewy

na roślinność.

31:27 �Dosł. „sztywny kark”. 31:29
�Lub „dziełami swoich r�k”.
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3 B�d� opowiadał o imieniu
Jehowya.

Opowiadajcie i wy o wielko-
ści naszego Boga!b

4 Skała—doskonałe s� Jego
dziełac,

sprawiedliwe s� wszystkie
Jego drogid.

Bóg wiernye, któremu nie-
sprawiedliwośćf jest obca,

Bóg prawy i prostolinijnyg.
5 To oni post�pili niego-

dziwieh.
Nie s� Jego dziećmi—wina

leży po ich stroniei.
Pokolenie zepsute i zdepra-

wowane!j
6 Głupi, nierozs�dny luduk,

czy tak si� odwdzi�czasz
Jehowie? l

Czy to nie jest twój Ojciec,
który powołał ci�
do istnieniam,

który ci� utworzył i mocno
utwierdził jako naród?

7 Przypomnij sobie dawne
czasy,

zastanów si� nad dziejami
minionych pokoleń.

Zapytaj swojego ojca, a on
ci opowien,

zapytaj starszych, a udziel�
ci wyjaśnień.

8 Gdy Najwyższy dawał
narodom dziedzictwoo,

gdy rozdzielał synów
Adama�p,

wyznaczył ludom graniceq

ze wzgl�du na liczb� synów
Izraelar.

9 Bo lud Jehowy jest Jego
działems,

Jakub—Jego własności�t.
10 On znalazł go w pustynnej

krainieu,
na bezludnej pustyni, gdzie

słychać tylko odgłosy
wyciav.

32:8 �Możliwe też „rasy ludzkie”.

Otoczył go opiek�, troszczył
si� o niegoa,

strzegł jak źrenicy swojego
okab.

11 Jak orzeł pobudza do lotu
piskl�ta,

unosi si� nad gniazdem,
rozpościera skrzydła,

chwyta młode
i niesie na swoich lotkachc,

12 tak jego� prowadził sam
Jehowad,

nie było przy nim żadnego
cudzoziemskiego bogae.

13 Wyniósł go na wyżyny
ziemif,

żywił plonami pólg.
Karmił go miodem z urwistej

skały,
oliw� ze skały krzemiennej,

14 masłem od krów, owczym
i kozim mlekiem,

najlepszymi sztukami
owiec�,

baranami z Baszanu, kozami
i najwyborniejsz�

pszenic��h,
a do picia dawał mu wino

z soku� winogron.
15 Gdy Jeszurun� obrósł

w tłuszcz, zacz�ł wierzgać.
Utył, stał si� gruby, opasłyi.
Opuścił wi�c Boga, który go

stworzył j,
wzgardził Skał� swego

wybawienia.
16 Z powodu cudzoziemskich

bogów pobudzali Go
do gniewuk,

stale Go obrażali tym,
co obrzydliwel.

17 Składali ofiary demonom,
a nie Bogum,

32:12 �Czyli Jakuba. 32:14 �Dosł.
„tłuszczem owiec”. �Dosł. „tłuszczem
nerkowym pszenicy”. �Dosł. „krwi”.
32:15 �Nazwa ta znaczy „prostolinijny”.
Jest to zaszczytny tytuł odnoszony do
Izraela.
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bogom, których wcześniej
nie znali,

nowym, którzy pojawili si�
niedawno,

bogom, których nie znali
ich przodkowie.

18 Zapomniałeś o Skalea,
która ci� zrodziła,

nie pami�tałeś o Bogu,
który wydał ci� na światb.

19 Gdy Jehowa to zobaczył,
odrzucił swoich synów
i córkic,

bo Go obrazili.
20 Rzekł wi�c: ‚Zakryj�

przed nimi swoj� twarzd

i zobacz�, co si� z nimi
stanie.

Bo s� pokoleniem zepsu-
tyme,

niewiernymi synamif.
21 Pobudzali mnie do gniewu�

z powodu tych, którzy
nie s� bogamig,

obrażali mnie swoimi bez-
wartościowymi bożkamih.

Ja wi�c pobudz� ich
do zazdrości z powodu
tych, którzy nie s� ludemi,

b�d� ich obrażał przez
niem�dry naródj.

22 Bo mój gniew zapalił si�
jak ogieńk,

którego płomień si�gnie
najgł�bszych zakamarków
grobu�l,

strawi ziemi� oraz jej plony,
podpali fundamenty gór.

23 Sprowadz� na nich wiele
nieszcz�ść,

użyj� przeciw nim wszyst-
kich swoich strzał.

24 Wycieńczy ich głódm,
pochłonie wyniszczaj�ca

gor�czka, dotknie
straszna kl�skan.

32:21 �Lub „zazdrości”. 32:22 �Lub
„Szeolu”, czyli wspólnego grobu ludzko-
ści. Zob. Słowniczek poj�ć.

Naśl� na nich kły dzikich
zwierz�ta

i jad gadów pełzaj�cych
w prochu.

25 Tych, co b�d� na zewn�trz,
zabierze mieczb,

a tych w domu ogarnie
trwogac—

chłopca i dziewczyn�,
niemowl� i siwowłosego

starcad.
26 Rzekłbym: „Rozprosz� ich,

wymaż� pami�ć o nich
spośród ludzi”,

27 gdyby nie to, że bałem si�
reakcji wrogówe,

bo przeciwnicy mogliby to
opacznie zrozumiećf.

Mogliby powiedzieć:
„To nie Jehowa dokonał
tego wszystkiego.

To nasza siła zatryum-
fowała”g.

28 S� narodem pozbawionym
rozs�dku�,

nie ma wśród nich zrozu-
mieniah.

29 Gdyby tylko byli m�drzy!i
Wtedy by si� nad tym
zastanowili j.

Pomyśleliby, co ich czekak.
30 Czy jeden mógłby ścigać

tysi�c,
a dwóch mogłoby zmusić do

ucieczki dziesi�ć tysi�cy? l

Tylko wtedy, gdyby ich
sprzedała ich Skałam,

gdyby Jehowa wydał ich
wrogom.

31 Bo nasza Skała nie jest jak
skała naszych wrogówn,

nawet oni to rozumiej�o.
32 Ich winorośl pochodzi

od winorośli Sodomy,
z tarasów Gomoryp.
Ich winogrona s� truj�ce,
kiście ich s� gorzkieq.

32:28 �Możliwe też „głuchym na rady”.

ROZDZ. 32
a Ps 106:21

Iz 17:10
Jer 2:32

b Pwt 4:34

c Sdz 2:14
Ps 78:59

d Pwt 31:17

e Pwt 32:5
Iz 65:2
Mt 17:17

f Iz 1:2

g Ps 96:5
1Ko 10:21, 22

h 1Sm 12:10,
21

i Oz 2:23
Rz 9:25
Rz 11:11
1Pt 2:10

j Rz 10:19

k Lam 4:11

l Am 9:2

m Pwt 28:53

n Pwt 28:21, 22
��������������������

szpalta 2
a Kpł 26:22

b Lam 1:20

c Eze 7:15

d 2Kn 36:17
Lam 2:21

e 1Sm 12:22
Eze 20:14

f Wj 32:12
Lb 14:15, 16

g Ps 115:2

h Mt 13:15

i Ps 81:13

j Oz 14:9

k Jer 2:19

l 2Kn 24:24

m Sdz 2:14
1Sm 12:9

n 1Sm 2:2

o Wj 14:25
1Sm 4:8
Ezd 1:2, 3

p Judy 7

q Iz 5:4
Jer 2:21

323 POWT
´
ORZONEGO PRAWA 32:18-32



33 Ich wino to jad w�żów,
śmiertelna trucizna kobr.

34 Czy to wszystko nie jest
przechowywane u mnie,

opiecz�towane w moim
spichlerzu?

35 Zemsta należy do mnie,
ja odpłac�a.

W wyznaczonym czasie ich
stopy si� poślizgn�b.

Bo dzień ich kl�ski jest
bliski,

to, co ich czeka, nadejdzie
szybko’.

36 Jehowa os�dzi swój ludc

i zlituje si�� nad swymi
sługamid,

gdy zobaczy, że ich siła
znikn�ła,

że pozostali tylko bezradni
i słabi.

37 I powie: ‚Gdzie s� ich
bogowiee—

skała, w której szukali
schronienia—

38 ci, którzy jedli tłuszcz
ich ofiar�,

pili wino ich ofiar płynnych?f

Niech wam przyjd�
z pomoc�.

Niech stan� si� dla was
kryjówk�.

39 Zobaczcie teraz, że to ja
jestem Bogiemg,

że oprócz mnie nie ma
żadnych innych bogówh.

Ja uśmiercam i ja daj� życiei.
Ja zadaj� ranyj i ja ulecz�k.
I nikt nie może uwolnić

drugiego z moich r�k l.
40 Podnosz� sw� r�k� ku niebu

i przysi�gam: „Jest to tak
pewne, jak to, że ja żyj�
wiecznie”m:

41 Gdy naostrz� swój połysku-
j�cy miecz,

32:36 �Lub „pożałuje”. 32:38 �Lub
„jedli ich najwyborniejsze ofiary”.

gdy przygotuj� sw� r�k�
do wykonania wyrokua,

wtedy rozprawi� si�
ze swoimi wrogamib,

odpłac� tym, którzy mnie
nienawidz�.

42 Swoje strzały upoj� krwi�,
a mój miecz b�dzie jadł

ciała,
b�dzie pił krew zabitych

i jeńców,
jadł głowy wrogich wodzów’.

43 Cieszcie si�, narody,
z Jego ludemc,

bo On pomści krew swoich
sługd,

odpłaci swoim wrogome,
oczyści� ziemi� swojego

ludu”.
44 Tak oto Mojżesz—razem z

Hosze��f, synem Nuna—wyrecy-
tował w obecności ludu wszyst-
kie słowa tej pieśnig. 45 Gdy
skończył mówić to wszystko ca-
łemu Izraelowi, 46 rzekł jeszcze:
„Weźcie sobie do serca wszyst-
kie przestrogi, które dziś do was
kieruj�h, i nakażcie swym synom
starannie wypełniać wszystkie
słowa tego Prawa i. 47 Bo nie s�
to tylko puste słowa—od nich za-
leży wasze życiej. Trzymaj�c si�
ich, b�dziecie mogli długo żyć
w ziemi, do której przeprawiacie
si� przez Jordan, żeby j� wzi�ć
na własność”.

48 W tym samym dniu Je-
howa przemówił do Mojżesza:
49 „Wejdź na t� gór� Abarimk,
gór� Nebo l—w ziemi moabskiej,
naprzeciw Jerycha—i zobacz
ziemi� Kanaan, któr� daj� Iz-
raelitom na własnośćm. 50 Po-
tem umrzesz na górze, na któr�

32:43 �Dosł. „dokona przebłagania”.
32:44 �Pierwotne imi� Jozuego. Imi�
„Hoszea” jest skrócon� form� imienia
„Hoszajasz”, które znaczy „wybawiony
przez Jah; Jah wybawił”.
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wejdziesz, i doł�czysz do swoje-
go ludu�, tak jak na górze Hora

umarł twój brat, Aaron, i doł�-
czył do swojego ludu— 51 po-
nieważ przy wodach Meribab

w pobliżu Kadeszu na pustkowiu
Cin obaj okazaliście si� niewier-
ni wobec mnie na oczach ludu
izraelskiego, nie uświ�ciliście
mnie przed Izraelitamic. 52 Nie
wejdziesz wi�c do ziemi, któr�
im daj�, zobaczysz j� tylko z da-
leka”d.

33 Oto słowa, którymi Moj-
żesz, sługa prawdziwego

Boga, pobłogosławił Izraelitów
przed swoj� śmierci�e. 2 Prze-
mówił:

„Jehowa przyszedł
z Synajuf,

zajaśniał nad nimi z Seiru,
w blasku chwały z górzy-

stego regionu Parang,
a były z Nim miriady�

świ�tych aniołówh,
po Jego prawej stronie Jego

wojownicyi.
3 Okazywał czułość swojemu

ludowi j.
Cały ten świ�ty lud jest

w Jego r�cek.
Usiedli u Jego stópl,
zacz�li wsłuchiwać si�

w Jego słowam.
4 (Mojżesz dał im prawon—

zbór Jakuba otrzymał je
na własność)o.

5 Bóg został królem
w Jeszurunie�p,

gdy zebrali si� zwierzchnicy
luduq

ze wszystkimi plemionami
Izraelar.

32:50 �Poetycki zwrot, którym opisy-
wano śmierć. 33:2 �Lub „dziesi�tki
tysi�cy”. 33:5 �Nazwa ta znaczy „pro-
stolinijny”. Jest to zaszczytny tytuł od-
noszony do Izraela.

6 Niech Ruben żyje, niech nie
wyginiea

i niech zawszeb�dzie liczny”b.
7 A Jud� pobłogosławił taki-

mi słowamic:
„Wysłuchaj, Jehowo, głosu

Judyd

i sprowadź go z powrotem
do jego ludu.

Swoim ramieniem bronił�
tego, co do niego należy.

Pomóż mu w walce
z wrogami”e.

8 O Lewim rzekłf:
„To człowiek lojalny wobec

Ciebieg, do którego należ�
Twoje tummim i urimh.

Wystawiłeś go na prób�
w Massiei,

zacz�łeś z nim walczyć
przy wodach Meriba j.

9 To człowiek, który
powiedział o swoim ojcu
i matce: ‚Nie okazałem im
wzgl�dów’.

Nie stan�ł po stronie swoich
bracik,

nie zważał na swoich synów.
Bo trzymał si� Twoich słów,
zachowywał Twoje

przymierzel.
10 Niech poucza Jakuba

o Twoich rozporz�dze-
niachm,

Izraela o Twoim Prawien.
Niech składa kadzidło

o przyjemnej woni
dla Ciebie�o,

całopalenie na Twoim
ołtarzup.

11 Błogosław, Jehowo,
jego sił�,

niech sprawia Ci radość
praca jego r�k.

Połam nogi� tych, którzy
powstaj� przeciw niemu,

33:7 �Lub „walczył”. 33:10 �Lub „dla
Twoich nozdrzy”. 33:11 �Lub „biodra”.
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żeby ci, którzy go niena-
widz�, już wi�cej nie
powstali”.

12 O Beniaminie rzekła:
„Niech ten, którego Jehowa

kocha, mieszka u niego�
bezpiecznie,

niech on� go chroni przez
cały dzień.

B�dzie mieszkał mi�dzy
jego� ramionami”.

13 O Józefie rzekłb:
„Niech Jehowa błogosławi

jego ziemic,
niech mu ześle z nieba

wyborne dary,
niech mu da ros� i wody

z podziemnych źródełd,
14 bogate plony dzi�ki słońcu,

obfite zbiory każdego
miesi�cae,

15 to, co najlepsze z pradaw-
nych gór�f,

to, co cenne z odwiecznych
wzgórz,

16 wspaniałe dary ziemi,
całe jej bogactwog.

Niech cieszy si� uznaniem
Tego, który przebywał
w ciernistym krzewieh.

Niech wszystkie te błogosła-
wieństwa spłyn� na głow�
Józefa,

na czubek głowy wybranego
spośród jego braci i.

17 Jest wspaniały jak pierwo-
rodny byk.

Jego rogi to rogi dzikiego
byka,

b�dzie nimi bódł ludy,
wszystkie razem aż

po krańce ziemi.
Takie s� dziesi�tki tysi�cy

Efraima j,
takie s� tysi�ce Manassesa”.

33:12 �Możliwe też „u Niego”. �Moż-
liwe też „On”. �Możliwe też „Jego”.
33:15 �Możliwe też „z gór wschodu”.

18 O Zebulonie rzekła:
„Ciesz si�, Zebulonie,

swoimi wyprawami,
a ty, Issacharze, swoimi

namiotamib.
19 B�d� zwoływać ludy na gór�.

Tam b�d� składać godne
przyj�cia ofiary�.

B�d� czerpać� z bogactwa
mórz,

korzystać ze skarbów
ukrytych w piasku”.

20 O Gadzie rzekłc:
„Błogosławiony ten, kto

poszerza granice Gadad.
On b�dzie si� tam wylegiwał

jak lew,
gotowy oderwać rami�,

wr�cz czubek głowy
swojej zdobyczy.

21 Pierwsz� cz�ść wybierze
dla siebiee,

cz�ść przydzielon� mu
przez prawodawc�f.

Zwierzchnicy ludu
zgromadz� si� razem.

Wykona on to, co prawe
w oczach Jehowy,

wypełni Jego rozporz�dze-
nia w zwi�zku z Izraelem”.

22 O Danie rzekłg:
„Dan to młody lewh,
który wyskoczy z Baszanu”i.

23 O Naftalim rzekł j:
„Naftali jest syty uznania

Jehowy,
w pełni zaznaje Jego

błogosławieństwa.
Weź na własność zachód

i południe”.
24 O Aszerze rzekłk:
„Aszer został pobłogosła-

wiony synami.

33:19 �Dosł. „ofiary prawości”. �Dosł.
„ssać”.
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Niech cieszy si� przychyl-
ności� swoich braci,

niech k�pie� swe stopy
w oliwie.

25 Z żelaza i miedzi s� twoje
zasuwy do brama,

b�dziesz bezpieczny przez
wszystkie swoje dni�”.

26 Nast�pnie powiedział:
„Nie ma nikogo takiego
jak prawdziwy Bógb

Jeszurunac.
On przemierza niebo,

żeby ci pomóc,
przemieszcza si� na chmu-

rach w swoim majestacied.
27 Bóg jest schronieniem

od pradawnych czasówe,
Jego odwieczne ramiona

ci� podtrzymuj�f.
On wyp�dzi przed tob�

wrogówg

i powie: ‚Unicestwij ich!’h.
28 Izrael b�dzie mieszkał

bezpiecznie,
źródło Jakuba b�dzie

odgrodzone
w ziemi obfituj�cej w zboże

i młode wino i,
gdzie z nieba kropi rosa j.

29 Szcz�śliwy jesteś, Izraelu!k
Który lud jest taki jak ty? l

Jehowa jest twoim
wybawieniemm,

twoj� ochronn� tarcz�n,
imponuj�cym mieczem.
Twoi wrogowie ugn� si�

przed tob�o,
b�dziesz deptał po ich

karkach�”.

34 Wtedy Mojżesz wyruszył
z pustynnych równin mo-

abskich na gór� Nebop, gór� Pis-
gaq, która wznosi si� naprzeciw
Jerychar. Jehowa pokazał mu

33:24 �Lub „zanurza”. 33:25 �Dosł.
„twoja siła b�dzie jak twoje dni”. 33:29
�Możliwe też „b�dziesz st�pał po ich
wzniesieniach”.

stamt�d cał� t� ziemi�, od Gilea-
du po Dana, 2 cał� ziemi� Naf-
talego, Efraima i Manassesa,
cał� ziemi� Judy aż do zachod-
niego morza�b, 3 Negebc oraz
Okr�g Jordanu�d, od doliny Je-
rycha—miasta palm—aż do Co-
arue.

4 Jehowa rzekł wtedy do nie-
go: „To jest ziemia, w zwi�zku
z któr� złożyłem przysi�g� Ab-
rahamowi, Izaakowi i Jakubowi,
mówi�c: ‚Dam j� twojemu po-
tomstwu’f. Pozwoliłem ci j� zo-
baczyć na własne oczy, ale do
niej nie wejdziesz”g.

5 Potem Mojżesz, sługa Jeho-
wy, umarł w ziemi moabskiej—
dokładnie tak, jak Jehowa po-
wiedziałh. 6 A On pogrzebał go
tam w dolinie naprzeciw Bet-
-Peor i nikt aż do dziś nie wie,
gdzie znajduje si� jego grób i.
7 W chwili śmierci Mojżesz miał
120 latj. Do końca nie osłabł
mu wzrok ani nie opuściły go si-
ły. 8 Lud Izraela opłakiwał go
na pustynnych równinach moab-
skich przez 30 dnik, aż okres ża-
łoby po nim si� skończył.

9 Jozue, syn Nuna, był pe-
łen ducha m�drości, bo Moj-
żesz włożył na niego r�cel. Izra-
elici zacz�li go słuchać i robili
wszystko, co Jehowa nakazał
Mojżeszowim. 10 Ale już nigdy
nie było w Izraelu proroka po-
dobnego do Mojżeszan, którego
by Jehowa znał twarz� w twarzo.
11 Dokonał on na faraonie, na
wszystkich jego sługach i w ca-
łej ziemi egipskiej wszystkich
znaków i cudów, w zwi�zku
z którymi Jehowa go tam po-
słałp. 12 Na oczach całego Iz-
raela ukazał siln� r�k�, zdumie-
waj�c� moc Bogaq.

34:2 �Chodzi o Morze Wielkie (
´
Sród-

ziemne). 34:3 �Chodzi o południow�
cz�ść Doliny Jordanu.
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1 Jehowa udziela zach�t Jozuemu (1-9)
Czytaj Prawo uważnie (8)

Przygotowania do przeprawy
przez Jordan (10-18)

2 Jozue wysyła dwóch zwiadowców
do Jerycha (1-3)

Rachab ukrywa zwiadowców (4-7)
Obietnica złożona Rachab (8-21a)

Szkarłatny sznur jako znak (18)
Zwiadowcy wracaj� do Jozuego (21b-24)

3 Izrael przeprawia si� przez Jordan (1-17)

4 Kamienie upami�tniaj�ce przejście
przez Jordan (1-24)

5 Obrzezanie w Gilgal (1-9)
Obchody Paschy; manna przestaje
si� pojawiać (10-12)

Ksi�ż� wojska Jehowy (13-15)

6 Mur Jerycha upada (1-21)
Rachab i jej rodzina pozostaj�
przy życiu (22-27)

7 Izraelici pokonani pod Aj (1-5)
Modlitwa Jozuego (6-9)
Grzech przyczyn� kl�ski Izraelitów (10-15)
Achan zdemaskowany
i ukamienowany (16-26)

8 Jozue szykuje zasadzk�
przeciwko Aj (1-13)

Aj zostaje zdobyte (14-29)
Czytanie Prawa u stóp góry Ebal (30-35)

9 Gibeonici wykazuj� si� sprytem
i zabiegaj� o pokój (1-15)

Podst�p Gibeonitów wychodzi
na jaw (16-21)

Gibeonici maj� zbierać drewno
i czerpać wod� (22-27)

10 Izraelici staj� w obronie Gibeonitów (1-7)
Jehowa walczy za Izraela (8-15)

Bryły gradu spadaj� na uciekaj�cych
wrogów (11)

Słońce si� zatrzymuje (12-14)
Stracenie pi�ciu wrogich królów (16-28)
Zdobycie miast na południu (29-43)

11 Zdobycie miast na północy (1-15)
Podsumowanie podboju dokonanego
przez Jozuego (16-23)

12 Królowie pokonani po wschodniej
stronie Jordanu (1-6)

Królowie pokonani po zachodniej
stronie Jordanu (7-24)

13 Tereny jeszcze niepodbite (1-7)
Podział ziemi po wschodniej stronie
Jordanu (8-14)

Dziedzictwo Rubenitów (15-23)
Dziedzictwo Gadytów (24-28)
Dziedzictwo Manassesytów
na wschodzie (29-32)

Jehowa dziedzictwem Lewitów (33)

14 Podział ziemi po zachodniej
stronie Jordanu (1-5)

Dziedzictwem Kaleba staje si�
Hebron (6-15)

15 Dziedzictwo Judejczyków (1-12)
Córka Kaleba otrzymuje ziemi� (13-19)
Miasta Judy (20-63)

16 Dziedzictwo potomków Józefa (1-4)
Dziedzictwo Efraimitów (5-10)

17 Dziedzictwo Manassesytów
na zachodzie (1-13)

Dodatkowa ziemia dla potomków
Józefa (14-18)

18 Pozostała cz�ść ziemi podzielona
w Szilo (1-10)

Dziedzictwo Beniaminitów (11-28)

19 Dziedzictwo Symeonitów (1-9)
Dziedzictwo Zebulonitów (10-16)
Dziedzictwo Issacharytów (17-23)
Dziedzictwo Aszerytów (24-31)
Dziedzictwo Naftalitów (32-39)
Dziedzictwo Danitów (40-48)
Dziedzictwo Jozuego (49-51)

20 Miasta schronienia (1-9)

21 Miasta dla Lewitów (1-42)
Dla potomków Aarona (9-19)
Dla pozostałych Kehatytów (20-26)
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1 Po śmierci Mojżesza, słu-
gi Jehowy, Jehowa tak prze-

mówił do jego pomocnikaa—do
Jozuego�b, syna Nuna: 2 „Mój
sługa Mojżesz umarłc. Wyrusz
wi�c razem z całym ludem izra-
elskim i przeprawcie si� przez
Jordan do ziemi, któr� wam da-
j�d. 3 Dam wam każde miejs-
ce, na którym postawicie swoj�
stop�, tak jak obiecałem Mojże-
szowie. 4 Wasze terytorium b�-
dzie si� rozci�gać od pustkowia
aż po Liban i wielk� rzek� Eu-
frat—obejmuj�c cał� ziemi� He-
tytówf—i aż po Morze Wiel-
kie� na zachodzie�g. 5 Przez
całe twoje życie nikt nie zdo-
ła ci si� przeciwstawićh. Jak by-
łem z Mojżeszem, tak b�d� z to-
b� i. Nie opuszcz� ci� ani nie
porzuc� j. 6 B�dź odważny i sil-
nyk, bo to ty sprawisz, że posi�-
dziecie t� ziemi� zgodnie z przy-
si�g�, któr� złożyłem waszym
przodkoml.

7 „Tylko b�dź odważny, bar-
dzo silny i ściśle trzymaj si� ca-
łego Prawa, którego polecił ci
przestrzegać mój sługa Mojżesz.

1:1 �Lub „Jehoszui”. Imi� to znaczy „Je-
howa jest wybawieniem”. 1:4 �Czyli
Morze

´
Sródziemne. �Lub „ku zachodo-

wi słońca”.

Nie odst�puj od niego ani na
prawo, ani na lewoa—żeby móc
działać m�drze, gdziekolwiek si�
udaszb. 8 Niech ta ksi�ga Pra-
wa zawsze b�dzie na twoich us-
tachc i uważnie j� czytaj� dniem
i noc�, żeby ściśle trzymać si�
wszystkiego, co jest w niej na-
pisaned. Wtedy odniesiesz suk-
ces i b�dziesz działać m�drzee.
9 Mówi� ci jeszcze raz: B�dź od-
ważny i silny. Nie bój si� ani si�
nie przerażaj, bo twój Bóg, Je-
howa, jest z tob� wsz�dzie, do-
k�dkolwiek idziesz”f.

10 Wtedy Jozue polecił
zwierzchnikom ludu: 11 „Przejdź-
cie przez obóz i nakażcie lu-
dziom: ‚Przygotujcie sobie żyw-
ność, bo za trzy dni przeprawicie
si� przez Jordan, żeby wzi�ć na
własność ziemi�, któr� wam da-
je Jehowa, wasz Bóg’”g.

12 A do Rubenitów, Gadytów
i połowy plemienia Manasse-
sa Jozue rzekł: 13 „Pami�taj-
cie o tym, co nakazał wam Moj-
żesz, sługa Jehowyh: ‚Wasz Bóg,
Jehowa, zapewnia wam wy-
tchnienie i dał wam t� ziemi�.
14 Wasze żony, dzieci i zwierz�-
ta b�d� mieszkać w ziemi, któr�

1:8 �Lub „czytaj j� półgłosem; rozmyś-
laj nad ni�”.

Dla Gerszonitów (27-33)
Dla Merarytów (34-40)

Jehowa spełnił swoje obietnice (43-45)

22 Plemiona zamieszkałe na wschodzie
wracaj� do swojej ziemi (1-8)

Ołtarz zbudowany nad Jordanem (9-12)
Wyjaśnienie celu wzniesienia
ołtarza (13-29)

Konflikt zażegnany (30-34)

23 Pożegnalna mowa Jozuego
do izraelskich zwierzchników (1-16)

Nie zawiodło ani jedno słowo
Jehowy (14)

24 Jozue wspomina histori� Izraela (1-13)
Zach�ta do służenia Jehowie (14-24)

„Ja i mój dom b�dziemy służyć
Jehowie” (15)

Przymierze Jozuego z Izraelem (25-28)´
Smierć i pochowanie Jozuego (29-31)
Kości Józefa pochowane
w Szechem (32)´

Smierć i pochowanie Eleazara (33)
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Mojżesz dał wam po tej� stronie
Jordanua. Ale wy wszyscy, dziel-
ni wojownicyb, macie si� prze-
prawić w szyku bojowym przed
swoimi braćmic. Macie im po-
magać, 15 aż Jehowa zapewni
im wytchnienie, tak jak zapew-
nił je wam, i aż wezm� na włas-
ność ziemi�, któr� im daje wasz
Bóg, Jehowa. Potem wrócicie
do ziemi, któr� Mojżesz, słu-
ga Jehowy, dał wam po wschod-
niej stronie Jordanu, i w niej za-
mieszkacie’”d.

16 Ci odpowiedzieli Jozuemu:
„Zrobimy wszystko, co nam ka-
żesz, i pójdziemy wsz�dzie tam,
gdzie nas poślesze. 17 Jak we
wszystkim słuchaliśmy Mojże-
sza, tak b�dziemy słuchać ciebie.
Oby tylko Jehowa, twój Bóg, był
z tob�, tak jak był z Mojżeszemf.
18 Każdy, kto by si� buntował
przeciw twoim poleceniom i nie
słuchał wszystkich twoich naka-
zów, poniesie śmierćg. Tylko
b�dź odważny i silny”h.

2 Potem Jozue, syn Nuna, po-
tajemnie wysłał z Szittimi

dwóch zwiadowców z takim po-
leceniem: „Idźcie i obejrzyjcie t�
ziemi�, zwłaszcza Jerycho”. Po-
szli wi�c i przybyli do domu pro-
stytutki o imieniu Rachab j, i tam
si� zatrzymali. 2 Wtedy królo-
wi Jerycha doniesiono: „Wieczo-
rem przyszli tu jacyś Izraelici,
żeby przeszpiegować nasz� zie-
mi�”. 3 Król wi�c kazał powie-
dzieć Rachab: „Wydaj m�żczyzn,
którzy si� u ciebie zatrzymali,
bo przyszli przeszpiegować cał�
t� ziemi�”.

4 Tymczasem ona ukryła ich
obu, a posłańcom rzekła: „Rze-
czywiście, przyszli do mnie ja-
cyś m�żczyźni, ale nie wiedzia-
łam, sk�d s�. 5 A o zmroku,

1:14; 2:10 �Czyli wschodniej.

tuż przed zamkni�ciem bramy,
wyszli. Nie wiem, dok�d poszli.
Ale jak si� pośpieszycie, to ich
dogonicie”. 6 (Sama jednak za-
prowadziła ich na dach i ukryła
mi�dzy ułożonymi w rz�dach ło-
dygami lnu). 7 Posłańcy ru-
szyli wi�c za nimi w pościg w
kierunku brodów na Jordaniea.
A gdy tylko wyszli, zamkni�to
bram�.

8 Zanim zwiadowcy położyli
si� spać, Rachab weszła do
nich na dach 9 i powiedzia-
ła: „Wiem, że Jehowa da wam
t� ziemi�b. Ogarn�ł nas strach
przed wamic i z waszego powodu
wszyscy mieszkańcy tej ziemi
upadli na duchud. 10 Bo sły-
szeliśmy, jak Jehowa przeprowa-
dził was przez Morze Czerwone
po suchym dnie, gdy wyszli-
ście z Egiptue, i jak po drugiej�
stronie Jordanu rozgromili-
ście� dwóch amoryckich kró-
lów—Sychonaf i Ogag. 11 Kie-
dy o tym usłyszeliśmy, nasze
serca struchlały� i z waszego
powodu wszyscy stracili odwa-
g��, bo wasz Bóg, Jehowa, jest
Bogiem zarówno w niebie, jak
i na ziemih. 12 Teraz wi�c pro-
sz� was, przysi�gnijcie mi na Je-
how�, że za życzliwość�, któr�
wam okazałam, wy też okaże-
cie życzliwość� domowi moje-
go ojca. Dajcie mi jakiś znak,
że dotrzymacie słowa�. 13 Za-
chowajcie przy życiu mojego oj-
ca i matk�, moich braci i siostry
oraz wszystkich ich domowni-
ków. Uratujcie nas� od śmierci” i.

14 M�żczyźni ci odrzekli:
„R�czymy za was swoim ży-

2:10 �Lub „przeznaczyliście na za-
gład�”. Zob. Słowniczek poj�ć. 2:11
�Dosł. „stopniały”. �Lub „już nikt nie
nabrał ducha”. 2:12 �Lub „lojaln� mi-
łość”. �Lub „wiarygodny znak”. 2:13
�Lub „nasze dusze”.
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ciem!� Jeśli nie wyjawicie na-
szej misji, to gdy Jehowa da
nam t� ziemi�, na pewno oka-
żemy ci życzliwość� i wierność”.
15 Potem spuściła ich po sznu-
rze przez okno, bo jej dom przy-
legał do muru, a właściwie mieś-
cił si� w jego górnej cz�ścia.
16 Rachab powiedziała jeszcze:
„Uciekajcie w góry i ukrywaj-
cie si� tam przez trzy dni, żeby
ci, którzy was ścigaj�, nie zna-
leźli was. A gdy wróc�, b�dzie-
cie mogli ruszyć dalej”.

17 Wtedy oni odpowiedzieli:
„B�dziemy zwi�zani złożon� ci
przysi�g�b 18 pod warunkiem,
że gdy wejdziemy do tej ziemi,
uwi�żesz ten sznur ze szkarłat-
nych nici w oknie, przez które
nas spuściłaś. Masz zebrać
u siebie swojego ojca, matk�,
braci i wszystkich innych z jego
domuc. 19 Każdy, kto wyjdzie
z twojego domu na zewn�trz,
sam b�dzie winny swojej krwi,
a my b�dziemy niewinni. Ale
jeśli krzywda spotka kogoś�, kto
pozostanie u ciebie w domu,
wtedy to my b�dziemy winni je-
go krwi. 20 Jeżeli jednak wyja-
wisz nasz� misj�d, b�dziemy
wolni od złożonej ci przysi�gi”.
21 Odrzekła: „Niech b�dzie tak,
jak powiedzieliście”.

Wtedy ich odprawiła i ruszyli
w drog�. Potem uwi�zała w ok-
nie szkarłatny sznur. 22 A oni
udali si� w góry i pozostawali
tam przez trzy dni, dopóki nie
wrócił pościg. Chociaż szukano
ich na każdej drodze, to nigdzie
ich nie znaleziono. 23 Później
zeszli z gór, przeprawili si�
przez rzek� i przyszli do Jozue-
go, syna Nuna. Opowiedzieli mu
o wszystkim, co ich spotkało,

2:14 �Lub „niech nasze dusze umr�
zamiast was!”. �Lub „lojaln� miłość”.
2:19 �Lub „jakaś r�ka podniesie si� na
kogoś”.

24 i rzekli do niego: „Jehowa
dał nam cał� t� ziemi�a. Wszys-
cy jej mieszkańcy z naszego po-
wodu upadli na duchu”b.

3 Potem Jozue oraz wszys-
cy Izraelici� wstali wcześ-

nie rano i wyruszyli z Szittimc.
Przybyli nad Jordan, ale si�
nie przeprawili, tylko postano-
wili sp�dzić tam noc.

2 Po trzech dniach zwierzch-
nicyd ludu przeszli przez obóz
3 z takim poleceniem: „Gdy tyl-
ko zobaczycie Ark� Przymierza
Jehowy, swojego Boga, niesion�
przez kapłanów lewickiche, wy-
ruszcie za ni� z miejsca, w któ-
rym obozujecie. 4 Tylko nie
podchodźcie do niej bliżej niż na
odległość około 2000 łokci�. B�-
dziecie wtedy wiedzieć, któr�dy
macie iść, bo jeszcze nie szliście
t� drog�”.

5 A Jozue rzekł do ludu:
„Przygotujcie si��f, bo jutro Je-
howa dokona pośród was zdu-
miewaj�cych rzeczy”g.

6 Nast�pnie Jozue polecił
kapłanom: „Weźcie Ark�h Przy-
mierza i idźcie na czele ludu”.
Wzi�li j� wi�c i poszli przodem.

7 Wtedy Jehowa powiedział
Jozuemu: „Dzisiaj zaczn� ci�
wywyższać w oczach Izraela i,
żeby wszyscy wiedzieli, że jak
byłem z Mojżeszem j, tak b�d�
z tob�k. 8 Daj polecenie kap-
łanom nios�cym Ark� Przymie-
rza: ‚Gdy tylko dojdziecie do
wód Jordanu, zatrzymajcie si�
w nich’” l.

9 Potem Jozue zwrócił si�
do Izraelitów: „Podejdźcie tu
i posłuchajcie, co ma wam do
powiedzenia wasz Bóg, Jeho-
wa”. 10 Nast�pnie przemówił:
„Po tym poznacie, że żywy Bóg

3:1 �Dosł. „synowie Izraela”. 3:4
�Czyli 890 m. Zob. Dodatek B14. 3:5
�Lub „uświ�ćcie si�”.
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jest pośród wasa i że ze wzgl�-
du na was na pewno wy-
p�dzi Kananejczyków, Hetytów,
Chiwwitów, Peryzzytów, Girga-
szytów, Amorytów i Jebusytówb.
11 Arka Przymierza Pana całej
ziemi idzie przed wami do Jor-
danu. 12 Wybierzcie wi�c 12
m�żczyzn spośród plemion Izra-
ela, po jednym z każdego ple-
mieniac. 13 A gdy tylko stopy
kapłanów nios�cych Ark� Jeho-
wy, Pana całej ziemi, znajd� si�
w wodzie�, wody Jordanu pły-
n�ce z góry zostan� zatrzymane
i b�d� stać jak ściana�”d.

14 Kiedy wi�c lud wyruszył
ze swoich namiotów, żeby prze-
kroczyć Jordan, kapłani nieśli
na przedzie Ark�e Przymierza.
15 Gdy tylko dotarli do Jorda-
nu i ich stopy zanurzyły si�
w wodzie (a przez cały okres
żniw Jordan wyst�puje z brze-
gów)f, 16 wody płyn�ce z góry
si� zatrzymały i bardzo daleko—
koło Adamu, miasta w pobli-
żu Caretanu—spi�trzyły si� ni-
czym ściana�. Natomiast wo-
dy spływaj�ce do Morza Araby,
czyli Morza Słonego�, zupełnie
odpłyn�ły. Wtedy lud przekro-
czył Jordan naprzeciw Jerycha.
17 Kiedy wszyscy przechodzili
na drugi brzeg po suchym dnieg,
kapłani nios�cy Ark� Przymie-
rza Jehowy stalih na środku su-
chego koryta Jordanu, dopóki
cały naród nie zakończył prze-
prawy.

4 Kiedy tylko cały naród za-
kończył przepraw� przez

Jordan, Jehowa przemówił do
Jozuego: 2 „Wezwijcie 12 m�ż-
czyzn spośród ludu, po jednym
z każdego plemienia i, 3 i na-
każcie im: ‚Weźcie 12 kamieni

3:13 �Lub „dotkn� wody”. 3:13, 16
�Lub „wał”. 3:16 �Czyli Morza Mart-
wego.

ze środka Jordanu, z miejsca,
gdzie stali kapłania. Przynieście
je ze sob� i ułóżcie tam, gdzie
b�dziecie nocować’”b.

4 Jozue wezwał wi�c 12 m�ż-
czyzn, których wyznaczył spo-
śród Izraelitów, po jednym z każ-
dego plemienia, 5 i powiedział:
„Przejdźcie przed Ark� Jehowy,
swojego Boga, na środek Jorda-
nu i niech każdy z was weź-
mie na rami� po jednym ka-
mieniu, według liczby plemion
izraelskich, 6 żeby służyły wam
za znak. Gdyby w przyszłości
wasze dzieci� zapytały: ‚Czemu
tu stoj� te kamienie?’c, 7 powie-
cie im: ‚Te kamienie maj� zawsze
przypominać Izraelitom, że gdy
przez Jordan przenoszono Ark�
Przymierza Jehowy, wody Jorda-
nu zostały zatrzymane’”d.

8 Izraelici zrobili wi�c to, co
im polecił Jozue. Wzi�li ze
środka Jordanu 12 kamieni, sto-
sownie do liczby plemion iz-
raelskich—tak jak Jehowa po-
wiedział Jozuemu. Zanieśli je na
miejsce swojego noclegu i tam
ułożyli.

9 Jozue ustawił też 12 kamie-
ni na środku Jordanu, w miej-
scu, gdzie stali kapłani nios�cy
Ark� Przymierzae. Kamienie te
znajduj� si� tam po dziś dzień.

10 Kapłani nios�cy Ark� stali
pośrodku Jordanu, dopóki nie
wykonano wszystkiego, co Jo-
zue na polecenie Jehowy powie-
dział ludowi. Było to zgodne ze
wszystkim, co wcześniej Jozue-
mu nakazał Mojżesz. Przez ca-
ły ten czas lud śpiesznie si�
przeprawiał. 11 Gdy tylko ca-
ły lud zakończył przepraw�,
na jego oczach przeprawili si�
kapłani razem z Ark� Jeho-
wyf. 12 A Rubenici i Gadyci

4:6 �Dosł. „synowie”.
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oraz połowa plemienia Manasse-
sa zgodnie z poleceniem Mojże-
sza przeprawili si� w szyku
bojowyma przed innymi Izraeli-
tamib. 13 Jakieś 40 000 uzbro-
jonych wojowników przeprawiło
si� na pustynne równiny Jery-
cha, a Jehowa był z nimi.

14 Tego dnia Jehowa wywyż-
szył Jozuego w oczach całego
Izraelac i do końca jego życia
odnoszono si� do niego z wiel-
kim respektem�, tak jak z wiel-
kim respektem odnoszono si�
do Mojżeszad.

15 I Jehowa rzekł do Jozu-
ego: 16 „Nakaż kapłanom nio-
s�cym Ark�e ´

Swiadectwa, że-
by wyszli z Jordanu”. 17 Jozue
polecił wi�c kapłanom, żeby to
zrobili. 18 A gdy kapłani nio-
s�cy Ark�f Przymierza Jeho-
wy wyszli ze środka Jordanu
i stan�li na suchym l�dzie, wo-
dy Jordanu znów zacz�ły płyn�ć
i wyst�piły z brzegówg tak jak
wcześniej.

19 Lud przekroczył Jordan 10
dnia miesi�ca pierwszego i roz-
łożył si� obozem w Gilgalh przy
wschodniej granicy Jerycha.

20 W Gilgal Jozue ustawił 12
kamieni zabranych z Jordanui.
21 Nast�pnie przemówił do Iz-
raelitów: „Gdy w przyszłości wa-
sze dzieci zapytaj�: ‚Co to za
kamienie?’ j, 22 wtedy im wy-
jaśnijcie: ‚Izrael przeprawił si�
przez Jordan po suchym dniek.
23 Bo wasz Bóg, Jehowa, wy-
suszył wody Jordanu na czas
naszej przeprawy, tak jak
wasz Bóg, Jehowa, na czas na-
szej przeprawy wysuszył Morze
Czerwone l. 24 Zrobił to, żeby
wszystkie narody ziemi wiedzia-
ły, jak pot�żna jest r�ka Jeho-
wym, i żebyście si� zawsze bali
Jehowy, swojego Boga’”.

4:14 �Dosł. „bano si� go”.

5 Kiedy tylko wszyscy królo-
wie Amorytówa, którzy byli

po zachodniej stronie Jordanu�,
i wszyscy królowie Kananejczy-
kówb, którzy byli nad morzem,
usłyszeli, że Jehowa wysuszył
wody Jordanu na czas przepra-
wy Izraela na drug� stron�, ich
serca struchlały�c i z powodu
Izraelitów zupełnie stracili od-
wag��d.

2 W tym czasie Jehowa rzekł
do Jozuego: „Wykonaj krzemien-
ne noże i ponownie, po raz dru-
gi, dokonaj obrzezaniae wśród
m�żczyzn izraelskich”. 3 Jozue
wykonał wi�c krzemienne noże
i obrzezał m�żczyzn izraelskich
w Gibeat-Haaralot�f. 4 A oto
powód, dla którego to zrobił:
Wszyscy m�żczyźni, którzy wy-
szli z Egiptu, wszyscy wojowni-
cy�, pomarli w czasie w�drówki
po pustkowiug. 5 Gdy lud wy-
chodził z Egiptu, wszyscy byli
obrzezani, ale urodzeni pod-
czas w�drówki po pustkowiu
nie zostali obrzezani. 6 Izraeli-
ci chodzili po pustkowiu 40 lath,
aż wymarli wszyscy wojownicy,
którzy wyszli z Egiptu, a którzy
nie byli posłuszni Jehowie i. Je-
howa im przysi�gł, że nigdy nie
da im zobaczyć tej ziemi j mle-
kiem i miodem płyn�cejk—ziemi,
któr� Jehowa obiecał nam dać
zgodnie z przysi�g� złożon� pra-
ojcoml. 7 Sprawił wi�c, że ich
miejsce zaj�li ich synowiem. I to
tych Jozue obrzezał, bo nie zo-
stali obrzezani w trakcie w�d-
rówki.

8 Kiedy już ich wszystkich ob-
rzezano, pozostawali oni w obo-
zie, dopóki nie odzyskali sił.

5:1 �Dosł. „po stronie Jordanu w kierun-
ku morza”. �Dosł. „stopniały”. �Dosł.
„już nie było w nich ducha”. 5:3 �Na-
zwa ta znaczy „wzgórze napletków”.
5:4 �Lub „m�żczyźni w wieku odpowied-
nim do służby wojskowej”.
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9 A Jehowa rzekł do Jozue-

go: „Dzisiaj zdj�łem z was hańb�
Egiptu”. Dlatego miejsce to po
dziś dzień nosi nazw� Gilgal�a.

10 Izraelici obozowali w Gil-
gal i wieczorem 14 dnia tego
miesi�ca na pustynnych równi-
nach Jerycha obchodzili Pas-
ch�b. 11 A nast�pnego dnia po
Passze zacz�li jeść plony ziemi—
przaśny chlebc i prażone ziarno.
12 Od tego dnia, gdy jedli plo-
ny ziemi, manna już si� nie po-
jawiaład. W tym roku Izraelici za-
cz�li jeść plony ziemi Kanaane.

13 Kiedy Jozue był niedale-
ko Jerycha, zobaczył jakiegoś
m�żczyzn�f stoj�cego z mieczem
w r�kug. Podszedł wi�c do nie-
go i spytał: „Czy jesteś po naszej
stronie, czy po stronie naszych
wrogów?”. 14 Na to on rzekł:
„Przychodz� raczej jako ksi�ż��
wojska Jehowy”h. Wtedy Jozue
padł twarz� do ziemi, pokłonił
si� i zapytał: „Co mój pan chce
powiedzieć swojemu słudze?”.
15 Ksi�ż� wojska Jehowy od-
rzekł: „Zdejmij z nóg sandały, bo
miejsce, na którym stoisz, jest
świ�te”. Jozue od razu tak zro-
bił i.

6 Tymczasem ze strachu przed
Izraelitami bramy Jerycha

szczelnie zamkni�to—nikt z mia-
sta nie wychodził ani nikt do
niego nie wchodziłj.

2 Wtedy Jehowa powiedział
Jozuemu: „Ja wydałem w two-
je r�ce Jerycho, jego króla
i jego dzielnych wojownikówk.
3 Niech wszyscy wasi wojowni-
cy maszeruj� wokół miasta. Ma-
cie je obchodzić raz dziennie
przez sześć dni. 4 A siedmiu
kapłanów niech idzie przed Ar-

5:9 �Nazwa ta pochodzi od rdzenia
oznaczaj�cego „toczyć; odtoczyć;
zdj�ć”. 5:14 �Lub „wódz”.

k� i dmie w siedem bara-
nich rogów. Siódmego dnia
macie obejść miasto siedem ra-
zy, a kapłani niech dm� w rogia.
5 Gdy tylko usłyszycie dźwi�k
baranich rogów�, niech wszyscy
wydadz� pot�żny okrzyk wojen-
ny, a wtedy mur miasta ru-
nieb. Nast�pnie niech każdy ru-
szy prosto przed siebie”.

6 Jozue, syn Nuna, zebrał
wi�c kapłanów i im polecił: „Weź-
cie Ark� Przymierza i niech sied-
miu kapłanów niesie przed Ark�
Jehowy siedem baranich ro-
gów”c. 7 Potem nakazał wszyst-
kim: „Idźcie i okr�żajcie miasto.
Zbrojnid niech id� przed Ark� Je-
howy”. 8 I stało si� tak, jak po-
wiedział Jozue: siedmiu kapła-
nów niosło przed Jehow� siedem
baranich rogów i d�ło w nie, a za
nimi niesiono Ark� Przymierza
Jehowy. 9 Zbrojni szli przed
kapłanami graj�cymi na rogach,
a za Ark� szła tylna straż, przy
czym cały czas d�to w rogi.

10 Jozue nakazał ludziom:
„Nie wznoście okrzyków. Niech
nie b�dzie słychać waszego gło-
su. Niech z waszych ust nie wyj-
dzie ani jedno słowo aż do dnia,
gdy wam powiem: ‚Krzyczcie!’.
Wtedy macie krzyczeć”. 11 Na
polecenie Jozuego miasto okr�-
żono z Ark� Jehowy jeden raz,
po czym wszyscy wrócili do
obozu i tam przenocowali.

12 Nast�pnego dnia Jozue
wstał wcześnie rano, a kapłani
wzi�li Ark�e Jehowy. 13 Sied-
miu kapłanów niosło przed Ark�
Jehowy siedem baranich rogów
i nieprzerwanie na nich grało.
Przed nimi szli zbrojni, a za Ar-
k� Jehowy szła tylna straż, przy
czym cały czas d�to w rogi.
14 W tym drugim dniu też okr�-

6:5 �Lub „gdy zabrzmi barani róg—gdy
tylko usłyszycie przeci�głe d�cie rogu”.
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żyli miasto jeden raz, po czym
wrócili do obozu. Robili tak
przez sześć dnia.

15 Siódmego dnia wstali
wcześnie, o świcie, i okr�żyli
miasto w ten sam sposób, tyle
że siedem razy. Zrobili tak tyl-
ko w tym dniub. 16 A za siód-
mym razem, gdy kapłani zad�li
w rogi, Jozue polecił wszyst-
kim: „Krzyczciec, bo Jehowa dał
wam to miasto! 17 Miasto to
oraz wszystko, co w nim jest,
ma być przeznaczone na zagła-
d��d. Należy to do Jehowy. Tyl-
ko prostytutka Rachabe może
pozostać przy życiu—ona i każ-
dy, kto jest w jej domu—bo ukry-
ła zwiadowców, których wy-
słaliśmyf. 18 Wystrzegajcie si�
rzeczy przeznaczonych na za-
gład�g, żebyście czegoś takie-
go nie zapragn�li i sobie nie
wzi�lih, i nie sprawili, że obóz iz-
raelski też zostanie przeznaczo-
ny na zagład�, i tym samym nie
sprowadzili na niego nieszcz�ś-
cia�i. 19 Całe srebro i złoto
oraz przedmioty miedziane i że-
lazne s� świ�te, należ� do Jeho-
wyj. Maj� trafić do skarbca Je-
howy”k.

20 Kiedy wi�c zad�to w rogi,
wszyscy wydali okrzyk l. Gdy tyl-
ko dało si� słyszeć dźwi�k rogu
i zabrzmiał pot�żny okrzyk wo-
jenny, mur run�łm. Potem ruszyli
do miasta, każdy prosto przed
siebie, i je zdobyli. 21 Wszyst-
ko, co było w mieście—m�ż-
czyzn i kobiety, młodych i sta-
rych, a także byki, owce i osły—
zabili� mieczemn.

22 A do dwóch m�żczyzn,
którzy przeszpiegowali t� zie-
mi�, Jozue rzekł: „Wejdźcie do
domu tamtej prostytutki i wy-

6:17; 7:1 �Zob. Słowniczek poj�ć. 6:18
�Lub „niedoli; kl�twy”. 6:21 �Lub
„przeznaczyli na zagład�”.

prowadźcie stamt�d j� oraz
wszystkich, którzy si� u niej ze-
brali, tak jak jej przysi�gliście”a.
23 Ci młodzi zwiadowcy poszli
wi�c i wyprowadzili Rachab oraz
cał� jej rodzin�—jej ojca, mat-
k�, braci, a także wszystkich in-
nych, którzy u niej bylib. Bez-
piecznie zaprowadzili ich do
pewnego miejsca poza obozem
izraelskim.

24 Miasto i wszystko, co w
nim było, spalono. Ale sreb-
ro i złoto oraz przedmioty mie-
dziane i żelazne przekazano do
skarbca domu Jehowyc. 25 Jo-
zue zachował przy życiu tylko
prostytutk� Rachab, domowni-
ków jej ojca i wszystkich innych,
którzy u niej bylid. Mieszka ona
wśród Izraelitów po dziś dzieńe,
bo ukryła zwiadowców, których
Jozue wysłał w celu przeszpie-
gowania Jerychaf.

26 Wtedy też Jozue złożył�
tak� przysi�g�: „Przekl�ty niech
b�dzie przed Jehow� człowiek,
który podejmie si� odbudowy
Jerycha. Jego fundament położy
kosztem życia swojego pierwo-
rodnego, a jego bramy postawi
kosztem życia swojego najmłod-
szego”g.

27 Jehowa był wi�c z Jozu-
emh i jego� imi� stało si� sław-
ne na całej ziemi i.

7 Izraelici dopuścili si� jed-
nak niewierności w zwi�zku

z rzeczami przeznaczonymi na
zagład��, bo Achan j, syn Kar-
miego, syna Zabdiego, syna Ze-
racha z plemienia Judy, wzi�ł
sobie nieco z tych rzeczyk. W re-
zultacie Jehowa bardzo si� roz-
gniewał na Izraelitów l.

2 Tymczasem Jozue wysłał
ludzi z Jerycha do Ajm, które le-
ży blisko Bet-Awen, na wschód

6:26 �Możliwe też „kazał ludowi złożyć”.
6:27 �Możliwe też „Jego”.
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od Betela, z takim poleceniem:
„Idźcie przeszpiegować t� zie-
mi�”. Poszli wi�c i przeszpiego-
wali Aj. 3 Po powrocie rzekli
Jozuemu: „Nie ma potrzeby wy-
syłać wszystkich. Dwa lub trzy
tysi�ce ludzi wystarczy, żeby po-
konać Aj. Nie fatyguj wszyst-
kich, bo jest tam niewielu miesz-
kańców”.

4 Wyruszyło wi�c jakieś 3000
m�żczyzn, musieli jednak ucie-
kać przed mieszkańcami Ajb.
5 Ci zabili 36 spośród nich.´
Scigali Izraelitów sprzed bramy
miasta aż do Szebarim� i zabijali
ich na zboczu. Wskutek tego lud
zupełnie stracił odwag��.

6 Wtedy Jozue i starsi Izraela
rozdarli swoje szaty i padli twa-
rzami do ziemi przed Ark� Je-
howy. Leżeli tak do samego wie-
czora i posypywali sobie głowy
prochem. 7 Jozue rzekł: „Ach,
Wszechwładny Panie, Jehowo,
czemu przyprowadziłeś ten lud
aż za Jordan? Czy jedynie po to,
żeby nas wydać w r�ce Amory-
tów i żebyśmy zostali zgładze-
ni? Gdybyśmy tylko pozostali po
tamtej� stronie Jordanu! 8 Wy-
bacz mi, Jehowo, ale co mog�
powiedzieć, skoro Izrael rzucił
si� do ucieczki� przed swoimi
wrogami? 9 Gdy usłysz� o tym
Kananejczycy i inni mieszkańcy
tej krainy, otocz� nas i wyma-
ż� nasze imi� z ziemi. Co wte-
dy b�dzie z Twoim wielkim imie-
niem?”c.

10 Jehowa odrzekł Jozuemu:
„Wstań! Czemu leżysz twarz�
do ziemi? 11 Izraelici zgrze-
szyli. Złamali moje przymierzed,
którego kazałem im dotrzymać.
Wzi�li coś z rzeczy przeznaczo-
nych na zagład�e. Ukradli f to

7:5 �Nazwa ta znaczy „kamieniołomy”.
�Dosł. „serce ludu stopniało i stało si�
jak woda”. 7:7 �Czyli wschodniej. 7:8
�Lub „pokazał plecy”.

i potajemnie włożyli mi�dzy
swoje rzeczya. 12 Dlatego nie
zdołaj� stawić czoła swoim wro-
gom. B�d� przed nimi uciekać�,
bo sami stali si� czymś prze-
znaczonym na zagład�. Nie b�d�
z wami, dopóki tego, co przezna-
czono na zagład�, nie usunie-
cie spośród siebieb. 13 Wstań
wi�c i przygotuj� lud!c Powiedz
wszystkim: ‚Przygotujcie si�� na
jutro, bo Jehowa, Bóg Izraela,
mówi: „Jest pośród ciebie, Izra-
elu, coś przeznaczonego na za-
gład�. Dopóki nie usuniesz
tego spośród siebie, nie zdo-
łasz stawić czoła swoim wro-
gom. 14 Rano ma si� zjawić
plemi� za plemieniem. Z plemie-
nia, które Jehowa wskażed, ma
podejść rodzina za rodzin�.
Z rodziny, któr� Jehowa wska-
że, ma podejść dom za domem.
Z domu, który Jehowa wskaże,
ma podejść m�żczyzna za m�ż-
czyzn�. 15 A ten, u kogo znaj-
dzie si� coś przeznaczonego na
zagład�, zostanie spalonye ra-
zem ze wszystkim, co do nie-
go należy, bo złamał przymierzef

Jehowy i dopuścił si� w Izraelu
rzeczy haniebnej”’”.

16 Nazajutrz Jozue wstał
wcześnie rano i kazał podejść
Izraelowi—plemieniu za plemie-
niem. I zostało wskazane ple-
mi� Judy. 17 Nast�pnie kazał
podejść rodzinom Judy. I zo-
stała wskazana rodzina Zerachi-
tówg. Potem kazał podejść ro-
dzinie Zerachitów—m�żczyźnie
za m�żczyzn�. I został wskazany
Zabdi. 18 W końcu kazał po-
dejść domowi Zabdiego—m�ż-
czyźnie za m�żczyzn�. I został
wskazanyh Achan, syn Karmie-
go, syna Zabdiego, syna Zera-
cha z plemienia Judy. 19 Wte-
dy Jozue rzekł do Achana: „Mój

7:12 �Lub „pokaż� im plecy”. 7:13
�Lub „uświ�ć”. �Lub „uświ�ćcie si�”.
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synu. Prosz�, oddaj chwał� Je-
howie, Bogu Izraela, i wyznaj
przed Nim, co zrobiłeś. Powiedz
mi o tym, prosz�. Nie ukrywaj
tego przede mn�”.

20 Achan odpowiedział Jozu-
emu: „Rzeczywiście, to ja zgrze-
szyłem przeciw Jehowie, Bogu
Izraela. Zrobiłem tak: 21 Gdy
zobaczyłem wśród łupów pi�kn�
urz�dow� szat� z Szinearua oraz
200 syklów� srebra i jedn� szta-
b� złota waż�c� 50 syklów�, za-
pragn�łem ich i je wzi�łem. S�
ukryte w ziemi w moim namio-
cie. Pieni�dze leż� pod spodem”.

22 Jozue natychmiast wysłał
posłańców. Pobiegli oni do na-
miotu Achana i znaleźli tam
ukryt� szat�, a pod spodem pie-
ni�dze. 23 Wzi�li wi�c te rze-
czy z namiotu, przynieśli do
Jozuego oraz wszystkich Izra-
elitów i złożyli przed Jehow�.
24 Nast�pnie Jozue i cały Iz-
rael wzi�li Achanab, syna Zera-
cha, oraz srebro, urz�dow� sza-
t� i sztab� złotac, a także jego
synów i córki, jak również je-
go byki, osły, owce i kozy oraz
jego namiot i wszystko, co do
niego należało, i zaprowadzili
ich do doliny� Achord. 25 Jo-
zue rzekł: „Czemu sprowadziłeś
na nas nieszcz�ście�?e Dzisiaj
Jehowa sprowadzi nieszcz�ście
na ciebie”. Wówczas cały Izrael
ukamienował Achana i wszyst-
kich innychf, po czym ich spa-
lonog. 26 A nad Achanem uło-
żono wielki stos kamieni, który
istnieje aż do dzisiaj. Wtedy Je-
howa przestał płon�ć gniewemh.
Dlatego miejsce to po dziś dzień
nosi nazw� dolina Achor�.

7:21 �Czyli 2,28 kg. Zob. Dodatek B14.
�Czyli 0,57 kg. Zob. Dodatek B14. 7:24
�Lub „na nizin�”. 7:25 �Lub „niedol�;
kl�tw�”. 7:26 �Nazwa ta znaczy „nie-
szcz�ście; kl�twa”.

8 Potem Jehowa rzekł do Jo-
zuego: „Nie bój si� ani si� nie

przerażaja. Weź ze sob� wszyst-
kich wojowników i wyrusz prze-
ciw Aj. Ja wydałem w twoje r�ce
króla Aj, jego lud, miasto i zie-
mi�b. 2 Post�p z Aj i jego kró-
lem tak, jak post�piłeś z Jery-
chem i jego królemc, z t� tylko
różnic�, że łup i zwierz�ta mo-
żecie wzi�ć dla siebie. Na tyłach
miasta przygotuj zasadzk�”.

3 Tak wi�c Jozue i wszyscy
wojownicy wyruszyli przeciw Aj.
Jozue wybrał 30 000 dzielnych
wojowników i wysłał ich noc�
4 z takim poleceniem: „Macie
si� skryć w zasadzce na tyłach
miasta. Nie odchodźcie od nie-
go zbyt daleko i wszyscy b�dź-
cie w pogotowiu. 5 Ja i ludzie,
którzy b�d� ze mn�, podejdzie-
my pod miasto. Gdy tamci
wyjd� i rusz� przeciwko nam jak
poprzedniod, uciekniemy przed
nimi. 6 Wtedy puszcz� si� za
nami w pogoń, myśl�c, że ucie-
kamy jak wcześniej, a my od-
ci�gniemy ich od miastae. Kie-
dy b�dziemy przed nimi uciekać,
7 wyjdziecie z zasadzki i zajmie-
cie miasto. Jehowa, wasz Bóg,
wyda je w wasze r�ce. 8 Gdy
tylko zdob�dziecie miasto, macie
je podpalićf. Zróbcie tak, jak po-
wiedział Jehowa. Takie wam da-
j� rozkazy”.

9 Potem Jozue ich wysłał i
poszli na miejsce zasadzki. Za-
j�li pozycje mi�dzy Betel i Aj, na
zachód od Aj. A Jozue sp�dził t�
noc z reszt� wojowników.

10 Wcześnie rano wstał, ze-
brał� wojsko i razem ze star-
szymi Izraela poprowadził je
przeciw Aj. 11 Wszyscy wojow-
nicyg, którzy z nim wyruszyli,
stan�li pod miastem. Rozłożyli
si� obozem na północ od Aj, tak

8:10 �Lub „dokonał przegl�du”.
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iż mi�dzy nimi a miastem by-
ła dolina. 12 Tymczasem ja-
kieś 5000 wojowników na rozkaz
Jozuego ustawiło si� w zasadz-
cea mi�dzy Betelb i Aj, na zachód
od miasta. 13 Tak wi�c głów-
ny obóz znajdował si� na północ
od miastac, a ludzie ukryci w za-
sadzce—na zachód od miastad.
W nocy Jozue udał si� na środek
doliny�.

14 Gdy tylko król Aj to zo-
baczył, wcześnie rano wyruszył
szybko z ludźmi z miasta, żeby
stoczyć z Izraelem bitw� w miej-
scu, które wychodzi na pustyn-
n� równin�. Nie wiedział jednak,
że na tyłach miasta urz�dzono
na niego zasadzk�. 15 Kiedy
wojownicy z Aj przypuścili atak,
Jozue oraz Izraelici, którzy z
nim byli, rzucili si� do uciecz-
ki drog� w kierunku pustkowiae.
16 Wtedy wezwano z miasta
wszystkich ludzi i ruszono w po-
ścig za Izraelitami. Tak ścigaj�-
cy zostali odci�gni�ci od miasta.
17 W Aj oraz w Betel nie by-
ło m�żczyzny, który by nie puś-
cił si� w pogoń. Miasto zostawili
szeroko otwarte, a sami ścigali
Izraelitów.

18 Wtedy Jehowa polecił Jo-
zuemu: „Wyci�gnij swój oszczep
w kierunku Ajf, bo wydam je
w twoje r�ce”g. Jozue wi�c wy-
ci�gn�ł swój oszczep w kierunku
miasta. 19 Gdy to zrobił, wo-
jownicy ukryci w zasadzce ze-
rwali si�, wbiegli do miasta, zdo-
byli je i od razu podpalilih.

20 Kiedy wojownicy z Aj si�
odwrócili, spostrzegli, że nad
miastem unosi si� dym, i nie
mieli już siły uciec w jakimkol-
wiek kierunku. Wtedy Izraelici,
którzy uciekali w stron� pustko-
wia, zwrócili si� przeciw ściga-
j�cym. 21 Gdy Jozue i ci, któ-

8:13 �Lub „niziny”.

rzy byli przy nim, zobaczyli, że
tamci z zasadzki zdobyli miasto
i że nad miastem unosi si� dym,
zawrócili i zaatakowali wojowni-
ków z Aj. 22 A ci, którzy zdo-
byli miasto, wyszli z niego, tak
iż wojownicy z Aj znaleźli si�
w pułapce—po jednej i po dru-
giej stronie mieli Izraelitów. Iz-
raelici ich zabijali i nikt z nich
nie ocalał, nikt nie zdołał ucieca.
23 Ale króla Aj schwytali żyw-
cemb i przyprowadzili do Jo-
zuego.

24 Gdy wszyscy m�żczyźni z
Aj zgin�li na otwartym polu—
na pustkowiu, gdzie prowadzono
pościg—gdy co do jednego po-
nieśli śmierć od miecza, Izrael
wrócił do Aj i zabił mieczem po-
zostałych mieszkańców miasta.
25 Wszystkich m�żczyzn i ko-
biet, którzy zgin�li tego dnia, by-
ło ogółem 12 000—cała ludność
Aj. 26 A Jozue nie cofn�ł r�-
ki z wyci�gni�tym oszczepemc,
dopóki nie zabito� wszystkich
mieszkańców Ajd. 27 Ale zwie-
rz�ta i łup z tego miasta Izrael
wzi�ł dla siebie zgodnie z pole-
ceniem, które Jehowa dał Jo-
zuemue.

28 Potem Jozue spalił Aj i na
zawsze obrócił je w rumowiskof.
I tak jest aż do dnia dzisiejsze-
go. 29 A króla Aj powiesił na
palu� i jego ciało wisiało tam aż
do wieczora. Tuż przed zacho-
dem słońca Jozue wydał rozkaz,
żeby zdj�to je z palag. Potem
rzucono je przy bramie miasta
i usypano nad nim wielki stos
kamieni, który stoi tam po dziś
dzień.

30 Wtedy to Jozue zbudował
na górze Ebal ołtarzh dla Je-
howy, Boga Izraela, 31 zgod-

8:26 �Lub „przeznaczono na zagła-
d�”. Zob. Słowniczek poj�ć. 8:29 �Lub
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nie z tym, co nakazał Izraeli-
tom sługa Jehowy Mojżesz, a co
jest zapisane w ksi�dze Prawaa

Mojżeszowego: „Ołtarz z całych
kamieni, które nie zostały ocio-
sane żadnym żelaznym narz�-
dziem”b. Izraelici złożyli na nim
całopalenia dla Jehowy oraz o-
fiary współuczestnictwa�c.

32 Potem Jozue wypisał na
tych kamieniach treść Prawad,
które Mojżesz spisał w obecnoś-
ci Izraelitówe. 33 A cały Izra-
el, jego starsi, zwierzchnicy i s�-
dziowie stan�li po obu stronach
Arki przed kapłanami lewickimi,
którzy trzymali Ark� Przymie-
rza Jehowy. Byli tam zarówno
rodowici Izraelici, jak i mieszka-
j�cy wśród nich cudzoziemcyf.
Połowa stan�ła u stóp góry Ga-
rizim, a druga połowa u stóp gó-
ry Ebalg (tak jak wcześniej naka-
zał sługa Jehowy Mojżesz)h,
żeby lud Izraela został pobłogo-
sławiony. 34 Potem Jozue od-
czytał na głos wszystkie sło-
wa Prawa i, błogosławieństwa j

i przekleństwak, zgodnie ze
wszystkim, co napisano w ksi�-
dze Prawa. 35 Nie opuścił ani
jednego słowa ze wszystkiego,
co Mojżesz nakazał—odczytał je
na głos w obecności całego zbo-
ru Izraela l, w tym kobiet i dzieci,
a także cudzoziemcówm, którzy
mieszkali� wśród Izraelitówn.

9 Gdy tylko usłyszeli o tym
wszyscy królowie po zachod-

niej stronie Jordanuo—w regio-
nie górzystym, w Szefeli oraz
wzdłuż całego wybrzeża Mo-
rza Wielkiego�p aż do Libanu—
czyli królowie Hetytów, Amo-
rytów, Kananejczyków, Peryzzy-
tów, Chiwwitów i Jebusytówq,

8:31 �Zob. Słowniczek poj�ć. 8:35
�Dosł. „chodzili”. 9:1 �Czyli Morza´
Sródziemnego.

2 stworzyli koalicj� przeciw Jo-
zuemu i Izraelowi, żeby z nimi
walczyća.

3 Również mieszkańcy Gibeo-
nub usłyszeli, jak Jozue post�pił
z Jerychemc i Ajd. 4 Wykazali
si� wi�c sprytem. Włożyli na os-
ły zniszczone wory z prowiantem
oraz zużyte bukłaki na wino —
pop�kane i połatane. 5 Włożyli
też na nogi schodzone, połatane
sandały, a na siebie zniszczone
ubrania. Chleb, w który si� zao-
patrzyli, był suchy i pokruszony.
6 Potem udali si� do Jozuego do
obozu w Gilgale i powiedzieli do
niego i innych Izraelitów: „Przy-
byliśmy z odległej krainy. Za-
wrzyjcie z nami przymierze”.
7 Ale Izraelici zapytali Chiwwi-
tówf: „A może mieszkacie w po-
bliżu? Jak wi�c możemy zawrzeć
z wami przymierze?”g. 8 Wtedy
oni powiedzieli do Jozuego: „B�-
dziemy twoimi sługami�”.

Ale on dociekał: „Kim jeste-
ście i sk�d przybywacie?”. 9 Od-
rzekli mu: „Twoi słudzy przy-
szli z bardzo dalekiej krainyh ze
wzgl�du na imi� Jehowy, two-
jego Boga, bo słyszeliśmy o Jego
sławie i o wszystkim, czego do-
konał w Egipcie i, 10 oraz o tym,
jak po drugiej� stronie Jorda-
nu post�pił z dwoma amorycki-
mi królami—Sychonem j, królem
Cheszbonu, i Ogiemk, królem Ba-
szanu, który mieszkał w Asz-
tarot. 11 Dlatego nasi starsi i
wszyscy mieszkańcy naszej kra-
iny zwrócili si� do nas: ‚Weźcie
prowiant na drog� i idźcie si�
z nimi spotkać. Powiedzcie im:
„B�dziemy waszymi sługami l. Za-
wrzyjcie z nami przymierze”’m.
12 Ten chleb był jeszcze gor�-
cy, gdy zabieraliśmy go z domu
na drog�, a teraz, jak widzicie,

9:8 �Lub „niewolnikami”. 9:10 �Czyli
wschodniej.

ROZDZ. 8
a Pwt 31:9

Joz 1:8
b Wj 20:25
c Pwt 27:6, 7

d Pwt 27:2, 3
e Wj 24:4

Wj 34:27
f Kpł 24:22

Lb 15:16
g Pwt 27:12, 13
h Pwt 11:29
i Pwt 31:9

Neh 8:3
j Pwt 28:2
k Pwt 27:15

Pwt 28:15
l Pwt 4:2

Pwt 12:32
m Kpł 24:22

Lb 15:16
n Pwt 29:10, 11

Pwt 31:12
Neh 8:2

��������������������

ROZDZ. 9
o Joz 12:7, 8

p Lb 34:2, 6
q Rdz 15:18-21

Wj 3:17
Wj 23:23
Pwt 7:1

��������������������

szpalta 2
a Joz 24:11
b Joz 10:2

Joz 11:19
c Joz 6:20
d Joz 8:24
e Joz 5:10

Joz 10:43
f Rdz 10:15, 17

Rdz 34:2
Wj 3:8

g Wj 34:12
Pwt 7:2
Pwt 20:16-18

h Pwt 20:10, 15
i Wj 9:16

Wj 15:13, 14
Joz 2:9, 10

j Lb 21:21-24
Pwt 2:32-34

k Lb 21:33-35
Pwt 3:3

l Pwt 20:10, 11

m Joz 9:6



JOZUEGO 9:13�do�10:5 340
jest suchy i pokruszonya. 13 Te
bukłaki na wino były nowe, gdy
je napełnialiśmy, a teraz s� po-
p�kaneb. Również ubrania i san-
dały si� nam zniszczyły, bo na-
sza podróż była bardzo długa”.

14 Wtedy Izraelici sprawdzili�
cz�ść ich prowiantu, ale nie po-
radzili si� Jehowyc. 15 Jozue
zawarł z nimi pokójd oraz przy-
mierze, że pozostawi ich przy ży-
ciu. A naczelnicy ludu potwier-
dzili to przysi�g�e.

16 Trzy dni po zawarciu
z nimi przymierza Izraelici do-
wiedzieli si� o nich, że miesz-
kaj� niedaleko, w s�siedztwie.
17 Wyruszyli wi�c i trzeciego
dnia przybyli do ich miast—do
Gibeonuf, Kefiry, Beerot i Kiriat-
-Jearimg. 18 Ale ich nie zaata-
kowali, bo naczelnicy ludu przy-
si�gli im na Jehow�h, Boga
Izraela. Cały lud zacz�ł wi�c
szemrać przeciw naczelnikom.
19 Wtedy wszyscy naczelnicy
powiedzieli do ludu: „Przecież
przysi�gliśmy im na Jehow�, Bo-
ga Izraela. Dlatego nie wolno
nam ich skrzywdzić. 20 Zrobi-
my tak: Darujemy im życie, że-
by nie ści�gn�ć na siebie gnie-
wu Bożego—bo złożyliśmy im
przysi�g�” i. 21 Dodali jeszcze:
„Niech pozostan� przy życiu, ale
niech zbieraj�� drewno i czerpi�
wod� dla całego ludu”. Właśnie
tak obiecali im naczelnicy.

22 Wtedy Jozue ich wezwał
i rzekł do nich: „Dlaczego nas
oszukaliście, że jesteście z bar-
dzo daleka, skoro w rzeczy-
wistości mieszkacie tak blisko? j

23 Od tej pory b�dziecie prze-
kl�cik. Już na zawsze pozosta-
niecie niewolnikami i b�dzie-
cie zbierać drewno oraz czerpać
wod� na potrzeby domu moje-

9:14 �Dosł. „wzi�li”. 9:21 �Dosł. „r�-
bi�”.

go Boga”. 24 Oni odrzekli Jo-
zuemu: „Twoim sługom wyraź-
nie powiedziano, że Jehowa,
twój Bóg, nakazał swojemu słu-
dze Mojżeszowi, by dał wam ca-
ł� t� ziemi� i ze wzgl�du
na was wytracił wszystkich jej
mieszkańcówa. Z waszego powo-
du baliśmy si� wi�c o swoje ży-
cie�b i dlatego tak post�piliśmyc.
25 Teraz jesteśmy zdani na two-
j� łask��. Zrób z nami to, co
uznasz za słuszne”. 26 I Jozue
właśnie tak zrobił. Uratował ich
z r�k Izraelitów i ci ich nie za-
bili. 27 W tym dniu wyznaczył
ich jednak do zbierania drewna
i czerpania wody dla ludud i na
ołtarz Jehowy w miejscu, które
On sam wybierzee. I robi� to po
dziś dzieńf.

10 Gdy tylko Adoni-Cedek,
król Jerozolimy, usłyszał,

że Jozue zdobył Aj i je znisz-
czył�, że post�pił z Aj i jego kró-
lemg jak z Jerychem i jego kró-
lemh oraz że Gibeonici zawarli
z Izraelitami pokój i i mieszkaj�
wśród nich, 2 bardzo si� prze-
straszyłj, bo Gibeon był wielki
jak jedno z miast królewskich,
wi�kszy niż Ajk, a wszyscy miesz-
kaj�cy tam m�żczyźni byli wo-
jownikami. 3 Wysłał wi�c do
Hohama, króla Hebronu l, do Pi-
rama, króla Jarmutu, do Jafii,
króla Lachisz, i do Debira,
króla Eglonum, nast�puj�c� wia-
domość: 4 „Przyjdźcie mi z po-
moc�. Zaatakujmy Gibeon, bo
zawarł pokój z Jozuem i Izraeli-
tami”n. 5 W rezultacie król Je-
rozolimy, król Hebronu, król
Jarmutu, król Lachisz i król Eg-
lonu—w sumie pi�ciu amoryc-
kicho królów—zebrali si� razem

9:24 �Lub „dusze”. 9:25 �Dosł. „jeste-
śmy w twoim r�ku”. 10:1 �Lub „prze-
znaczył na zagład�”. Zob. Słowniczek
poj�ć.
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ze swoimi wojskami, po czym
wyruszyli i rozłożyli si� obozem
pod Gibeonem, żeby na niego
uderzyć.

6 Wówczas Gibeonici wysłali
wiadomość do Jozuego do obo-
zu w Gilgala: „Nie odwracaj si��
od swoich niewolnikówb. Przy-
b�dź szybko! Pomóż nam i nas
wyratuj! Bo zebrali si� prze-
ciw nam wszyscy królowie Amo-
rytów z górzystego regionu”.
7 Jozue wyruszył wi�c z Gilgal
z całym wojskiem i wszystkimi
dzielnymi wojownikamic.

8 Wtedy Jehowa rzekł do Jo-
zuego: „Nie bój si� ichd, bo wy-
dałem ich w twoje r�cee. Nikt
z nich nie zdoła ci si� przeciw-
stawić”f. 9 Jozue uderzył wi�c
na nich znienacka po całonoc-
nym marszu z Gilgal. 10 Jeho-
wa wywołał wśród nich zamie-
szanieg i Izraelici zadali im pod
Gibeonem dotkliw� kl�sk�.

´
Sci-

gali ich drog� po zboczu Bet-
-Choron i zabijali ich aż do
Azeki i Makkedy. 11 Gdy Amo-
ryci uciekali przed Izraelitami
po zboczu Bet-Choron, Jehowa
sprawił, że aż po Azek� zacz�-
ły spadać na nich z nieba wiel-
kie bryły gradu, tak iż ponieśli
śmierć. W rzeczywistości wi�cej
było tych, którzy zgin�li od gra-
du, niż tych, których Izraelici
zabili mieczem.

12 Wtedy to—w dniu, gdy Je-
howa rozgromił Amorytów na
oczach Izraela—Jozue zwrócił
si� do Jehowy. Powiedział w
obecności Izraelitów:

„Słońce, zatrzymaj si�h

nad Gibeonem i,
a ty, ksi�życu—nad dolin��

Ajjalon!”.
13 Tak wi�c słońce si� zatrzy-

mało i ksi�życ stał w miejscu,

10:6 �Dosł. „nie cofaj r�ki”. 10:12
�Lub „nizin�”.

dopóki naród nie zemścił si� na
swoich wrogach. Jest to opisane
w Ksi�dze Jaszaraa. Mniej wi�-
cej przez cały dzień słońce stało
pośrodku nieba, nie posuwaj�c
si� ku zachodowi. 14 I nigdy—
ani przedtem, ani potem—nie by-
ło dnia, w którym Jehowa w taki
sposób wysłuchałby głosu czło-
wiekab. Bo Jehowa walczył wte-
dy za Izraelac.

15 Potem Jozue wrócił z ca-
łym Izraelem do obozu w Gilgald.

16 W mi�dzyczasie pi�ciu
wspomnianych królów uciekło i
ukryło si� w jaskini pod Makke-
d�e. 17 Wtedy powiadomiono
Jozuego: „Znaleziono tych pi�-
ciu królów. Ukryli si� w jaski-
ni pod Makked�”f. 18 Na to Jo-
zue rzekł: „Przytoczcie przed
wejście do jaskini wielkie kamie-
nie i postawcie ludzi na straży.
19 A reszta niech nie przesta-
je ścigać wrogów. Niech uderzy
na nich od tyług. Nie pozwólcie
im wejść do ich miast, bo wasz
Bóg, Jehowa, wydał ich w wasze
r�ce”.

20 Gdy Jozue i Izraelici za-
dali im już dotkliw� kl�sk�, tak
iż zabili niemal wszystkich z wy-
j�tkiem tych, którzy uciekli do
warownych miast, 21 cały lud
wrócił bezpiecznie do Jozuego
do obozu pod Makked�. I nikt
nie śmiał powiedzieć nawet sło-
wa� przeciw Izraelitom. 22 Po-
tem Jozue polecił: „Odsłońcie
wejście do jaskini i przyprowadź-
cie do mnie tych pi�ciu królów”.
23 Przyprowadzili wi�c do nie-
go z jaskini tych pi�ciu królów:
króla Jerozolimy, króla Hebro-
nu, króla Jarmutu, króla Lachisz
i króla Eglonuh. 24 Gdy tylko
to zrobili, Jozue zwołał wszyst-
kich m�żczyzn izraelskich i rzekł

10:21 �Dosł. „nie ostrzył j�zyka”.
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do dowódców wojskowych, któ-
rzy z nim wyruszyli: „Podejdź-
cie tutaj. Postawcie nogi na kar-
kach tych królów”. Podeszli wi�c
i postawili nogi na ich karkacha.
25 Nast�pnie Jozue powiedział:
„Nie bójcie si� ani si� nie prze-
rażajcieb. B�dźcie odważni i silni,
bo właśnie tak Jehowa post�pi
ze wszystkimi waszymi wrogami,
z którymi walczycie”c.

26 Potem Jozue zabił tych
królów i zawiesił na pi�ciu pa-
lach�, na których wisieli aż do
wieczora. 27 O zachodzie słoń-
ca na rozkaz Jozuego zdj�to ich
z palid i wrzucono do jaskini,
gdzie si� wcześniej ukryli. Na-
st�pnie przy wejściu do jaskini
położono wielkie kamienie, któ-
re s� tam aż po dziś dzień.

28 W tym dniu Jozue zdo-
był Makked�e i zabił mieczem
jej mieszkańców. Uśmiercił� jej
króla i wszystkich innych�. Ni-
kogo nie pozostawił przy życiuf.
Z królem Makkedyg post�pił tak
jak wcześniej z królem Jerycha.

29 Potem Jozue wyruszył z
całym Izraelem z Makkedy do
Libnyh i walczył przeciwko niej.
30 Również to miasto i jego kró-
la i Jehowa wydał w r�ce Izrae-
litów. Zaatakowali Libn� i zabili
mieczem wszystkich jej miesz-
kańców�. Nikogo nie pozostawili
przy życiu. Z jej królem post�-
pili tak jak wcześniej z królem
Jerycha j.

31 Nast�pnie Jozue wyruszył
z całym Izraelem z Libny do La-
chiszk. Rozłożył si� tam obozem
i walczył przeciw temu miastu.
32 Jehowa wydał Lachisz w r�-
ce Izraelitów i na drugi dzień
zdobyli to miasto. Zaatakowali

10:26 �Lub „drzewach”. 10:28, 37, 39,
40 �Lub „przeznaczył na zagład�”.
10:28, 30, 32, 35, 37, 39 �Lub „każd�
dusz�”.

je i zabili mieczem wszystkich
jego mieszkańców�a—tak samo,
jak wcześniej post�pili z Libn�.

33 Wtedy to Horam, król Ge-
zerub, ruszył na pomoc Lachisz,
ale Jozue walczył z Horamem
oraz jego ludźmi, aż nikt z nich
nie pozostał przy życiu.

34 Potem Jozue wyruszył z
całym Izraelem z Lachisz do Eg-
lonuc. Rozłożył si� tam obozem
i walczył przeciw temu miastu.
35 Tego dnia Izraelici zdobyli
Eglon i zabili mieczem jego
mieszkańców.Uśmiercili�wszyst-
kich�—tak samo jak wcześniej
w Lachiszd.

36 Nast�pnie Jozue wyruszył
z całym Izraelem z Eglonu do
Hebronue i walczył przeciw te-
mu miastu. 37 Izraelici zdobyli
Hebron i zabili mieczem jego
króla oraz wszystkich mieszkań-
ców� tego miasta i przyległych
miejscowości. Nikogo nie pozo-
stawili przy życiu. Jozue uśmier-
cił� wszystkich�—tak samo jak
wcześniej w Eglonie.

38 W końcu Jozue wyruszył
z całym Izraelem w kierun-
ku Debiruf i walczył przeciw te-
mu miastu. 39 Zdobył je i zabił
mieczem jego króla oraz miesz-
kańców tego miasta i przyleg-
łych miejscowości. Uśmiercił�
wszystkich�g. Nikogo nie pozo-
stawił przy życiuh. Z Debirem
i jego królem post�pił tak jak
z Hebronem i tak jak z Libn� i jej
królem.

40 Jozue podbił cały ten gó-
rzysty region i jego zbocza,
a także Negeb i Szefel�i. Poko-
nał wszystkich ich królów. Ni-
kogo nie pozostawił przy życiu j.
Uśmiercił� wszystkich�, tak jak
nakazał Jehowak, Bóg Izraela.
41 Podbił obszar od Kadesz-

10:35 �Lub „przeznaczyli na zagład�”.
10:40 �Dosł. „wszystko, co oddycha”.
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-Barneia po Gaz�b i od ziemi Go-
szen�c po Gibeond. 42 Pokonał
wszystkich tych królów i zdobył
ich ziemie w czasie jednej wypra-
wy, bo to Jehowa, Bóg Izraela,
walczył za swój naróde. 43 Po-
tem Jozue wrócił z całym Izrae-
lem do obozu w Gilgalf.

11 Gdy tylko usłyszał o tym
wszystkim Jabin, król

Chacoru, wysłał wiadomość do
Jobaba, króla Madonug, do kró-
la Szimronu, do króla Achszafuh,
2 do królów w górzystym regio-
nie na północy, królów na równi-
nach� na południe od Kinneret,
królów w Szefeli i na zboczach
Dor i na zachodzie, 3 do Kana-
nejczykówj na wschodzie i na
zachodzie, do Amorytówk, Hety-
tów, Peryzzytów i Jebusytów
w górzystym regionie, a także
do Chiwwitów l u stóp Hermonum

w ziemi Micpa. 4 Wyruszyli
wi�c wszyscy ci królowie razem
ze swoimi wojskami—tak liczni
jak ziarnka piasku na brzegu mo-
rza—z mnóstwem koni i rydwa-
nów wojennych. 5 Tak jak si�
umówili, zeszli si� i rozłożyli
obozem u wód Meromu, żeby
walczyć z Izraelem.

6 Wtedy Jehowa rzekł do Jo-
zuego: „Nie bój si� ichn, bo jutro
mniej wi�cej o tej porze wydam
ich wszystkich Izraelowi i zo-
stan� zabici. Ich koniom pode-
tniesz ści�gnao, a ich rydwany
spalisz”. 7 Jozue wi�c i wszys-
cy jego wojownicy zaatakowali
ich znienacka nad wodami Mero-
mu. 8 A Jehowa wydał ich
w r�ce Izraelitówp i ci zadali im
kl�sk�.

´
Scigali ich aż do Wielkie-

go Sydonuq, do Misrefot-Maimr

i do doliny Micpe na wschodzie.
Zabijali ich, dopóki wszystkich

10:41; 11:16 �Najwyraźniej chodzi
o okr�g w górzystym regionie Judy.
11:2 �Lub „w Arabie”.

nie wytracilia. 9 Potem Jozue
post�pił tak, jak mu powie-
dział Jehowa: ich koniom pod-
ci�ł ści�gna, a ich rydwany spa-
liłb.

10 Później zawrócił i zdobył
Chacor, bo miasto to stało na
czele wszystkich tych królestw.
Jego króla zabił mieczemc. 11 W
ten sam sposób Izraelici uśmier-
cili� wszystkich jego miesz-
kańców�d. Nikogo� nie pozo-
stawili przy życiue. Nast�pnie
Jozue spalił Chacor. 12 Zdobył
wszystkie miasta tych królów, a
ich samych pokonał mieczemf.
Przeznaczył ich na zagład�g, tak
jak nakazał sługa Jehowy Moj-
żesz. 13 Jednak z wyj�tkiem
Chacoru, spalonego przez Jozu-
ego, Izraelici nie spalili żadne-
go z miast położonych na wzgó-
rzach. 14 Cały łup z tych miast
i zwierz�ta zabrali dla siebieh.
Ale ludzi zabili mieczem, wytra-
cili wszystkichi. Nikogo� nie po-
zostawili przy życiu j. 15 To, co
Jehowa nakazał swojemu słudze
Mojżeszowi, Mojżesz nakazał Jo-
zuemuk i Jozue tak zrobił. Nie
pomin�ł niczego, co Jehowa na-
kazał Mojżeszowil.

16 Jozue podbił wi�c cał�
t� ziemi�: górzysty region Ju-
dy, cały Negebm, cał� ziemi� Go-
szen�, Szefel�n, Arab�o oraz gó-
rzysty region Izraela i jego
pogórze�— 17 od góry Chalak,
wznosz�cej si� w stron� Seiru,
aż do Baal-Gadp w Dolinie Liba-
nu, u stóp góry Hermonq. Poj-
mał wszystkich tamtejszych kró-
lów i ich uśmiercił. 18 Walczył
z nimi dość długo. 19 ˙

Zadne
miasto oprócz Gibeonu, w któ-
rym mieszkali Chiwwici, nie

11:11 �Lub „przeznaczyli na zagład�”.
Zob. Słowniczek poj�ć. �Lub „każd�
dusz�”. 11:11, 14 �Dosł. „niczego, co
oddycha”. 11:16 �Dosł. „jego szefel�”.
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zawarło pokoju z Izraelitamia.
Wszystkie te miasta zdobyli oni
w walceb. 20 Jehowa pozwolił
ich wrogom zaci�ć si� w uporzec

i walczyć z Izraelem—tak żeby
mógł ich przeznaczyć na zagła-
d� bez okazania im miłosier-
dziad. Mieli zostać unicestwieni,
tak jak Jehowa nakazał Mojże-
szowie.

21 W tym czasie Jozue wy-
tracił Anakitówf z terenów gór-
skich: z Hebronu, Debiru, Ana-
bu i z całego górzystego regionu
Judy, a także z całego górzyste-
go regionu Izraela. Ich oraz ich
miasta przeznaczył na zagład�g.
22 W ziemi izraelskiej nie pozo-
stał żaden z Anakitów. Pozostalih
tylko w Gazie i, Gatj i Aszdodziek.
23 Jozue opanował wi�c cał� t�
ziemi�, tak jak Jehowa obiecał
Mojżeszowi l. Nast�pnie dał j� ja-
ko dziedzictwo plemionom izra-
elskimm, żeby każde z nich otrzy-
mało swój dział. I walki w tej
ziemi ustałyn.

12 Oto królowie, których Iz-
raelici rozgromili, po czym

wzi�li na własność ich ziemie po
wschodniej stronie Jordanu, od
Doliny Arnonu�o aż po gór� Her-
monp i cał�wschodni� cz�ść Ara-
byq: 2 Sychonr, król Amorytów,
który mieszkał w Cheszbonie,
a który panował nad terytorium
ci�gn�cym si� od Aroerus, leż�-
cego na skraju Doliny Arnonu�t,
a w zasadzie od środka tej doliny,
przez połow� Gileadu aż po Do-
lin� Jabboku�, stanowi�c� gra-
nic� z Ammonitami. 3 Panował
też we wschodniej cz�ści Ara-
by—od jeziora Kinneret�u aż po
Morze Araby, czyli Morze Sło-

12:1, 2 �Lub „Wadi Arnon”. Zob. Słow-
niczek poj�ć, hasło „Wadi”. 12:2 �Lub
„Wadi Jabbok”. Zob. Słowniczek poj�ć,
hasło „Wadi”. 12:3 �Chodzi o jezioro
Genezaret, czyli Jezioro Galilejskie.

ne�, na wschód w kierunku Bet-
-Jeszimot i na południe aż do
zboczy góry Pisgaa.

4 Również Ogb, król Baszanu,
jeden z ostatnich Refaitówc, któ-
ry mieszkał w Asztarot i Edrei,
5 a który panował od góry Her-
mon po Salch� i w całym Basza-
nied aż do granicy z Geszuryta-
mi i Maakatytamie, a także nad
połow� Gileadu aż po terytorium
Sychona, króla Cheszbonuf.

6 Gdy Mojżesz, sługa Jeho-
wy, oraz Izraelici rozgromili
tych królówg, sługa Jehowy Moj-
żesz dał ich ziemie na własność
Rubenitom, Gadytom i połowie
plemienia Manassesah.

7 A oto królowie, których Jo-
zue i Izraelici rozgromili po
zachodniej stronie Jordanu—od
Baal-Gadi w Dolinie Libanu j aż
po gór� Chalakk, wznosz�c� si�
w stron� Seiru l—i których zie-
mie Jozue dał potem na włas-
ność plemionom izraelskim sto-
sownie do ich działówm, 8 czyli
tereny górskie, Szefel�, Arab�,
zbocza, pustkowie i Negebn, in-
nymi słowy ziemie Hetytów,
Amorytówo, Kananejczyków, Pe-
ryzzytów, Chiwwitów i Jebusy-
tówp:

9 król Jerychaq, król Aj r,
które leży obok Betel,

10 król Jerozolimy,
król Hebronus,

11 król Jarmutu,
król Lachisz,

12 król Eglonu,
król Gezerut,

13 król Debiruu,
król Gederu,

14 król Chormy,
król Aradu,

15 król Libnyv,
król Adullamu,

16 król Makkedyw,
król Betelx,

12:3 �Czyli Morze Martwe.
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17 król Tappuachu,

król Cheferu,
18 król Afeku,

król Laszszaronu,
19 król Madonu,

król Chacorua,
20 król Szimron-Meron,

król Achszafu,
21 król Taanachu,

król Megiddo,
22 król Kedeszu,

król Jokneamub

w Karmelu,
23 król Dor na zboczach

Dorc, król Goim w Gilgal,
24 król Tircy—w sumie 31

królów.

13 Kiedy Jozue był już w po-
deszłym wiekud, Jehowa

rzekł do niego: „Ty si� zestarza-
łeś, a trzeba jeszcze podbić� du-
ż� cz�ść tej ziemi. 2 Pozostały
nast�puj�ce terenye: wszystkie
terytoria Filistynów i Geszury-
tówf 3 (ziemie od odnogi Nilu�,
która znajduje si� na wschód od�
Egiptu, do granicy Ekronu, któ-
ra jest bardziej na północ, uzna-
wane kiedyś za kananejskie)g,
w tym terytoria pi�ciu władców
filistyńskichh—ziemie Gazejczy-
ków, Aszdodytówi, Aszkeloni-
tów j, Gittytówk i Ekronitów l; po-
nadto terytorium Awwijczykówm

4 na południu; cała ziemia Ka-
nanejczyków; Meara Sydończy-
kówn aż po Afek i aż do granicy
z Amorytami; 5 ziemia Gebali-
tówo i cała wschodnia cz�ść Li-
banu, od Baal-Gad u stóp góry
Hermon aż po Lebo-Chamat�p;
6 wszyscy mieszkańcy górzys-
tego regionu od Libanuq po
Misrefot-Maimr, a także wszyscy
Sydończycys. Ja sam ich wyp�-

13:1 �Lub „wzi�ć na własność”. 13:3
�Lub „od Szichoru”. �Dosł. „naprze-
ciw”. 13:5 �Lub „wejście do Chamatu”.

dz�� ze wzgl�du na Izraelitówa.
Ty tylko przydziel Izraelowi ca-
ł� t� ziemi� jako dziedzictwo, tak
jak ci nakazałemb. 7 Rozdziel
j� jako dziedzictwo mi�dzy dzie-
wi�ć plemion i połow� plemienia
Manassesa”c.

8 Druga połowa plemienia
Manassesa oraz Rubenici i Ga-
dyci wzi�li jako dziedzictwo zie-
mie po wschodniej stronie Jor-
danu, które dał im sługa Jehowy
Mojżeszd: 9 od Aroerue, leż�-
cego na skraju Doliny Arno-
nu�f, ł�cznie z miastem poło-
żonym w środku tej doliny,
przez cały płaskowyż Medeby,
rozci�gaj�cy si� aż do Dibonu,
10 i wszystkie miasta amoryc-
kiego króla Sychona, który pa-
nował z Cheszbonu, aż do grani-
cy z Ammonitamig; 11 ponadto
Gilead, terytorium Geszurytów
i Maakatytówh, cał� gór� Her-
mon i cały Baszan i aż po Salch� j;
12 w Baszanie cały obszar pod-
legły władzy królewskiej Oga,
który panował z Asztarot i Ed-
rei. (Był on jednym z ostat-
nich Refaitów)k. Mojżesz poko-
nał i wyp�dził� mieszkańców
tych ziem l. 13 Tylko Geszury-
tów i Maakatytów Izraelici nie
wyp�dzili�m, dlatego mieszkaj�
oni wśród Izraelitów po dziś
dzień.

14 Mojżesz nie dał dziedzic-
twa jedynie Lewitomn. Ich dzie-
dzictwem s� ofiary spalane w
ogniu dla Jehowyo, Boga Izrae-
la, tak jak im obiecałp.

15 A plemieniu Rubena, we-
dług rodzin tego plemienia, Moj-
żesz dał nast�puj�ce dziedzic-
two: 16 terytorium od Aroeru,

13:6 �Lub „wywłaszcz�”. 13:9 �Lub
„Wadi Arnon”. Zob. Słowniczek poj�ć,
hasło „Wadi”. 13:12 �Lub „wywłasz-
czył”. 13:13 �Lub „wywłaszczyli”.
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leż�cego na skraju Doliny Ar-
nonu�, ł�cznie z miastem poło-
żonym w środku tej doliny, po
cały płaskowyż przy Medebie—
17 Cheszbon i wszystkie pobli-
skie miejscowościa na płaskowy-
żu, Dibon, Bamot-Baal, Bet-Baal-
-Meonb, 18 Jahacc, Kedemotd,
Mefaate, 19 Kiriataim, Sibm�f,
Ceret-Haszszachar na górze
wznosz�cej si� ponad dolin��,
20 Bet-Peor, zbocza góry Pis-
gag, Bet-Jeszimoth, 21 wszyst-
kie miasta na płaskowyżu oraz
obszar w całości podległy wła-
dzy amoryckiego króla Sycho-
na, który panował z Cheszbo-
nui. Mojżesz pokonał Sychona j,
a także naczelników Midianu:
Ewiego, Rekema, Cura, Chura
i Reb�k—władców, którzy miesz-
kali w tej ziemi, a byli zależ-
ni od Sychona. 22 Od miecza
Izraelitów zgin�ł razem z inny-
mi wróżbita l Balaamm, syn Beo-
ra. 23 Granic� terytorium Ru-
benitów był Jordan. Właśnie to
terytorium—z miastami i przy-
ległymi osadami—zostało dzie-
dzictwem Rubenitów, według
ich rodzin.

24 Również Gadytom, według
ich rodzin, Mojżesz dał dziedzic-
two. 25 Ich terytorium obejmo-
wało: Jazern, wszystkie miasta
Gileadu, połow� ziemi Ammoni-
tówo aż po Aroer, który leży
naprzeciw Rabbyp; 26 ziemie
od Cheszbonuq po Ramat-Micpe
i Betonim oraz od Machanaimr

do granicy Debiru; 27 a w do-
linie�—Bet-Haram, Bet-Nimr�s,
Sukkott i Cafon, czyli pozo-
stał� cz�ść obszaru podległego
władzy Sychona, króla Cheszbo-
nuu, przy czym od południowe-

13:16 �Lub „Wadi Arnon”. Zob. Słowni-
czek poj�ć, hasło „Wadi”. 13:19 �Lub
„nizin�”. 13:27 �Lub „na nizinie”.

go krańca jeziora Kinneret�a gra-
nic� była wschodnia strona Jor-
danu. 28 Całe to terytorium—
z miastami i przyległymi osada-
mi—zostało dziedzictwem Gady-
tów, według ich rodzin.

29 Mojżesz dał też dziedzic-
two Manassesytom—połowie te-
goplemienia—według ich rodzinb.
30 Ich terytorium zaczynało si�
od Machanaimc i rozci�gało si�
na cały Baszan, czyli cały ob-
szar podległy władzy Oga, kró-
la Baszanu, w tym na wszystkie
wioski namiotowe Jairad w Ba-
szanie—w sumie 60 miejscowo-
ści. 31 Połowa Gileadu, a tak-
że Asztarot i Edreie—miasta na
obszarze podległym władzy Oga
w Baszanie—przypadły potom-
kom Machiraf, syna Manassesa,
a w zasadzie połowie potomków
Machira, według ich rodzin.

32 Właśnie te ziemie Mojżesz
dał im jako dziedzictwo na pus-
tynnych równinach moabskich
za Jordanem, na wschód od Je-
rychag.

33 Ale Lewitom Mojżesz nie
dał dziedzictwah. Ich dziedzic-
twem jest Jehowa, Bóg Izraela,
tak jak im obiecał i.

14 Oto co Izraelici otrzymali
jako dziedzictwo w zie-

mi Kanaan od kapłana Elea-
zara, od Jozuego, syna Nuna,
i od głów rodów plemion izrael-
skich j. 2 Dziedzictwo przypad-
ło im w wyniku losowaniak, tak
jak Jehowa nakazał za pośred-
nictwem Mojżesza co do dzie-
wi�ciu i pół plemienia l. 3 Po-
zostałym dwóm i pół plemienia
Mojżesz dał dziedzictwo po dru-
giej� stronie Jordanum. Lewi-
tom jednak nie dał wśród nich

13:27 �Chodzi o jezioro Genezaret,
czyli Jezioro Galilejskie. 14:3 �Czyli
wschodniej.
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dziedzictwaa. 4 Potomków Jó-
zefa uznawano za dwa plemio-
nab: plemi� Manassesa i plemi�
Efraimac. A Lewitom nie przy-
znano działu w tej ziemi z wy-
j�tkiem miastd, w których mieli
mieszkać, oraz pastwisk, na któ-
rych mieli trzymać swoje stada
i dobyteke. 5 Izraelici podzielili
wi�c t� ziemi� tak, jak Jehowa
nakazał Mojżeszowi.

6 W Gilgalf podeszli do Jozu-
ego m�żczyźni z plemienia Judy.
Kalebg, syn Kenizzyty Jefunne-
go, rzekł Jozuemu: „Sam do-
brze wiesz, co w Kadesz-Barneih
prawdziwy Bóg, Jehowa, powie-
dział i swojemu słudze Mojżeszo-
wi j o tobie i o mnie. 7 Mia-
łem 40 lat, gdy Mojżesz, sługa
Jehowy, wysłał mnie z Kadesz-
-Barnei, żebym przeszpiegował
t� ziemi�k. Po powrocie szczerze
opowiedziałem o wszystkim, co
zobaczyłem� l. 8 Chociaż moi
bracia, którzy wyruszyli ze mn�,
sprawili, że serce ludu struchla-
ło�, to ja całym sercem� pod�ża-
łem za swoim Bogiem, Jehow�m.
9 Wtedy Mojżesz złożył przysi�-
g�: ‚Ziemia, po której chodziłeś,
przypadnie tobie i twoim synom
jako trwałe dziedzictwo, bo ca-
łym sercem pod�żałeś za Jeho-
w�, moim Bogiem’n. 10 I Jeho-
wa zachował mnie przy życiuo

zgodnie ze swoj� obietnic�p. Mi-
n�ło 45 lat, odk�d Jehowa zło-
żył t� obietnic� Mojżeszowi, gdy
Izrael w�drował po pustkowiuq.
Dzisiaj mam 85 lat i nadal żyj�.
11 Jestem tak silny jak w dniu,
w którym wysłał mnie Mojżesz.
Mam tyle samo siły co wte-
dy—do walki i do innych zadań.
12 Daj mi wi�c ten górzysty re-
gion zgodnie z obietnic�, któr�
Jehowa złożył w tamtym dniu.

14:7 �Dosł. „przyniosłem słowo zgodne
z moim sercem”. 14:8 �Dosł. „stopnia-
ło”. �Dosł. „w pełni; całkowicie”.

Chociaż— jak wtedy słyszałeś—
s� tam Anakicia i wielkie warow-
ne miastab, to Jehowa na pew-
no� b�dzie ze mn�c i ich wyp�-
dz��, tak jak Jehowa obiecał”d.

13 Jozue pobłogosławił wi�c
Kaleba, syna Jefunnego, i ja-
ko dziedzictwo dał mu Heb-
rone. 14 Dlatego Hebron po dziś
dzień stanowi dziedzictwo Kale-
ba, syna Kenizzyty Jefunnego—
bo całym sercem pod�żał on
za Jehow�, Bogiem Izraelaf.
15 Przedtem Hebron nosił na-
zw� Kiriat-Arbag (Arba był wśród
Anakitów ważn� osobistości�).
I walki w tej ziemi ustałyh.

15 Terytorium przydzielone�i

plemieniu Judy, według
rodzin tego plemienia, ci�gn�ło
si� do granicy z Edomem j, do
pustkowia Cin, do południowe-
go krańca Negebu. 2 Południo-
wa granica zaczynała biec od
krańca Morza Słonego�k, od za-
toki zwróconej na południe,
3 i ci�gn�ła si� na południe ku
stokowi Akrabbim l, potem do
Cin, a nast�pnie od południa
wznosiła si� do Kadesz-Barneim,
dochodziła do Checronu, wzno-
siła si� do Addaru, skr�cała
w kierunku Karki, 4 biegła do
Acmonun i dalej w stron� Doliny
Potoku Egipskiego�o, a jej koń-
cem było morze�. To była połu-
dniowa granica plemienia Judy.

5 Wschodni� granic� było
Morze Słone� aż po ujście Jor-
danu, przy czym na krańcu pół-
nocnym biegła ona przy zatoce
morskiej, niedaleko ujścia Jor-
danup. 6 Nast�pnie wznosiła

14:12 �Lub „zapewne”. �Lub „wy-
właszcz�”. 15:1 �Lub „wyznaczone
przez losowanie”. 15:2 �Czyli Morza
Martwego. 15:4 �Lub „Wadi Egiptu”.
Zob. Słowniczek poj�ć, hasło „Wadi”.
�Chodzi o Morze Wielkie (

´
Sródziemne).

15:5 �Czyli Morze Martwe.
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si� do Bet-Choglia, przechodziła
na północ od Bet-Arabyb i pi�-
ła si� aż do kamienia Boha-
nac, syna Rubena. 7 Dalej bieg-
ła w gór� do Debiru w dolinie�
Achord i kierowała si� na północ
w stron� Gilgale, które leży na-
przeciw stoku Adummim, znaj-
duj�cego si� na południe od do-
liny potoku�. Potem ci�gn�ła si�
ku wodom En-Szemeszf i aż do
En-Rogelg. 8 Nast�pnie wznosi-
ła si� ku Dolinie Syna Hinno-
mah, do stoku Jebusytyi na po-
łudniu, czyli do Jerozolimy j, po
czym pi�ła si� do szczytu gó-
ry leż�cej po zachodniej stro-
nie Doliny Hinnoma, na północ-
nym skraju doliny� Refaim.
9 Od szczytu góry prowadziła
do źródła Neftoachk, do miast
położonych na górze Efron i aż
po Baal�, czyli Kiriat-Jeariml.
10 Od Baali biegła okr�żnie na
zachód do góry Seir, a potem
do północnego stoku góry Jea-
rim, czyli do Kesalonu. Scho-
dziła do Bet-Szemeszm i ci�gn�-
ła si� do Timnyn. 11 Nast�pnie
biegła do północnego stoku Ek-
ronuo i do Szikkeronu, przecho-
dziła ku górze nazywanej Baala
i do Jabneelu, a jej końcem by-
ło morze.

12 Zachodni� granic� było
wybrzeże Morza Wielkiego�p.
Tak przebiegała ze wszystkich
stron granica potomków Judy,
według ich rodzin.

13 A Kalebowiq, synowi Je-
funnego, Jozue dał na polecenie
Jehowy ziemi� pośród potom-
ków Judy. Przydzielił mu Kiriat-
-Arb�, czyli Hebron (Arba był
ojcem Anaka)r. 14 Kaleb wy-
p�dził z tego miasta trzech sy-
nów Anakas, jego potomków:

15:7 �Lub „na nizinie”. �Lub „wadi”.
Zob. Słowniczek poj�ć. 15:8 �Lub „ni-
ziny”. 15:12 �Czyli Morza

´
Sródziem-

nego.

Szeszaja, Achimana i Talmajaa.
15 Stamt�d wyruszył przeciwko
mieszkańcom Debirub (przedtem
Debir nazywał si� Kiriat-Sefer).
16 Wtedy powiedział: „Temu,
kto zaatakuje Kiriat-Sefer i je
zdob�dzie, dam za żon� swo-
j� córk�, Achs�”. 17 I zdobył je
Otnielc, syn Kenazad, brata Ka-
leba. Kaleb dał mu wi�c za żo-
n� swoj� córk�, Achs�e. 18 A w
drodze do domu Achsa namawia-
ła Otniela, żeby poprosił jej ojca
o jakieś pole. Gdy zsiadła z osła�,
Kaleb zapytał: „Co byś chciała?”f.
19 Odrzekła: „Daj mi, prosz�,
dowód swojego błogosławień-
stwa. Podarowałeś mi such� zie-
mi� na południu�, to daj mi też
Gullot-Maim�”. Dał jej wi�c Gul-
lot Górne i Gullot Dolne.

20 Takie było dziedzictwo
plemienia Judy, według rodzin
tego plemienia.

21 Na południowym skraju te-
rytorium plemienia Judy, w kie-
runku granicy z Edomemg, leża-
ły nast�puj�ce miasta: Kabceel,
Eder, Jagur, 22 Kina, Dimona,
Adada, 23 Kedesz, Chacor, Itnan,
24 Zif, Telem, Bealot, 25 Chacor-
-Chadatta, Keriot-Checron, czyli
Chacor, 26 Amam, Szema, Mo-
ladah, 27 Chacar-Gadda, Che-
szmon, Bet-Pelet i, 28 Chacar-
-Szual, Beer-Szeba j, Bizjotia,
29 Baala, Ijim, Ecem, 30 Elto-
lad, Kesil, Chormak, 31 Ciklag l,
Madmanna, Sansanna, 32 Le-
baot, Szilchim, Ain i Rimmonm—
w sumie 29 miast i przyległe
osady.

33 W Szefelin były: Eszta-
ol, Corao, Aszna, 34 Zanoach,
En-Gannim, Tappuach, Enam,

15:18 �Możliwe też „siedz�c na ośle,
klasn�ła w dłonie”. 15:19 �Lub „w Ne-
gebie”. �Nazwa ta znaczy „zbiorniki
wód; czasze wód”.
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35 Jarmut, Adullama, Socho,
Azekab, 36 Szaaraimc, Aditaim,
Gedera i Gederotaim�—14 miast
oraz przyległe osady.

37 Cenan, Chadasza, Migdal-
-Gad, 38 Dilean, Micpe, Jokte-
el, 39 Lachiszd, Bockat, Eglon,
40 Kabbon, Lachmas�, Kitlisz,
41 Gederot, Bet-Dagon, Naama
i Makkedae—16 miast oraz przy-
ległe osady.

42 Libnaf, Eter, Aszang, 43 Jif-
tach, Aszna, Necib, 44 Kei-
la, Achzib i Maresza—dziewi�ć
miast oraz przyległe osady.

45 Ekron, okoliczne� miejsco-
wości i przyległe osady. 46 Na
zachód od Ekronu—wszystkie
miejscowości koło Aszdodu oraz
przyległe osady.

47 Aszdodh, okoliczne� miej-
scowości i przyległe osady.
Gaza i, okoliczne miejscowości
i przyległe osady—aż do Doliny
Potoku Egipskiego�. Morze Wiel-
kie� oraz jego wybrzeże j.

48 W regionie górzystym
były: Szamir, Jattirk, Socho,
49 Danna, Kiriat-Sanna, czyli
Debir, 50 Anab, Esztemo l, Anim,
51 Goszenm, Cholon i Gilon—
11 miast oraz przyległe osady.

52 Arab, Duma, Eszan,
53 Janim, Bet-Tappuach, Afeka,
54 Chumta, Kiriat-Arba, czyli
Hebrono, i Cijor—dziewi�ć miast
oraz przyległe osady.

55 Maonp, Karmel, Zifq, Jut-
ta, 56 Jizreel, Jokdeam, Zano-
ach, 57 Kajin, Gibea i Timnar—
10 miast oraz przyległe osady.

58 Chalchul, Bet-Cur, Gedor,
59 Maarat, Bet-Anot i Elte-

15:36 �Możliwe też „Gedera i jej owczar-
nie”. 15:40 �Lub „Lachmam”. 15:45,
47 �Lub „zależne od niego”. 15:47
�Lub „Wadi Egiptu”. Zob. Słowni-
czek poj�ć, hasło „Wadi”. �Czyli Morze´
Sródziemne.

kon—sześć miast oraz przyległe
osady.

60 Kiriat-Baal, czyli Kiriat-
-Jearima, i Rabba—dwa miasta
oraz przyległe osady.

61 Na pustkowiu były: Bet-
-Arabab, Middin, Sechacha,
62 Nibszan, Miasto Soli i En-
-Gedic—sześć miast oraz przy-
ległe osady.

63 Judejczycy nie zdołali jed-
nak wyp�dzić Jebusytówd miesz-
kaj�cych w Jerozolimiee, dlatego
po dziś dzień mieszkaj� tam oni
pośród Judejczyków.

16 A terytorium wyznaczone
przez losowanie�f potom-

kom Józefag rozci�gało si� od
Jordanu na wysokości Jerycha
do wód po wschodniej stronie
Jerycha i dalej przez pustkowie
wznosz�ce si� przy Jerychu aż
po górskie okolice Betelh. 2 Od
Betel należ�cego do Luz ci�gn�-
ło si� do Atarot, granicy teryto-
rium Arkijczyków. 3 Nast�pnie
schodziło na zachód ku granicy
terytorium Jafletytów aż do gra-
nicy Bet-Choron Dolnego i i do
Gezeruj, a jego krańcem było
morze.

4 Potomkowie Józefak —Ma-
nassesyci i Efraimici —wzi�li
wi�c przydzielon� im ziemi� na
własność l. 5 Tak wygl�dało te-
rytorium potomków Efraima,
według ich rodzin: Granic� ich
dziedzictwa na wschodzie było
Atarot-Addarm. Stamt�d ci�gn�ła
si� ona aż po Bet-Choron Górnen,
6 a dalej — ku morzu. Na pół-
nocy był Michmetato, sk�d gra-
nica biegła okr�żnie na wschód
ku Taanat-Szilo, a na wscho-
dzie do Janoachu. 7 Od Janoa-
chu schodziła do Atarot i Naary,
si�gała Jerychap i ci�gn�ła si� aż

16:1 �Lub „przydzielone”.
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do Jordanu. 8 Od Tappuachua

biegła na zachód ku Dolinie Ka-
ny�, a jej końcem było morzeb.
Takie było dziedzictwo plemie-
nia Efraima, według rodzin tego
plemienia. 9 Potomkowie Efra-
ima mieli też miasta-enklawy po-
śród dziedzictwa Manassesytówc

wraz z przyległymi osadami.
10 Efraimici nie wyp�dzili

jednak Kananejczyków mieszka-
j�cych w Gezerzed, dlatego po
dziś dzień mieszkaj� oni pośród
Efraimitówe i zostali obarczeni
prac� przymusow�f.

17 Nast�pnie wyznaczono
przez losowanieg teryto-

rium przypadaj�ce plemieniu
Manassesah, bo Manasses był
pierworodnym Józefa i. Ponie-
waż Machir j, pierworodny Ma-
nassesa, a zarazem ojciec Gi-
leada, był wojownikiem, już
wcześniej otrzymał Gilead i Ba-
szank. 2 Teraz wylosowano te-
rytorium dla pozostałych po-
tomków Manassesa, według ich
rodzin—dla synów Abiezera l, sy-
nów Cheleka, synów Asriela, sy-
nów Szechema, synów Chefera
i synów Szemidy. Byli to potom-
kowie Manassesa, syna Józefa—
m�żczyźni wymienieni według
swoich rodzinm. 3 A Celofchadn,
syn Chefera, syna Gileada, sy-
na Machira, syna Manassesa, nie
miał synów, tylko córki. Ich imio-
na to: Machla, Noa, Chogla, Mil-
ka i Tirca. 4 Stawiły si� one
przed kapłanem Eleazaremo i Jo-
zuem, synem Nuna, oraz przed
naczelnikami i powiedziały: „Je-
howa polecił Mojżeszowi, żeby
dał nam dziedzictwo wśród na-
szych braci”p. Tak wi�c na roz-
kaz Jehowy otrzymały dziedzic-
two wśród braci swojego ojcaq.

16:8; 17:9 �Lub „Wadi Kana”. Zob. Słow-
niczek poj�ć, hasło „Wadi”.

5 Oprócz Gileadu i Baszanu,
które były po drugiej� stronie
Jordanu, Manassesytom przy-
padło jeszcze 10 cz�ści ziemia,
6 bo córki Manassesa otrzyma-
ły dziedzictwo razem z jego sy-
nami, a ziemia Gilead stała si�
własności� reszty potomków Ma-
nassesa.

7 Terytorium Manassesytów
ci�gn�ło si� od terytorium Asze-
rytów po Michmetatb, który
jest naprzeciw Szechemc. Stam-
t�d granica biegła na połu-
dnie� do ziemi b�d�cej kiedyś
własności� mieszkańców En-
-Tappuach. 8 Ziemia mieszkań-
ców Tappuachud przypadła Ma-
nassesytom, lecz sam Tappuach,
który znajdował si� przy grani-
cy ich terytorium, należał do po-
tomków Efraima. 9 Dalej grani-
ca schodziła ku Dolinie Kany� po
jej południowej stronie. Na tym
obszarze wśród miast Manasse-
sytów leżały miasta Efraimitówe.
Nast�pnie granica biegła po pół-
nocnej stronie tej doliny�, a jej
końcem było morzef. 10 Ziemia
na południe od niej należała do
Efraimitów, a na północ—do Ma-
nassesytów. Terytorium Manas-
sesytów rozci�gało si� do mo-
rzag. Na północy ci�gn�ło si� do
terytorium Aszerytów, a na
wschodzie—do terytorium Issa-
charytów.

11 Na terytoriach Issachary-
tów i Aszerytów Manassesy-
tom przydzielono: Bet-Szean, Ib-
leamh, Dor i, En-Dor j, Taanachk

i Megiddo z ich mieszkańcami
i okolicznymi� miejscowościami,
trzy wyżyny.

12 Potomkowie Manassesa
nie zdołali jednak przej�ć tych
miast na własność, dlatego Ka-

17:5 �Czyli wschodniej. 17:7 �Dosł.
„w prawo”. 17:9 �Lub „wadi”.
Zob. Słowniczek poj�ć. 17:11 �Lub „za-
leżnymi od nich”.
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nanejczycy dalej mieszkali w tej
ziemia. 13 Gdy Izraelici urośli
w sił�, obarczyli Kananejczyków
prac� przymusow�b, ale nie wy-
p�dzili� ich całkowiciec.

14 Potomkowie Józefa zwró-
cili si� do Jozuego: „Jesteśmy�
licznym ludem, bo Jehowa aż
dot�d nam błogosławid. Dlacze-
go wi�c wyznaczyłeś nam przez
losowanie tylko jedn� cz�ść
ziemi?”e. 15 Jozue im odrzekł:
„Skoro jesteście tacy liczni i gó-
rzysty region Efraimaf jest dla
was za mały, to idźcie do lasu
w ziemi Peryzzytówg i Refaitówh

i tam wykarczujcie sobie teren”.
16 Wtedy potomkowie Józefa
powiedzieli: „To prawda, że ten
górzysty region nam nie wy-
starcza, ale wszyscy Kananej-
czycy, którzy mieszkaj� w tej
dolinie�, maj� rydwany wojen-
ne i z żelaznymi kosami�—zarów-
no ci w Bet-Szean j i w okolicz-
nych� miejscowościach, jak i ci
w dolinie� Jizreel”k. 17 Jozue
rzekł wi�c do potomków Józe-
fa—do Efraimitów i Manassesy-
tów: „Rzeczywiście jesteście licz-
nym ludem. I macie wielk� sił�.
Nie otrzymacie tylko jednej cz�-
ści ziemi l, 18 ale ten górzysty
region również b�dzie waszm.
Jest tam las, ale go wykarczu-
jecie i b�dzie to kraniec wa-
szego terytorium. Bo wyp�dzicie
Kananejczyków, mimo że s� sil-
ni i maj� rydwany wojenne z że-
laznymi kosami�”n.

18 Potem cały lud Izrae-
la zgromadził si� w Szi-

loo i ustawił tam namiot spotka-
niap, bo Izrael podbił t� ziemi�q.
2 Ale siedem jego plemion na-

17:13 �Lub „nie wywłaszczyli”. 17:14
�Dosł. „jestem”. 17:16 �Lub „na tej ni-
zinie”. 17:16, 18 �Dosł. „rydwany że-
lazne”. 17:16 �Lub „zależnych od nie-
go”. �Lub „na nizinie”.

dal nie otrzymało dziedzictwa.
3 Jozue rzekł wi�c do Izraeli-
tów: „Jak długo jeszcze b�dzie-
cie zwlekać? Kiedy weźmiecie na
własność ziemi�, któr� dał wam
Jehowa, Bóg waszych przod-
ków?a 4 Wybierzcie po trzech
m�żczyzn z każdego plemienia.
Wyśl� ich, żeby przeszli t� zie-
mi� i j� opisali, tak by można było
dokonać podziału na poszczegól-
ne dziedzictwa. Nast�pnie niech
do mnie wróc�. 5 Maj� rozdzie-
lić ziemi� mi�dzy siebie na sie-
dem cz�ścib. Potomkowie Judy
pozostan� na swoim terytorium
na południuc, a potomkowie Jó-
zefa—na swoim terytorium na
północyd. 6 Gdy już sporz�dzi-
cie opis tej ziemi z podziałem na
siedem cz�ści, przynieście go do
mnie, a ja rzuc� dla was losye

przed naszym Bogiem, Jehow�.
7 Lewici jednak nie otrzymaj�
wśród was działuf, bo ich dzie-
dzictwem jest kapłaństwo Jeho-
wyg. A Gadyci i Rubenici oraz
połowa plemienia Manassesah

otrzymali już swoje dziedzictwo
po wschodniej stronie Jordanu,
przydzielone im przez sług� Je-
howy Mojżesza”.

8 Kiedy wybrani m�żczyź-
ni byli gotowi wyruszyć w dro-
g�, Jozue im nakazał: „Idźcie,
przejdźcie t� ziemi� i sporz�dź-
cie jej opis. Potem do mnie
wróćcie, a ja tu, w Szilo, rzu-
c� dla was losy przed Jehow�”i.
9 Wyruszyli wi�c, przeszli t�
ziemi�, sporz�dzili w zwoju jej
opis, dziel�c j� na siedem cz�-
ści, i spisali miasta, które tam
były. Potem wrócili do Jozuego
do obozu w Szilo, 10 a on rzu-
cił tam dla nich losy przed Je-
how� j. I rozdzielił ziemi� mi�dzy
Izraelitów. Każde plemi� otrzy-
mało swój działk.
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11 Najpierw wylosowano

cz�ść dla Beniaminitów, według
ich rodzin. Wylosowane dla nich
terytorium znajdowało si� mi�-
dzy terytorium potomków Judya

a terytorium potomków Józefab.
12 Północna granica zaczyna-
ła si� przy Jordanie, wznosiła
si� do północnego stoku Jery-
chac, po czym pi�ła si� przez gó-
ry w kierunku zachodnim aż do
pustkowia w pobliżu Bet-Awend.
13 Stamt�d biegła przez połu-
dniowy stok Luz, czyli Betele,
i schodziła do Atarot-Addarf,
które leżało na górze wznosz�-
cej si� na południe od Bet-
-Choron Dolnegog. 14 Od góry
na południe od Bet-Choron za-
czynała si� granica zachodnia
i biegła w kierunku południo-
wym, a jej końcem było Kiriat-
-Baal, czyli Kiriat-Jearimh, mias-
to Judejczyków.Taka była strona
zachodnia.

15 Południowa granica za-
czynała si� od krańca Kiriat-
-Jearim i biegła na zachód. Ci�g-
n�ła si� do źródła Neftoach i.
16 Nast�pnie schodziła na skraj
góry znajduj�cej si� naprzeciw
Doliny Syna Hinnoma j, na pół-
nocy doliny� Refaimk, potem ku
Dolinie Hinnoma, do stoku Je-
busytyl na południu, i dalej—
do En-Rogelm. 17 Potem skr�-
cała na północ, dochodziła do
En-Szemesz i do Gelilot, które
znajduje si� naprzeciw sto-
ku Adummimn, a nast�pnie bieg-
ła w dół do kamieniao Bo-
hanap, syna Rubena, 18 i dalej
ku północnemu stokowi naprze-
ciw Araby, po czym schodziła do
Araby. 19 Jeszcze dalej ci�g-
n�ła si� w kierunku północnego
stoku Bet-Chogliq, a jej końcem
była północna zatoka Morza
Słonego�r, niedaleko południo-

18:16 �Lub „niziny”. 18:19 �Czyli Mo-
rza Martwego.

wego krańca Jordanu. Tak prze-
biegała granica południowa.
20 Z kolei Jordan stanowił gra-
nic� od strony wschodniej. W ta-
kich granicach zamykało si�
dziedzictwo potomków Beniami-
na, według ich rodzin.

21 A miastami plemienia Be-
niamina, według rodzin tego ple-
mienia, były: Jerycho, Bet-Chog-
la, Emek-Kecic, 22 Bet-Arabaa,
Cemaraim, Betelb, 23 Awwim,
Para, Ofra, 24 Kefar-Ammoni,
Ofni i Gebac—12 miast oraz przy-
ległe osady.

25 Gibeond, Rama, Beerot,
26 Micpe, Kefira, Moca, 27 Re-
kem, Jirpeel, Tarala, 28 Celae,
Ha-Elef, Jebus, czyli Jerozoli-
maf, Gibeag i Kiriat—14 miast
oraz przyległe osady.

Takie było dziedzictwo po-
tomków Beniamina, według ich
rodzin.

19 Potem wylosowano drug�
cz�śćh, przypadaj�c� Sy-

meonitom i, według ich rodzin.
Dziedzictwo przypadło im po-
śród dziedzictwa Judejczyków j.
2 Ich dziedzictwem były: Beer-
-Szebak razem z Szeb�, Mo-
lada l, 3 Chacar-Szualm, Bala,
Ecemn, 4 Eltolado, Betul, Chor-
ma, 5 Ciklagp, Bet-Markabot,
Chacar-Susa, 6 Bet-Lebaotq i
Szaruchen—13 miast oraz przy-
ległe osady. 7 Ain, Rimmon,
Eter i Aszanr—cztery miasta
oraz przyległe osady. 8 Poza
tym wszystkie osady wokół tych
miast aż po Baalat-Beer, czyli
Ram� na południu. Takie było
dziedzictwo plemienia Symeo-
na, według rodzin tego plemie-
nia. 9 Dziedzictwo potomków
Symeona wydzielono z cz�ści
należ�cej do potomków Judy, bo
cz�ść przypadaj�ca potomkom
Judy była dla nich zbyt duża.
Potomkowie Symeona otrzymali
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wi�c dział pośród ich dziedzic-
twaa.

10 Nast�pnie wylosowano
trzeci� cz�śćb, przypadaj�c� po-
tomkom Zebulonac, według ich
rodzin. Granica ich dziedzictwa
si�gała aż po Sarid. 11 Wzno-
siła si� na zachód do Mare-
alu, si�gała po Dabbeszet i do-
chodziła do doliny� naprzeciw
Jokneamu. 12 Od Saridu ci�g-
n�ła si� na wschód do granicy
Kislot-Tabor i dalej do Dabera-
tud, po czym wznosiła si� do Ja-
fii. 13 Stamt�d ci�gn�ła si� na
wschód do Gat-Chefere i do Et-
-Kacin, a dalej do Rimmonu
i do Nei. 14 Nast�pnie zakr�ca-
ła i po stronie północnej bieg-
ła do Channatonu, a jej końcem
była dolina Jiftach-El; 15 były
tam też: Kattat, Nahalal, Szim-
ronf, Idala i Betlejemg—w su-
mie 12 miast oraz przyległe osa-
dy. 16 Takie było dziedzictwo
potomków Zebulona, według ich
rodzinh—miasta oraz przyległe
osady.

17 Wylosowano też czwart�
cz�śći, przypadaj�c� potomkom
Issachara j, według ich rodzin.
18 Granica ich terytorium si�-
gała po Jizreelk, Kesulot, Szu-
nem l, 19 Chafaraim, Szion,
Anacharat, 20 Rabbit, Kiszion,
Ebec, 21 Remet, En-Gannimm,
En-Chadd� i Bet-Paccec, 22 da-
lej biegła do Taborun, Szacha-
cimy i Bet-Szemesz, a jej koń-
cem był Jordan—16 miast oraz
przyległe osady. 23 Takie by-
ło dziedzictwo plemienia Issa-
chara, według rodzin tego ple-
mieniao—miasta oraz przyległe
osady.

24 Potem wylosowano pi�-
t� cz�śćp, przypadaj�c� Asze-

19:11 �Lub „wadi”. Zob. Słowniczek po-
j�ć.

rytoma, według ich rodzin.
25 A granic� ich terytorium by-
ły: Chelkatb, Chali, Beten, Ach-
szaf, 26 Alammelech, Amad
i Miszal. W kierunku zachodnim
si�gała ona Karmeluc i Szichor-
-Libnat, 27 nast�pnie zawraca-
ła na wschód do Bet-Dagon,
dochodziła do terytorium Ze-
bulona i północnego skraju do-
liny Jiftach-El, a także do Bet-
-Emek i Nejelu. Ci�gn�ła si�
na lewo od Kabulu 28 i biegła
do Ebronu, Rechobu, Chammo-
nu, Kany i aż do Wielkie-
go Sydonud. 29 Nast�pnie wra-
cała do Ramy, biegła aż po
warowne miasto Tyre i dalej do
Chosy, a jej końcem było mo-
rze w rejonie Achzibu, 30 Um-
my, Afekuf i Rechobug. W su-
mie były to 22 miasta i przyległe
osady. 31 Takie było dziedzic-
two plemienia Aszera, według
rodzin tego plemieniah—miasta
oraz przyległe osady.

32 Wylosowano też szóst�
cz�śći, przypadaj�c� potomkom
Naftalego, według ich rodzin.
33 A granica ich terytorium
biegła od Chelefu, od wielkie-
go drzewa w Caanannim j, przez
Adami-Nekeb i Jabneel aż do
Lakkum, a jej końcem był Jor-
dan. 34 W kierunku zachod-
nim skr�cała do Aznot-Tabor,
stamt�d biegła do Chukko-
ku, na południu dochodziła do
terytorium Zebulona, na za-
chodzie—do terytorium Aszera,
a na wschodzie—do ziemi Ju-
dy� nad Jordanem. 35 Warow-
nymi miastami były: Ciddim,
Cer, Chammatk, Rakkat, Kinne-
ret, 36 Adama, Rama, Chacorl,

19:34 �Najwyraźniej nie chodzi tu o te-
rytorium przydzielone plemieniu Judy,
ale o ziemi� zamieszkan� przez rodzin�
człowieka, który pochodził z tego ple-
mienia.
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37 Kedesza, Edrei, En-Chacor,
38 Jireon, Migdal-El, Chorem,
Bet-Anat i Bet-Szemeszb—w su-
mie 19 miast oraz przyległe
osady. 39 Takie było dziedzic-
two plemienia Naftalego, według
rodzin tego plemieniac—miasta
oraz przyległe osady.

40 Wylosowano też siódm�
cz�śćd, przypadaj�c� Danitome,
według ich rodzin. 41 Grani-
ca ich dziedzictwa przebiegała
przez Cor�f, Esztaol, Ir-Szemesz,
42 Szaalabbing, Ajjalonh, Itl�,
43 Elon, Timn� i, Ekron j, 44 El-
teke, Gibbetonk, Baalat, 45 Je-
hud, Bene-Berak, Gat-Rimmonl,
46 Me-Hajjarkon i Rakkon oraz
naprzeciw Joppym. 47 Ale te-
rytorium Danitów było dla nich
za małen. Wyruszyli wi�c i wal-
czyli przeciw Leszemo, zdo-
byli je, a jego mieszkańców za-
bili mieczem. Potem wzi�li je na
własność i w nim zamieszkali.
Nadali mu też nazw� Dan—od
imienia Dana, swojego przodkap.
48 Takie było dziedzictwo ple-
mienia Dana, według rodzin te-
go plemienia—miasta oraz przy-
ległe osady.

49 Tak zakończono podział
tej ziemi na poszczególne tery-
toria, które stały si� dziedzic-
twem Izraelitów. Potem Izraeli-
ci dali pośród siebie dziedzictwo
Jozuemu, synowi Nuna. 50 Na
rozkaz Jehowy dali mu miasto,
o które prosił—Timnat-Serachq

w górzystym regionie Efraima.
Odbudował je i w nim zamie-
szkał.

51 Właśnie te terytoria Izrae-
lici otrzymali jako dziedzictwo.
Kapłan Eleazar i Jozue, syn Nu-
na, oraz głowy rodów plemion
izraelskich przydzielili imr je
przez losowanie w Szilos przed
Jehow�, u wejścia do namiotu
spotkaniat. Tak zakończono po-
dział tej ziemi.

20 Potem Jehowa powiedział
Jozuemu, 2 żeby polecił

Izraelitom: „Wyznaczcie sobie
miasta schronieniaa, o których
mówiłem wam przez Mojżesza—
3 żeby zabójca, który nieumyśl-
nie� kogoś zabije�, mógł tam
uciec. B�d� wam one służyć
za schronienie przed mścicie-
lem krwib. 4 Zabójca ma uciec
do jednego z tych miastc, sta-
n�ć przy wejściu do jego bra-
myd i przedstawić swoj� spraw�
tamtejszym starszym. Wtedy oni
przyjm� go do miasta, wyznacz�
dla niego jakieś miejsce i b�dzie
wśród nich mieszkał. 5 Gdyby
go ścigał mściciel krwi, nie wy-
dadz� go w r�ce mściciela, bo
zabił swojego bliźniego nieu-
myślnie�, a przedtem nie żywił
do niego nienawiście. 6 B�dzie
mieszkał w tym mieście, dopóki
nie stanie przed zborem na s�df.
I pozostanie tam aż do śmierci
urz�duj�cego arcykapłanag. Po-
tem może wrócić do swojego
miasta, z którego uciekł, i do
swojego domu”h.

7 Status miejsca uświ�cone-
go� otrzymały wi�c: w górzys-
tym regionie Naftalego—Kedesz i

w Galilei; w górzystym regionie
Efraima—Szechem j; w górzys-
tym regionie Judy—Kiriat-Arbak,
czyli Hebron. 8 A w regionie
nadjordańskim, na wschód od
Jerycha, wyznaczono: na teryto-
rium plemienia Rubena—Becerl

na pustkowiu, na płaskowyżu; na
terytorium plemienia Gada—Ra-
motm w Gileadzie; na teryto-
rium plemienia Manassesa—Go-
lann w Baszanieo.

9 Właśnie te miasta wyzna-
czono dla wszystkich Izraeli-
tów i dla cudzoziemców, którzy

20:3, 5 �Lub „nieświadomie”. 20:3
�Lub „ugodzi jak�ś dusz�”. 20:7 �Lub
„oddzielonego”.
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osiedlili si� wśród nich—żeby
mógł tam uciec każdy, kto zabił
kogoś� nieumyślniea, i żeby nie
zgin�ł z r�ki mściciela krwi, do-
póki nie stanie przed zborem na
s�db.

21 Wtedy do kapłana Eleaza-
rac i do Jozuego, syna Nu-

na, oraz do głów rodów plemion
izraelskich podeszli m�żczyź-
ni b�d�cy głowami rodów lewic-
kich. 2 Było to w Szilod w ziemi
Kanaan. M�żczyźni ci powie-
dzieli: „Jehowa polecił przez
Mojżesza, żeby dano nam mias-
ta do zamieszkania oraz ich past-
wiska dla naszych zwierz�t”e.
3 Izraelici wi�c na polecenie Je-
howy dali Lewitom te miastaf

oraz ich pastwiska ze swojego
dziedzictwag.

4 Najpierw wylosowano cz�ść
dla rodzin Kehatytówh. Lewitom
b�d�cym potomkami kapłana
Aarona wyznaczono przez loso-
wanie� 13 miast—od plemienia
Judy i, plemienia Symeona j i ple-
mienia Beniaminak.

5 Pozostałym Kehatytom
przydzielono� 10 miast—od ro-
dzin z plemienia Efraima l, ple-
mienia Dana oraz połowy ple-
mienia Manassesam.

6 Gerszonitomn przydzielono
13 miast—od rodzin z plemie-
nia Issachara, plemienia Asze-
ra, plemienia Naftalego i połowy
plemienia Manassesa w Basza-
nieo.

7 Merarytomp, według ich ro-
dzin, przypadło 12 miast—od
plemienia Rubena, plemienia
Gada i plemienia Zebulonaq.

8 Izraelici dali Lewitom przez
losowanie te miasta oraz ich
pastwiska zgodnie z poleceniem

20:9 �Lub „jak�ś dusz�”. 21:4 �Lub
„przydzielono”. 21:5 �Lub „wyznaczo-
no przez losowanie”.

Jehowy przekazanym przez Moj-
żeszaa.

9 Z plemienia Judy i ple-
mienia Symeona wydzielono
nast�puj�ce miastab, 10 które
przypadły potomkom Aarona—
należ�cym do lewickich rodzin
Kehatytów—bo oni otrzymali
pierwszy los. 11 Dano im Kiriat-
-Arb�c, czyli Hebrond, w górzys-
tym regionie Judy, jak również
okoliczne pastwiska (Arba był
ojcem Anaka). 12 Z kolei zie-
mie wokół miasta oraz jego
osady już wcześniej dano na
własność Kalebowi, synowi Je-
funnegoe.

13 Potomkowie kapłana Aa-
rona otrzymali wi�c Hebronf—
miasto schronienia dla zabój-
cyg—oraz jego pastwiska, a po-
za tym Libn�h i jej pastwiska,
14 Jattir i i jego pastwiska, Esz-
temo�j i jej pastwiska, 15 Cho-
lonk i jego pastwiska, Debir l i je-
go pastwiska, 16 Ainm i jego
pastwiska, Jutt�n i jej pastwiska
oraz Bet-Szemesz i jego pastwi-
ska—dziewi�ć miast od tych
dwóch plemion.

17 Od plemienia Beniamina
otrzymali Gibeono i jego past-
wiska, Geb� i jej pastwiskap,
18 Anatotq i jego pastwiska
oraz Almon i jego pastwiska—
cztery miasta.

19 Tak wi�c potomkom Aa-
rona, kapłanom, przydzielono
w sumie 13 miast razem z ich
pastwiskamir.

20 Pozostałe lewickie rodzi-
ny Kehatytów otrzymały w lo-
sowaniu nast�puj�ce miasta
od plemienia Efraima: 21 Sze-
chems—miasto schronienia dla
zabójcyt, które było w górzys-
tym regionie Efraima—oraz jego
pastwiska, Gezeru i jego pastwi-
ska, 22 Kibcaim i jego pastwi-
ska oraz Bet-Choronv i jego past-
wiska—cztery miasta.
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23 Od plemienia Dana otrzy-

mały Elteke i jego pastwi-
ska, Gibbeton i jego pastwiska,
24 Ajjalona i jego pastwiska
oraz Gat-Rimmon i jego pastwi-
ska—cztery miasta.

25 Od połowy plemienia Ma-
nassesa otrzymały Taanachb

i jego pastwiska oraz Gat-
-Rimmon i jego pastwiska—dwa
miasta.

26 Tak wi�c pozostałym ro-
dzinom Kehatytów przydzielono
w sumie 10 miast razem z ich
pastwiskami.

27 Lewickie rodziny Gerszo-
nitówc otrzymały od połowy ple-
mienia Manassesa Goland w Ba-
szanie—miasto schronienia dla
zabójcy—oraz jego pastwiska,
a także Beeszter� i jej pastwi-
ska—dwa miasta.

28 Od plemienia Issacharae

otrzymały Kiszion i jego pastwi-
ska, Daberatf i jego pastwiska,
29 Jarmut i jego pastwiska oraz
En-Gannim i jego pastwiska—
cztery miasta.

30 Od plemienia Aszerag

otrzymały Miszal i jego past-
wiska, Abdon i jego pastwiska,
31 Chelkath i jego pastwiska
oraz Rechob i i jego pastwiska—
cztery miasta.

32 Od plemienia Naftalego
otrzymały Kedesz j w Galilei—
miasto schronieniak dla zabójcy—
oraz jego pastwiska, Chammot-
-Dor i jego pastwiska oraz Kartan
i jego pastwiska—trzy miasta.

33 Tak wi�c Gerszonitom,
według ich rodzin, przydzielono
w sumie 13 miast razem z ich
pastwiskami.

34 Rodziny Merarytówl—czyli
pozostali Lewici—otrzymały od
plemienia Zebulonam Jokneamn

i jego pastwiska, Kart� i jej past-
wiska, 35 Dimn� i jej pastwiska

oraz Nahalala i jego pastwiska—
cztery miasta.

36 Od plemienia Rubena
otrzymały Becerb i jego past-
wiska, Jahac i jego pastwiskac,
37 Kedemot i jego pastwiska
oraz Mefaat i jego pastwiska—
cztery miasta.

38 Od plemienia Gadad otrzy-
mały Ramot w Gileadziee—mias-
to schronienia dla zabójcy—
oraz jego pastwiska, Machana-
imf i jego pastwiska, 39 Chesz-
bong i jego pastwiska oraz Ja-
zerh i jego pastwiska—razem
cztery miasta.

40 Tak wi�c Merarytom, we-
dług ich rodzin—pozostałym ro-
dzinom lewickim—przydzielono
w sumie 12 miast.

41 Lewici otrzymali ogółem
48 miast razem z ich pastwiska-
mi. Były to miasta wydzielone
spośród własności Izraelitówi.
42 Każde z nich było otoczone
pastwiskami.

43 Jehowa dał wi�c Izraeli-
tom cał� t� ziemi�, tak jak przy-
si�gł ich praojcomj. Wzi�li j� na
własność i w niej zamieszkalik.
44 Ponadto Jehowa zapewnił
im wytchnienie ze wszystkich
stron, zgodnie z tym, co przy-
si�gł ich praojcom l.

˙
Zaden z ich

wrogów nie zdołał im si� prze-
ciwstawićm. Jehowa wydał ich
wszystkich w r�ce Izraelitówn.
45 Nie zawiodła ani jedna dob-
ra obietnica�, któr� Jehowa zło-
żył Izraelowi.Wszystkie si� speł-
niłyo.

22 Potem Jozue zwołał Ru-
benitów, Gadytów i poło-

w� plemienia Manassesa 2 i
powiedział: „Zrobiliście wszyst-
ko, co wam polecił sługa Jeho-
wy Mojżeszp, i byliście posłuszni
wszystkiemu, co wam nakaza-
łemq. 3 Przez cały czas aż do

21:45 �Lub „słowo”.
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dzisiaja nie opuściliście swoich
braci i spełnialiście polecenie
Jehowy, waszego Bogab. 4 Te-
raz wasz Bóg, Jehowa, zapew-
nił waszym braciom wytchnie-
nie, tak jak im obiecałc. Możecie
wi�c wrócić do swoich namio-
tów w ziemi, któr� Mojżesz, słu-
ga Jehowy, dał wam na własność
po drugiej� stronie Jordanud.
5 Tylko starannie przestrzegaj-
cie nakazów i Prawa, które dał
wam Mojżesz, sługa Jehowye—
kochajcie swojego Boga, Jeho-
w�f, chodźcie wszystkimi Jego
drogamig, przestrzegajcie Jego
przykazańh, przylgnijcie do Nie-
go i i służcie Muj całym sercem
i cał� dusz��”k.

6 Nast�pnie Jozue pobłogo-
sławił ich i odesłał. Poszli wi�c
do swoich namiotów. 7 Wcześ-
niej połowie plemienia Manas-
sesa Mojżesz dał dziedzictwo
w Baszaniel. Potem drugiej po-
łowie Manassesytów Jozue przy-
dzielił ziemi� pośród ich braci
po zachodniej stronie Jordanum.
Kiedy Jozue ich odsyłał, pobło-
gosławił ich 8 i im powiedział:
„Wracajcie do swoich namio-
tów z wielkim bogactwem, licz-
nymi stadami, srebrem, złotem,
miedzi�, żelazem i z mnóstwem
odzieżyn. Zabierzcie swoj� cz�ść
łupuo zdobytego na wrogach
i podzielcie si� ze swoimi brać-
mi”.

9 Rubenici, Gadyci i poło-
wa plemienia Manassesa pozo-
stawili wi�c w Szilo w zie-
mi Kanaan innych Izraelitów
i wrócili do Gileadup—do zie-
mi, któr� otrzymali na własność
i w której już wcześniej osied-
lili si� na rozkaz Jehowy da-
ny za pośrednictwem Mojżeszaq.
10 Gdy przybyli w okolice Jor-

22:4 �Czyli wschodniej. 22:5 �Zob.
Słowniczek poj�ć.

danu w ziemi Kanaan, zbudo-
wali nad rzek� wielki, okazały
ołtarz. 11 Później inni Izraeli-
ci usłyszeli o tyma i mówili:
„Rubenici, Gadyci i połowa ple-
mienia Manassesa zbudowali oł-
tarz na granicy ziemi Kanaan,
w okolicach Jordanu, po stro-
nie należ�cej do nas”. 12 Na t�
wiadomość cały lud Izraela zgro-
madził si� w Szilob, żeby wy-
ruszyć do walki przeciwko tam-
tym.

13 Nast�pnie do Gileadu—do
Rubenitów, Gadytów i połowy
plemienia Manassesa—Izraelici
wysłali Pinechasac, syna kapła-
na Eleazara, 14 a z nim 10
naczelników, którzy byli głowa-
mi rodów wśród tysi�cy� Izrae-
la, po jednym naczelniku z każ-
dego plemienia izraelskiegod.
15 Kiedy wszyscy dotarli do Gi-
leadu—do Rubenitów, Gadytów
i połowy plemienia Manassesa—
odezwali si� do nich:

16 „Tak mówi cały lud Jeho-
wy: ‚Co znaczy ten akt nie-
wiernoście, której dopuściliście
si� przeciw Bogu Izraela? Dzi-
siaj odwróciliście si� od Je-
howy, bo zbudowaliście so-
bie ołtarz i podnieśliście bunt
przeciw Jehowief. 17 Czy ma-
ło nam jeszcze tego, że zgrze-
szyliśmy koło Peoru? Do dziś
si� z tego nie oczyściliśmy, cho-
ciaż na lud Jehowy spadła pla-
gag. 18 A wy teraz odwraca-
cie si� od Jehowy! Jeżeli dzisiaj
zbuntujecie si� przeciw Jeho-
wie, to jutro On oburzy si� na
cały lud Izraelah. 19 Jeśli uwa-
żacie, że ziemia, któr� ma-
cie na własność, jest nieczysta,
to przeprawcie si� do ziemi b�-
d�cej własności� Jehowyi, gdzie
znajduje si� przybytek Jehowy j,
i zamieszkajcie mi�dzy nami.
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Ale nie buntujcie si� przeciw Je-
howie ani nie róbcie buntowni-
ków z nas, buduj�c sobie jakiś
ołtarz oprócz ołtarza Jehowy,
naszego Bogaa. 20 Czy Bóg nie
oburzył si� na cały lud Izraela,
gdy Achanb, syn Zeracha, dopuś-
cił si� niewierności w zwi�zku
z tym, co było przeznaczone na
zagład��?c I nie tylko on jeden
zgin�ł za swój grzech’”d.

21 Na to Rubenici, Gadyci i
połowa plemienia Manassesa od-
powiedzieli m�żczyznom b�d�-
cym zwierzchnikami tysi�cy�
Izraelae: 22 „Jehowa to Bóg bo-
gów!� Jehowa to Bóg bogów!f On
wie i Izrael też si� dowie. Jeśli
zbuntowaliśmy si� przeciw Jeho-
wie i dopuściliśmy si� niewier-
ności wobec Niego, to niech nas
dzisiaj nie oszcz�dzi. 23 Jeśli
zbudowaliśmy sobie ołtarz, żeby
odwrócić si� od Jehowy i składać
na nim całopalenia, ofiary zbożo-
we� i ofiary współuczestnictwa�,
to Jehowa wymierzy nam kar�g.
24 Ale tak nie jest. Zrobiliśmy
to z innego powodu. Powiedzie-
liśmy sobie: ‚W przyszłości wasi
synowie odezw� si� do naszych
synów: „Jakie macie prawo wiel-
bić razem z nami Jehow��, Boga
Izraela? 25 Jehowa uczynił Jor-
dan granic� mi�dzy nami a wa-
mi, Rubenici i Gadyci. Nie macie
nic wspólnego z Jehow�”. I wasi
synowie spowoduj�, że nasi syno-
wie przestan� wielbić� Jehow�’.

26 „Dlatego powiedzieliśmy:
‚Koniecznie zbudujmy ołtarz—
nie na całopalenia czy inne ofia-
ry, 27 ale żeby był świadkiem
mi�dzy wami a namih i naszymi
potomkami�, że b�dziemy peł-

22:20, 23 �Zob. Słowniczek po-
j�ć. 22:21, 30 �Lub „głowami rodów”.
22:22 �Lub „Boski, Bóg, Jehowa”.
22:24 �Lub „cóż wam do Jehowy”.
22:25 �Dosł. „bać si�”. 22:27 �Dosł.
„pokoleniami”.

nić służb� dla Jehowy, składaj�c
całopalenia, ofiary współuczest-
nictwa i inne ofiarya, tak by wa-
si synowie nigdy w przyszłości
nie powiedzieli naszym synom:
„Nie macie nic wspólnego z Je-
how�”’. 28 I rzekliśmy: ‚A gdy-
by w przyszłości powiedzieli
tak nam i naszym potomkom�,
to my odpowiemy: „Spójrzcie
na replik� ołtarza Jehowy. Nasi
przodkowie wykonali j� nie po
to, żebyśmy składali tu całopale-
nia czy inne ofiary, ale żeby słu-
żyła jako świadek mi�dzy wami
a nami”’. 29 Jest dla nas nie
do pomyślenia, żebyśmy zbunto-
wali si� przeciw Jehowie i od-
wrócili si� dziś od Jehowyb,
buduj�c jakiś ołtarz na całopale-
nia, ofiary zbożowe i inne ofiary
oprócz ołtarza Jehowy, nasze-
go Boga, który jest przed Jego
przybytkiem!”c.

30 Kiedy kapłan Pinechas i
naczelnicy ludu—m�żczyźni b�-
d�cy zwierzchnikami tysi�cy�
Izraela, którzy z nim byli—usły-
szeli wyjaśnienia potomków Ru-
bena, Gada i Manassesa, uznali
je za zadowalaj�ced. 31 Pine-
chas, syn kapłana Eleazara,
rzekł wi�c do potomków Rube-
na, Gada i Manassesa: „Te-
raz wiemy, że Jehowa jest po-
śród nas, bo nie dopuściliście
si� przeciw Jehowie tej niewier-
ności. I wyzwoliliście Izraelitów
z r�k Jehowy”.

32 Wtedy Pinechas, syn kap-
łana Eleazara, oraz naczelni-
cy wrócili z Gileadu—od Rube-
nitów i Gadytów—do Kanaanu
i przynieśli wiadomość pozo-
stałym Izraelitom. 33 To spra-
wozdanie zadowoliło Izraelitów.
I zacz�li wysławiać Boga, i już
wi�cej nie mówili, że wyru-

22:28 �Dosł. „pokoleniom”.
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sz� do walki przeciw Rubenitom
i Gadytom, żeby spustoszyć za-
mieszkan� przez nich ziemi�.

34 Rubenici i Gadyci nada-
li wi�c temu ołtarzowi nazw��,
bo powiedzieli: „Jest on świad-
kiem mi�dzy nami, że Jehowa to
prawdziwy Bóg”.

23 Min�ło wiele dni, odk�d
Jehowa dał Izraelitom wy-

tchnieniea od wszystkich oko-
licznych wrogów. Jozue, któ-
ry był już wtedy w podeszłym
wiekub, 2 zwołał całego Izrae-
lac, jego starszych, naczelników,
s�dziów i innych zwierzchni-
kówd i rzekł: „Ja si� już zesta-
rzałem, 3 ale sami widzieliście,
jak Jehowa, wasz Bóg, post�pił
ze wzgl�du na was ze wszystki-
mi tymi narodami, bo to Jeho-
wa, wasz Bóg, walczył za wase.
4 Zobaczcie, waszym plemio-
nom jako dziedzictwo wyzna-
czyłem przez losowanie�f ziemi�
narodów, które jeszcze nie zo-
stały podbiteg, jak również zie-
mi� wszystkich narodów, któ-
re już wytraciłemh—od Jordanu
do Morza Wielkiego� na zacho-
dzie�. 5 Wasz Bóg, Jehowa,
zmuszał je do ucieczki przed wa-
mi i i ze wzgl�du na was je wyp�-
dził�, i wzi�liście ich ziemi� na
własność, tak jak wam obiecał
Jehowa, wasz Bóg j.

6 „B�dźcie bardzo odważni,
by przestrzegać wszystkiego, co
jest zapisane w ksi�dze Pra-
wak Mojżeszowego—nigdy od te-
go nie odst�pujcie ani na pra-
wo, ani na lewo l 7 i nigdy nie
bratajcie si� z narodamim, któ-
re wśród was pozostaj�. Nie wol-
no wam nawet wspominać imion

22:34 �Z podanego dalej wyjaśnie-
nia wynika, że ołtarz prawdopodobnie
otrzymał nazw� „

´
Swiadek”. 23:4 �Lub

„przydzieliłem”. �Czyli Morza
´
Sród-

ziemnego. �Lub „w kierunku zachodu
słońca”. 23:5 �Lub „wywłaszczył”.

ich bogówa ani na nich przy-
si�gać. Nigdy nie wolno wam
też im służyć ani si� im kła-
niaćb. 8 Macie natomiast lgn�ć
do swojego Boga, Jehowyc, jak
to robiliście do tej pory. 9 Ze
wzgl�du na was Jehowa na pew-
no wyp�dzi wielkie i pot�żne na-
rodyd, bo aż do dzisiaj nikt nie
zdołał si� wam przeciwstawiće.
10 Zaledwie jeden z was b�dzie
ścigał tysi�cf, bo to Jehowa,
wasz Bóg, walczy za wasg, tak
jak wam obiecałh. 11 Kochaj-
cie wi�c swojego Boga, Jehow� i,
a dzi�ki temu stale b�dziecie si�
mieć na baczności�j.

12 „Ale jeśli si� od Niego od-
wrócicie i przylgniecie do ludzi
z narodów, które wśród was po-
zostałyk, i jeśli b�dziecie zawie-
rać z nimi małżeństwa l i utrzy-
mywać z nimi bliskie kontakty,
13 to b�dźcie pewni, że wasz
Bóg, Jehowa, nie b�dzie już wy-
p�dzał� tych narodówm. Stan�
si� dla was pułapk� i sidłem oraz
biczem na wasze plecyn i kolca-
mi w waszych oczach, aż wygi-
niecie z tej wspaniałej ziemi, któ-
r� dał wam Jehowa, wasz Bóg.

14 „Ja już wkrótce umr��,
ale dobrze wiecie—całym ser-
cem i cał� dusz��—że nie za-
wiodło ani jedno słowo ze
wszystkich dobrych obietnic,
które wam złożył wasz Bóg, Je-
howa. Wszystkie si� spełniły.
Ani jedno z nich nie zawiod-
łoo. 15 Jak jednak spełniły si�
na was wszystkie dobre obietni-
ce, które wam złożył wasz Bóg,
Jehowap, tak też Jehowa spro-
wadzi na was wszystkie nie-
szcz�ścia, które zapowiedział�,
i wasz Bóg, Jehowa, wytraci

23:11 �Lub „pilnie strzec swoich dusz”.
23:13 �Lub „wywłaszczał”. 23:14
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was z tej wspaniałej ziemi, któr�
wam dała. 16 Jeśli naruszycie
przymierze Jehowy, swojego Bo-
ga—przymierze, którego kazał
wam si� trzymać—i jeśli pójdzie-
cie służyć innym bogom i si�
im kłaniać, to Jehowa bardzo
si� na was rozgniewab i szybko
wyginiecie z tej wspaniałej zie-
mi, któr� wam dał”c.

24 Potem Jozue zgromadził
w Szechem wszystkie ple-

miona Izraela i zwołał jego
starszych, naczelników, s�dziów
i innych zwierzchnikówd. I sta-
n�li przed prawdziwym Bogiem.
2 Wtedy Jozue przemówił do ca-
łego ludu: „Tak mówi Jehowa,
Bóg Izraela: ‚Wasi przodkowiee—
w tym Terach, ojciec Abrahama
i Nachora—mieszkali dawno te-
muf po drugiej stronie Eufratu�
i służyli innym bogomg.

3 „‚Po jakimś czasie zabra-
łem zza Eufratu� waszego praoj-
ca Abrahamah i prowadziłem go
po całej ziemi Kanaan, i po-
mnożyłem jego potomstwoi. Da-
łem mu Izaaka j, 4 a Izaakowi—
Jakuba i Ezawak. Potem Ezawo-
wi przydzieliłem na własność gó-
r� Seir l, a Jakub i jego synowie
udali si� do Egiptum. 5 Później
wysłałem wam Mojżesza i Aaro-
nan i uderzyłem Egipt plagamio,
po czym was stamt�d wypro-
wadziłem. 6 Kiedy wyprowa-
dzałem waszych ojców z Egiptup

i kiedy przyszli nad Morze Czer-
wone, Egipcjanie aż do morza
ścigali ich z rydwanami wojen-
nymi i jeźdźcamiq. 7 Wasi ojco-
wie zacz�li wtedy wołać do Je-
howyr. Umieściłem wi�c ciemny
obłok mi�dzy wami a Egipcjana-
mi i sprawiłem, że zakryło ich
morzes. Na własne oczy widzie-
liście, czego dokonałem w Egip-

24:2, 3, 14 �Dosł. „rzeki”.

ciea. Potem przez wiele lat�
mieszkaliście na pustkowiub.

8 „‚Stamt�d zaprowadziłem
was do ziemi Amorytów, któ-
rzy mieszkali po drugiej� stro-
nie Jordanu. I walczyli z wa-
mic, ale ja wydałem ich w wasze
r�ce i ich wytraciłem, żebyście
wzi�li ich ziemi� na własnośćd.
9 Później do walki z Izraelem
wyruszył król Moabu Balak, syn
Cyppora. I wezwał Balaama, sy-
na Beora, żeby was przekl�łe.
10 Ale ja nie zamierzałem słu-
chać Balaamaf, dlatego raz po
raz was błogosławiłg. I wyzwoli-
łem was z jego r�kh.

11 „‚Potem przeprawiliście
si� przez Jordan i i przyszli-
ście do Jerycha j. A władcy� Je-
rycha oraz Amoryci, Peryzzyci,
Kananejczycy, Hetyci, Girgaszy-
ci, Chiwwici i Jebusyci walczyli
z wami, ale ja wydałem ich w
wasze r�cek. 12 Sprawiłem, że
ogarn�ła ich bezsilność�, i właś-
nie to ich zmusiło—tak jak zmu-
siło dwóch amoryckich królów—
do ucieczki przed wami l, a nie
wasz miecz ani łukm. 13 Tak
oto dałem wam ziemi�, w zwi�z-
ku z któr� si� nie trudziliście,
i miasta, których nie budowali-
ścien, i zamieszkaliście w nich.
Jecie z winnic i sadów oliwnych,
których nie sadziliście’o.

14 „Dlatego bójcie si� Jeho-
wy i służcie Mu, zachowuj�c nie-
skazitelność i wierność�p. Usuń-
cie bogów, którym służyli wasi
przodkowie po drugiej stronie
Eufratu� i w Egipcieq, a służcie
Jehowie. 15 A jeśli si� wam wy-
daje, że źle jest służyć Jehowie,
to wybierzcie sobie dzisiaj, komu

24:7 �Dosł. „dni”. 24:8 �Czyli wschod-
niej. 24:11 �Możliwe też „obywatele”.
24:12 �Możliwe też „panika; przeraże-
nie”. 24:14 �Lub „służcie Mu w niena-
ganności i prawdzie”.
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361 JOZUEGO 24:16-33
b�dziecie służyća: czy bogom,
którym służyli wasi przodkowie
po drugiej stronie Eufratu�b, czy
bogom Amorytów, w których zie-
mi mieszkaciec. Ale ja i mój dom
b�dziemy służyć Jehowie”.

16 Wtedy lud odpowiedział:
„Jest nie do pomyślenia, żeby-
śmy porzucili Jehow� i słu-
żyli innym bogom. 17 To Jeho-
wa, nasz Bóg, wyprowadził nas
i naszych ojców z ziemi egip-
skiejd, z domu niewolie, i na na-
szych oczach dokonał wielkich
cudów�f. Strzegł nas przez cał�
drog�, któr� szliśmy, ochraniał
nas wśród wszystkich ludów,
przez których ziemie przecho-
dziliśmyg. 18 Jehowa wyp�dził
Amorytów i wszystkie inne lu-
dy, które mieszkały w tej ziemi
przed nami. Dlatego my też b�-
dziemy służyć Jehowie, bo jest
naszym Bogiem”.

19 Na to Jozue rzekł do ludu:
„Czy naprawd� b�dziecie w sta-
nie służyć Jehowie? Przecież
jest On Bogiem świ�tymh, Bo-
giem, który wymaga wył�czne-
go oddania i. Nie przebaczy wa-
szych wykroczeń� ani waszych
grzechów j. 20 Jeśli porzucicie
Jehow� i b�dziecie służyć cu-
dzoziemskim bogom, to On też
zwróci si� przeciwko wam i was
wytraci, chociaż wcześniej wy-
świadczał wam dobro”k.

21 A lud odpowiedział Jozu-
emu: „Tak si� nie stanie. B�dzie-
my służyć Jehowie!”l. 22 Na to
Jozue rzekł do ludu: „Jesteście
przeciwko sobie świadkami, że
sami postanowiliście służyć Je-
howie”m. Wtedy lud odrzekł: „Je-
steśmy świadkami”.

23 „W takim razie usuńcie
spośród siebie cudzoziemskich
bogów i zwróćcie swoje ser-

24:15 �Dosł. „rzeki”. 24:17 �Dosł.
„znaków”. 24:19 �Lub „buntu”.

ca ku Jehowie, Bogu Izraela”.
24 Wtedy lud powiedział do Jo-
zuego: „B�dziemy służyć swoje-
mu Bogu, Jehowie, i b�dziemy
Mu posłuszni!”.

25 Tego dnia Jozue zawarł
wi�c z Izraelitami przymierze
i w Szechem nadał ich sło-
wom rang� przepisu i zarz�dze-
nia. 26 Nast�pnie zapisał te
słowa w ksi�dze Prawa Bożegoa,
po czym wzi�ł wielki kamieńb

i ustawił go pod okazałym drze-
wem przy sanktuarium Jehowy.

27 I przemówił do całego lu-
du: „Ten kamień b�dzie słu-
żył za świadka przeciwko namc,
bo słyszał wszystko, co Jehowa
nam powiedział, i b�dzie służył
za świadka przeciwko wam, że-
byście si� nie wyparli swojego
Boga”. 28 Później Jozue ode-
słał wszystkich, każdego do jego
dziedzictwad.

29 Po tych wydarzeniach Jo-
zue, syn Nuna, sługa Jehowy,
umarł w wieku 110 late. 30 Po-
chowano go na terytorium jego
dziedzictwa, w Timnat-Serachf

w górzystym regionie Efraima,
na północ od góry Gaasz. 31 Iz-
rael służył Jehowie przez cały
okres życia Jozuego i starszych
ludu, którzy przeżyli Jozuego
i widzieli wszystko, czego Jeho-
wa dokonał dla Izraelag.

32 Kości Józefah, które Izrae-
lici zabrali z Egiptu, pochowano
w Szechem, na polu, które Ja-
kub kupił kiedyś od synów Cha-
mora i, ojca Szechema, za 100
kesitów�j. Stało si� ono dzie-
dzictwem synów Józefak.

33 Umarł też syn Aarona Ele-
azarl. Pochowano go wi�c na
wzgórzu jego syna—Wzgórzu Pi-
nechasam—które dano Pinecha-
sowi w górzystym regionie Ef-
raima.

24:32 �Jednostka pieni�żna o nieznanej
wartości.
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KSI�GA

S�DZI
´
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ZARY S T R E
´
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1 Podboje Judejczyków
i Symeonitów (1-20)

Jebusyci dalej mieszkaj�
w Jerozolimie (21)

Potomkowie Józefa zdobywaj�
Betel (22-26)

Izraelici nie wyp�dzaj� Kananejczyków
całkowicie (27-36)

2 Oświadczenie anioła Jehowy (1-5)´
Smierć Jozuego (6-10)
Jehowa powołuje s�dziów, żeby
wybawiali Izraelitów (11-23)

3 Jehowa wypróbowuje Izraela (1-6)
Pierwszy s�dzia, Otniel (7-11)
S�dzia Ehud zabija otyłego
króla Eglona (12-30)

S�dzia Szamgar (31)

4 Kananejski król Jabin gn�bi
Izraelitów (1-3)

Prorokini Debora i s�dzia Barak (4-16)
Jael zabija dowódc� wojska
Syser� (17-24)

5 Debora i Barak śpiewaj� pieśń
zwyci�stwa (1-31)
Gwiazdy walcz� z Syser� (20)
Potok Kiszon wylewa (21)
Ci, którzy kochaj� Jehow�,
s� jak słońce (31)

6 Midianici gn�bi� Izraelitów (1-10)
Anioł zapewnia s�dziego Gedeona
o Bożym wsparciu (11-24)

Gedeon burzy ołtarz Baala (25-32)
Duch Boży oddziałuje
na Gedeona (33-35)

Próba z wełn� (36-40)

7 Gedeon i jego 300 wojowników (1-8)
Wojsko Gedeona pokonuje
Midianitów (9-25)
„Miecz Jehowy i Gedeona!” (20)
Zamieszanie w obozie
Midianitów (21, 22)

8 Efraimici robi� wyrzuty Gedeonowi (1-3)
Pościg za midianickimi królami
i zabicie ich (4-21)

Gedeon nie chce być królem (22-27)
Podsumowanie życia Gedeona (28-35)

9 Abimelech zostaje królem
w Szechem (1-6)

Przypowieść Jotama (7-21)
Brutalne panowanie Abimelecha (22-33)
Abimelech atakuje Szechem (34-49)
Kobieta rani Abimelecha i ten
umiera (50-57)

10 S�dziowie Tola i Jair (1-5)
Izrael buntuje si�, a potem okazuje
skruch� (6-16)

Ammonici zagrażaj� Izraelowi (17, 18)

11 Jefte na wygnaniu; potem obwołany
wodzem (1-11)

S�dzia Jefte przedstawia argumenty
Ammonitom (12-28)

Jefte składa ślub; córka Jeftego (29-40)
Córka Jeftego nigdy nie wychodzi
za m�ż (38-40)

12 Konflikt z Efraimitami (1-7)
Próba ze słowem szibbolet (6)

S�dziowie Ibcan, Elon i Abdon (8-15)

13 Anioł odwiedza Manoacha i jego
żon� (1-23)

Narodziny Samsona (24, 25)

14 S�dzia Samson chce si� ożenić
z Filistynk� (1-4)

Dzi�ki duchowi Jehowy Samson zabija
lwa (5-9)

Samson zadaje zagadk�
na weselu (10-19)˙

Zona Samsona dana innemu
m�żczyźnie (20)

15 Zemsta Samsona na Filistynach (1-20)

16 Samson w Gazie (1-3)
Samson i Dalila (4-22)
Zemsta i śmierć Samsona (23-31)

17 Bożki i kapłan Micheasza (1-13)

18 Danici szukaj� miejsca
do zamieszkania (1-31)
Micheasz traci swoje bożki
i kapłana (14-20)



363 S�DZI
´
OW Zarys treści do 1:16

1 Po śmierci Jozuegoa Izraeli-
ci� pytali Jehow�b: „Kto z nas

ma ruszyć pierwszy do walki
z Kananejczykami?”. 2 Jehowa
odrzekł: „Wyruszy plemi� Judyc.
Wydaj�� t� ziemi� w jego r�ce”.
3 Wtedy Judejczycy powiedzieli
do swoich braci Symeonitów:
„Wyruszcie z nami na przy-
dzielone nam terytorium�d, żeby
walczyć z Kananejczykami. Po-
tem my pójdziemy z wami na te-
rytorium przydzielone wam”. Sy-
meonici wi�c z nimi poszli.

4 Kiedy Judejczycy wyru-
szyli, Jehowa wydał w ich r�-
ce Kananejczyków i Peryzzytówe

i pokonali w Bezeku 10 000 m�ż-
czyzn. 5 Gdy w Bezeku wal-
czyli z Kananejczykami f i Peryz-
zytamig, napotkali Adoni-Bezeka
i też zacz�li z nim walczyć.
6 Adoni-Bezek rzucił si� do
ucieczki, a oni ruszyli za nim
w pościg i go schwytali. Nast�p-
nie obci�li mu kciuki i duże pal-
ce u stóp. 7 Wtedy Adoni-
-Bezek powiedział: „Pod moim
stołem zbiera jedzenie 70 kró-
lów, którym obci�łem kciuki
i duże palce u stóp. Jak ja zro-
biłem im, tak Bóg mi odpłacił”.
Potem zaprowadzono go do Je-
rozolimyh i tam umarł.

8 Ponadto Judejczycy wal-
czyli przeciwko Jerozolimiei i j�
zdobyli. Mieszkańców zabili mie-

1:1 �Dosł. „synowie Izraela”. 1:2 �Lub
„wydałem”. 1:3 �Dosł. „na mój los”.

czem, a miasto podpalili. 9 Na-
st�pnie ruszyli do walki z Ka-
nanejczykami zamieszkuj�cymi
tereny górskie, Negeb i Szefel�a.
10 Zaatakowali Kananejczyków,
którzy mieszkali w Hebronie
(przedtem Hebron nazywał si�
Kiriat-Arba), i pokonali Szesza-
ja, Achimana i Talmajab.

11 Stamt�d wyruszyli prze-
ciwko mieszkańcom Debiruc

(przedtem Debir nazywał si�
Kiriat-Sefer)d. 12 Wtedy Ka-
lebe powiedział: „Temu, kto
zaatakuje Kiriat-Sefer i je zdo-
b�dzie, dam za żon� swoj� cór-
k�, Achs�”f. 13 I zdobył je Ot-
nielg, syn Kenazah, młodszego
brata Kaleba. Kaleb dał mu
wi�c za żon� swoj� córk�, Ach-
s�. 14 A w drodze do domu
Achsa namawiała Otniela, żeby
poprosił jej ojca o jakieś pole.
Gdy zsiadła z osła�, Kaleb zapy-
tał: „Co byś chciała?”. 15 Od-
rzekła: „Daj mi, prosz�, dowód
swojego błogosławieństwa. Po-
darowałeś mi such� ziemi� na
południu�, to daj mi też Gullot-
-Maim�”. Kaleb dał jej wi�c Gul-
lot Górne i Gullot Dolne.

16 Potomkowie Kenityi, który
był teściem Mojżesza j, wyruszyli
razem z Judejczykami z mias-
ta palm�k na Pustkowie Judzkie,

1:14 �Możliwe też „siedz�c na ośle, klas-
n�ła w dłonie”. 1:15 �Lub „w Negebie”.
�Nazwa ta znaczy „zbiorniki wód; czasze
wód”. 1:16 �Chodzi o Jerycho.

Zdobycie Laisz i nadanie mu nazwy
Dan (27-29)

Bałwochwalczy kult w Dan (30, 31)

19 Zbrodnia na tle seksualnym popełniona
przez Beniaminitów w Gibei (1-30)

20 Wojna z Beniaminitami (1-48)

21 Plemi� Beniamina ocalone przed
całkowitym wygini�ciem (1-25)
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na południe od Aradua. Poszli
tam i zamieszkali wśród miejsco-
wej ludności�b. 17 A Judejczy-
cy wyruszyli ze swoimi braćmi
Symeonitami i zaatakowali Kana-
nejczyków mieszkaj�cych w Ce-
facie, i zniszczyli� to miastoc.
Dlatego nazwali je Chorma�d.
18 Potem zdobyli Gaz�e, Aszke-
lonf i Ekrong oraz terytoria nale-
ż�ce do tych miast. 19 Jehowa
był z Judejczykami i wzi�li oni na
własność tereny górskie, ale nie
zdołali wyp�dzić mieszkańców
równin�, bo ci mieli rydwany wo-
jenne z żelaznymi kosami�h.
20 Judejczycy dali Kalebowi
Hebron, tak jak obiecał Mojżesz i,
a Kaleb wyp�dził stamt�d trzech
synów Anaka j.

21 Beniaminici nie wyp�dzili
Jebusytów mieszkaj�cych w Je-
rozolimie, dlatego Jebusyci
mieszkaj� tam z nimi po dziś
dzieńk.

22 Tymczasem potomkowie
Józefa l wyruszyli przeciw Be-
tel, a Jehowa był z nimim.
23 Wysłali do Betel zwiadow-
ców (przedtem to miasto nazy-
wało si� Luz)n 24 i zwiadowcy
zobaczyli m�żczyzn� wycho-
dz�cego z miasta. Powiedzieli
wi�c do niego: „Pokaż nam, jak
si� dostać do miasta, to ci�
oszcz�dzimy�”. 25 Pokazał im
wi�c, jak si� dostać do miasta.
Wtedy oni zabili mieczem jego
mieszkańców, ale tego m�żczyz-
n� i cał� jego rodzin� puścili
wolnoo. 26 Człowiek ten udał
si� do ziemi Hetytów i zbudował
miasto, które nazwał Luz. Nosi
ono t� nazw� po dziś dzień.

1:16 �Dosł. „wśród ludu”. 1:17 �Lub
„przeznaczyli na zagład�”. Zob. Słowni-
czek poj�ć. �Nazwa ta znaczy „prze-
znaczenie na zagład�”. 1:19 �Lub „ni-
zin”. �Dosł. „rydwany żelazne”. 1:24
�Dosł. „okażemy ci lojaln� miłość”.

27 Z kolei Manassesyci nie
wzi�li na własność Bet-Szean,
Taanachua, Dor, Ibleamu ani Me-
giddo z ich mieszkańcami i oko-
licznymi� miejscowościamib. Ka-
nanejczycy dalej mieszkali w tej
ziemi. 28 Gdy Izraelici urośli
w sił�, obarczyli Kananejczyków
prac� przymusow�c, ale nie wy-
p�dzili ich całkowicied.

29 Również Efraimici nie wy-
p�dzili Kananejczyków, którzy
mieszkali w Gezerze. Kananej-
czycy dalej mieszkali tam wśród
niche.

30 Zebulonici nie wyp�dzili
mieszkańców Kitronu ani Naha-
loluf. Kananejczycy dalej miesz-
kali wśród nich i zostali obar-
czeni prac� przymusow�g.

31 Aszeryci nie wyp�dzili
mieszkańców Akko, Sydonuh,
Achlabu, Achzibu i, Chelby, Afi-
ku j ani Rechobuk. 32 Ponieważ
nie wyp�dzili tamtejszych Kana-
nejczyków, dalej mieszkali po-
śród nich.

33 Naftalici nie wyp�dzili
mieszkańców Bet-Szemesz ani
Bet-Anatl, ale dalej mieszka-
li wśród tamtejszych Kana-
nejczykówm. Mieszkańców Bet-
-Szemesz i Bet-Anat obarczyli
jednak prac� przymusow�.

34 Danici z powodu Amory-
tów musieli pozostawać w oko-
licach górskich, bo tamci nie
pozwalali im schodzić na równi-
n��n. 35 Amoryci dalej miesz-
kali na górze Cheres, w Aj-
jalonieo i w Szaalbimp. Ale gdy
potomkowie Józefa urośli w si-
ł��, zmusili Amorytów do wyko-
nywania ci�żkiej pracy. 36 Te-
rytorium Amorytów ci�gn�ło
si� od stoku Akrabbimq i od Seli
w gór�.

1:27 �Lub „zależnymi od nich”. 1:34
�Lub „nizin�”. 1:35 �Dosł. „gdy r�ka
domu Józefa stała si� ci�żka”.
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2 Anioł Jehowya udał si� z Gil-
galb do Bochim i oświadczył:

„Wyprowadziłem was z Egip-
tu do ziemi, któr� przysi�g-
łem dać waszym praojcomc. Po-
za tym powiedziałem: ‚Nigdy nie
złami� przymierza, które z wami
zawarłemd. 2 A wam nie wol-
no zawrzeć przymierza z miesz-
kańcami tej ziemie i macie
zburzyć ich ołtarze’f. Wy jednak
mnie nie posłuchaliścieg. Dla-
czego tak zrobiliście? 3 Z te-
go powodu powiedziałem jesz-
cze: ‚Nie wyp�dz� ichh i stan� si�
dla was sidłemi, a ich bogowie—
przyn�t�’” j.

4 Gdy anioł Jehowy przeka-
zał te słowa wszystkim Izraeli-
tom, zacz�li oni głośno płakać.
5 Dlatego nazwali to miejsce
Bochim�. I złożyli tam ofiary Je-
howie.

6 Kiedy Jozue odesłał lud,
każdy Izraelita poszedł do swo-
jego dziedzictwa, żeby wzi�ć
ziemi� na własnośćk. 7 Izraeli-
ci służyli Jehowie przez cały
okres życia Jozuego i starszych
ludu, którzy przeżyli Jozuego
i widzieli wszystkie wielkie dzie-
ła Jehowy dokonane na rzecz
Izraela l. 8 A sługa Jehowy Jo-
zue, syn Nuna, umarł w wieku
110 latm. 9 Pochowano go na
terytorium jego dziedzictwa,
w Timnat-Cheresn w górzys-
tym regionie Efraima, na pół-
noc od góry Gaaszo. 10 Całe to
pokolenie doł�czyło do swoich
przodków�. Po nim nastało inne
pokolenie, które nie znało Jeho-
wy ani tego, czego On dokonał
dla Izraela.

11 W rezultacie Izraelici za-
cz�li robić to, co było złe

2:5 �Nazwa ta znaczy „płacz�cy”. 2:10
�Poetycki zwrot, którym opisywano
śmierć.

w oczach Jehowy, i zacz�li
służyć� Baaloma. 12 Porzucili
wi�c Jehow�, Boga swoich oj-
ców, który ich wyprowadził
z ziemi egipskiejb. Poszli za
innymi bogami—bogami ludów,
które ich otaczałyc. Kłaniali
si� im i tym samym obra-
żali Jehow�d. 13 Porzucili Je-
how�, a zacz�li oddawać cześć
Baalowi i podobiznom Asz-
tartee. 14 Wtedy Jehowa bar-
dzo si� rozgniewał na Izraelitów
i wydał ich w r�ce grabieżców,
którzy ich łupili f. Sprzedał ich
w r�ce wrogów, którzy ich ota-
czalig, tak iż Izraelici nie po-
trafili si� już im przeciwstawićh.
15 Gdziekolwiek szli, r�ka Jeho-
wy była przeciw nim i spotykało
ich nieszcz�ście i, tak jak Jeho-
wa im wcześniej powiedział i tak
jak Jehowa im wcześniej przy-
si�gł j. Byli przez to bardzo udr�-
czenik. 16 Wtedy Jehowa po-
woływał s�dziów, którzy ich
wybawiali z r�k grabieżców l.

17 Ale Izraelici nie słuchali
nawet s�dziów. Służyli� innym
bogom i si� im kłaniali. Szybko
zeszli z drogi swoich przodków,
którzy byli posłuszni przykaza-
niom Jehowym. Nie post�powali
tak jak oni. 18 Kiedy Jehowa
powoływał s�dziegon, Jehowa
był z tym s�dzi� i przez cały
okres jego życia wybawiał Izra-
elitów z r�k wrogów. Bo Je-
howa litował si��o, gdy j�czeli
z powodu tych, którzy ich gn�-
bilip i traktowali okrutnie.

19 Ale gdy s�dzia umarł, zno-
wu post�powali gorzej niż ich
ojcowie—służyli innym bogom
i kłaniali si� imq, i uparcie
w tym trwali. 20 W końcu
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„uprawiali duchow� prostytucj�”. 2:18
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ROZDZ. 2
a Wj 23:20, 23

Joz 5:13, 14
b Joz 5:8, 9
c Rdz 12:7

Rdz 26:3
d Rdz 17:1, 7

Kpł 26:42
e Wj 23:32

Pwt 7:2
2Ko 6:14

f Wj 34:13
Lb 33:52

g Sdz 1:28
h Sdz 2:20-23
i Lb 33:55

Joz 23:12, 13
j Wj 23:33

Pwt 7:16
1Kl 11:2

k Joz 24:28
l Joz 23:3

Joz 24:31
m Joz 24:29
n Joz 19:49, 50
o Joz 24:30
��������������������

szpalta 2
a Sdz 3:7

Sdz 10:6
1Kl 18:17, 18

b Pwt 31:16
c Pwt 6:14
d Wj 20:5
e Sdz 3:7

Sdz 10:6
1Kl 11:5

f Sdz 3:8
2Kl 17:20
Ps 106:40, 41

g Sdz 4:2
h Kpł 26:17, 37

Pwt 28:15, 25
i Pwt 28:15
j Pwt 4:25, 26
k Sdz 10:9
l Sdz 3:9

1Sm 12:11
Neh 9:27
Ps 106:43

m Sdz 2:7
n Sdz 3:9
o Pwt 32:36

Ps 106:45
p Sdz 4:3
q Sdz 4:1

Sdz 8:33

365 S�DZI
´
OW 2:1-20



Jehowa bardzo si� rozgniewał
na Izraelaa i powiedział: „Ponie-
waż ten naród złamał przymie-
rzeb, które zawarłem z jego pra-
ojcami, i nie był mi posłusznyc,
21 to i ja nie wyp�dz� ani jed-
nego z narodów, które pozostały
w tej ziemi po śmierci Jozuegod.
22 W ten sposób wypróbuj� Iz-
raelitów, czy b�d� chodzić dro-
g� Jehowye, tak jak ich ojcowie”.
23 Jehowa pozwolił wi�c po-
zostać tym narodom. Wcześniej
nie wyp�dził ich od razu i nie
wydał w r�ce Jozuego.

3 To s� narody, którym Je-
howa pozwolił pozostać, że-

by poprzez nie wypróbować Iz-
raelitów—wszystkich, którzy nie
brali udziału w żadnej z wo-
jen o Kanaanf 2 (chodziło o to,
by nast�pne pokolenia Izraeli-
tów, które nie doświadczyły
wojny, nauczyły si� j� prowa-
dzić): 3 pi�ciu władców filis-
tyńskichg, wszyscy Kananejczy-
cy, a także Sydończycyh oraz
Chiwwici i mieszkaj�cy w górach
Libanj, od góry Baal-Hermon aż
po Lebo-Chamat�k. 4 Narody
te posłużyły za narz�dzie do wy-
próbowania Izraelitów, czy b�-
d� posłuszni przykazaniom, któ-
re Jehowa dał ich ojcom przez
Mojżesza l. 5 Izraelici mieszkali
wi�c wśród Kananejczykówm,
Hetytów, Amorytów, Peryzzy-
tów, Chiwwitów i Jebusytów.
6 Ich córki brali sobie za żony,
a swoje córki dawali ich synom
i zacz�li służyć ich bogomn.

7 Izraelici robili wi�c to, co
w oczach Jehowy było złe, i za-
pomnieli o swoim Bogu, Jeho-
wie, a oddawali cześć Baalomo

i świ�tym palom�p. 8 Wtedy Je-
howa bardzo si� na nich roz-

3:3 �Lub „wejście do Chamatu”. 3:7
�Zob. Słowniczek poj�ć.

gniewał i wydał� ich w r�ce
Kuszan-Riszataima, króla Mezo-
potamii�. Izraelici służyli mu
osiem lat. 9 Gdy zacz�li wołać
do Jehowy o pomoca, Jehowa
dał im wybawc�b—Otnielac, sy-
na Kenaza, młodszego brata Ka-
leba. 10 Zst�pił na niego duch
Jehowyd i Otniel został s�dzi�
Izraela. Gdy wyruszył do bit-
wy, Jehowa wydał w jego r�-
ce Kuszan-Riszataima, króla Me-
zopotamii�, i Otniel go pokonał.
11 Odt�d w tej ziemi panował
pokój przez 40 lat. Potem Ot-
niel, syn Kenaza, umarł.

12 A Izraelici znowu zacz�li
robić to, co było złe w oczach
Jehowye. Ponieważ dopuszczali
si� tego, co si� Jehowie nie po-
dobało, Jehowa pozwolił królo-
wi Moabuf Eglonowi zdobyć nad
nimi przewag�. 13 Co wi�cej,
Eglon sprzymierzył si� z Ammo-
nitamig i Amalekitamih. Wtedy
razem zaatakowali oni Izraela
i zdobyli miasto palm�i. 14 Iz-
raelici służyli królowi Moabu Eg-
lonowi 18 lat j. 15 Gdy zacz�li
wołać do Jehowy o pomock, Je-
howa dał im wybawc� l—Benia-
minit�m Ehudan, syna Gery. Był
on lewor�cznyo. Po jakimś cza-
sie za jego pośrednictwem Iz-
raelici posłali Eglonowi danin�.
16 Ehud zrobił sobie dwusiecz-
ny miecz długi na łokieć� i przy-
pasał go pod szat� do prawego
uda. 17 Potem zaniósł danin�
Eglonowi. A Eglon był bardzo
otyły.

18 Po złożeniu daniny Ehud
odesłał tych, którzy j� nieśli.
19 Ale sam zawrócił przy po-

3:8 �Dosł. „sprzedał”. �Dosł. „Aram-
-Naharaim”. 3:10 �Dosł. „Aramu”.
3:13 �Chodzi o Jerycho. 3:16 �Może
chodzić o krótki łokieć, czyli 38 cm.
Zob. Dodatek B14.

ROZDZ. 2
a Pwt 7:4

Sdz 10:7
Ps 106:40

b Wj 24:3, 8
Wj 34:27
Pwt 29:1
Joz 23:16

c Kpł 26:14, 17
d Joz 13:1, 2
e Lb 33:55

Pwt 8:2
Joz 23:12, 13
Sdz 3:4

��������������������

ROZDZ. 3
f Pwt 8:2

Sdz 2:10
g Sdz 1:18, 19
h Joz 13:1, 4

Sdz 1:31
i Joz 9:1, 2
j Joz 13:1, 6
k Lb 34:2, 8

Joz 13:1, 5
l Wj 23:33

Sdz 2:21, 22
m Sdz 1:29

Ps 106:34
n Wj 34:15, 16

Lb 25:1, 2
Pwt 7:3, 4
1Kl 11:1, 4

o Pwt 31:16
Sdz 2:11
Sdz 10:6

p Wj 34:13
Pwt 12:3
Pwt 16:21

��������������������

szpalta 2
a Pwt 4:30

Sdz 10:10, 15
b Sdz 2:16, 18

Sdz 3:15
c 1Kn 4:13
d Lb 11:16, 17

Sdz 6:34
Sdz 11:29
Sdz 14:5, 6
Sdz 15:14
1Sm 11:6
1Sm 16:13
2Kn 15:1

e Sdz 2:19
f Rdz 19:36, 37
g Rdz 19:36, 38

Sdz 11:4, 5
h Wj 17:8

Sdz 6:3
i Pwt 34:3
j Pwt 28:48
k Ps 78:34
l Sdz 3:9
m Rdz 49:27
n Sdz 4:1
o Sdz 20:15, 16

S�DZI
´
OW 2:21�do�3:19 366



s�gach�, które s� obok Gilgala,
udał si� do króla i powiedział:
„Mam dla ciebie, królu, poufn�
wiadomość”. Wtedy on rozkazał:
„Zostawcie nas samych!�”. Na to
wszyscy, którzy przy nim stali,
wyszli. 20 Król siedział wów-
czas sam w swojej chłodnej
komnacie na dachu. Ehud pod-
szedł do niego i powiedział:
„Mam dla ciebie wiadomość od
Boga”. On wi�c podniósł si�
ze swojego tronu�. 21 Wtedy
Ehud lew� r�k� wyci�gn�ł miecz
przypasany do prawego uda i za-
topił go w brzuchu Eglona.
22 Za ostrzem weszła też r�ko-
jeść i tłuszcz zakrył ostrze, bo
Ehud nie wyci�gn�ł miecza z je-
go brzucha. I z Eglona zacz�ł
wychodzić kał. 23 Ehud za-
mkn�ł drzwi komnaty na
dachu i je zaryglował, a sam wy-
szedł przez werand��. 24 Po-
tem wrócili słudzy Eglona i zo-
rientowali si�, że drzwi komnaty
na dachu s� zaryglowane. Po-
wiedzieli wi�c: „Pewnie załatwia
naturaln� potrzeb�� w chłod-
nym wewn�trznym pomieszcze-
niu”. 25 I czekali, aż w końcu
poczuli si� zakłopotani. Ponie-
waż król wci�ż nie otwierał
drzwi komnaty na dachu, wzi�li
klucz i sami je otworzyli. Wte-
dy zobaczyli, że ich pan leży na
podłodze� martwy!

26 Gdy oni tak zwlekali,
Ehud uciekł, min�ł pos�gi�b

i bezpiecznie dotarł do Seiry.
27 Kiedy już si� znalazł w gó-
rzystym regionie Efraimac, zad�ł
w rógd. Wtedy przybyli do nie-
go Izraelici z tego regionu i Ehud

3:19 �Możliwe też „kamieniołomach”.
�Dosł. „cicho!”. 3:20 �Lub „miejs-
ca”. 3:23 �Możliwe też „wietrznik”.
3:24 �Dosł. „okrywa swoje nogi”. 3:25
�Dosł. „ziemi”. 3:26 �Możliwe też „ka-
mieniołomy”.

stan�ł na ich czele. 28 Potem
powiedział do nich: „Chodźcie
za mn�, bo Jehowa wydał wa-
szych wrogów, Moabitów, w wa-
sze r�ce”. Ruszyli wi�c za nim
i zaj�li brody na Jordanie, że-
by odci�ć drog� Moabitom, i ni-
komu nie pozwolili si� tam-
t�dy przeprawić. 29 Nast�pnie
zabili jakieś 10 000 Moabitówa,
silnych i dzielnych wojowników.
Ani jeden nie ocalałb. 30 Te-
go dnia Izraelici pokonali Moab.
Odt�d w tej ziemi panował po-
kój przez 80 latc.

31 Po Ehudzie Izraelitów wy-
bawił Szamgard, syn Anata. Za-
bił on ościeniem bydl�cyme 600
Filistynów f.

4 Gdy Ehud umarł, Izraeli-
ci znowu zacz�li robić to,

co było złe w oczach Jehowyg.
2 Dlatego Jehowa wydał� ich
w r�ce Jabina, króla Kanaanuh,
który panował w Chacorze. Do-
wódc� jego wojska był Sysera,
który mieszkał w Charoszecie i

Narodów�. 3 Ponieważ Jabin�
miał 900 rydwanów wojennych
z żelaznymi kosami�j i przez 20
lat bardzo gn�bił Izraelitówk, za-
cz�li oni wołać do Jehowy o po-
mocl.

4 W tamtym czasie Izraela s�-
dziła prorokinim Debora, żona
Lappidota. 5 Miała ona w zwy-
czaju siadać pod swoj� palm�
mi�dzy Ram�n a Betelo w górzys-
tym regionie Efraima, a Izrae-
lici przychodzili do niej na s�d.
6 Pewnego razu posłała po Ba-
rakap, syna Abinoama, z Kedesz-
-Naftaliq i mu powiedziała: „Je-
howa, Bóg Izraela, nakazuje ci:
‚Zabierz ze sob� 10 000 m�żczyzn
z plemienia Naftalego i plemienia

4:2 �Dosł. „sprzedał”. �Lub „Charoszet-
-Ha-Goim”. 4:3 �Dosł. „on”. �Dosł.
„rydwanów żelaznych”.
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Zebulona i wyrusz na gór�� Ta-
bor. 7 A ja przyprowadz� do
ciebie nad potok Kiszon�a Syse-
r�, dowódc� wojska Jabina, i je-
go rydwany wojenne oraz jego
oddziały i wydam go w twoje r�-
ce’”b.

8 Na to Barak powiedział do
Debory: „Jeśli pójdziesz ze mn�,
to i ja pójd�, ale jeśli nie pój-
dziesz ze mn�, to ja też nie
pójd�”. 9 Ona odrzekła: „Oczy-
wiście, że z tob� pójd�. Ale to
nie tobie przyniesie chwał� bi-
twa, do której wyruszysz, bo Je-
howa wyda Syser� w r�ce kobie-
ty”c. Nast�pnie Debora wstała
i poszła z Barakiem do Kede-
szud. 10 Barak zwołał do Ke-
deszu Zebulonitów i Naftalitówe

i wyruszyło z nim 10 000 m�ż-
czyzn. Poszła z nim też Debora.

11 A swego czasu Kenita
Cheber odł�czył si� od pozosta-
łych Kenitówf, potomków Cho-
baba, teścia Mojżeszag. Jego na-
miot stał w pobliżu wielkiego
drzewa w Caanannim, które jest
obok Kedeszu.

12 Potem doniesiono Syse-
rze, że Barak, syn Abinoama,
udał si� na gór� Taborh. 13 Sy-
sera natychmiast zebrał wszyst-
kie swoje rydwany wojenne—
900 rydwanów z żelaznymi kosa-
mi�—i całe wojsko, które z nim
było, żeby wyruszyć z Cha-
roszetu Narodów nad potok Ki-
szon�i. 14 Tymczasem Debora
powiedziała do Baraka: „Wstań,
bo właśnie dzisiaj Jehowa wy-
da Syser� w twoje r�ce. Jeho-
wa na pewno pójdzie przed to-
b�”. Barak zszedł wi�c z góry
Tabor, a z nim 10 000 m�żczyzn.

4:6 �Lub „i rozlokuj ich na górze”. 4:7,
13 �Lub „Wadi Kiszon”. Zob. Słowniczek
poj�ć, hasło „Wadi”. 4:13 �Dosł. „ryd-
wanów żelaznych”.

15 Wtedy Jehowa sprawił, że
z powodu miecza Baraka Sysera
i całe jego wojsko z rydwanami
wpadli w popłocha. W końcu Sy-
sera zeskoczył z rydwanu i za-
cz�ł uciekać pieszo. 16 Barak
ścigał wojsko Sysery i jego ryd-
wany wojenne aż do Charoszetu
Narodów, tak iż wszyscy żołnie-
rze Sysery zostali zabici mie-
czem. Ani jeden nie ocalałb.

17 Natomiast Sysera uciekł
do namiotu Jaelc, żony Keni-
ty Cheberad, bo Jabine, król
Chacoru, utrzymywał pokojo-
we stosunki z domem Chebera.
18 Jael wyszła Syserze naprze-
ciw i powiedziała: „Zajdź tu, mój
panie, zajdź tu do mnie. Nie bój
si�”. Wszedł wi�c do jej namio-
tu, a ona przykryła go kocem.
19 Nast�pnie rzekł do niej: „Pro-
sz�, daj mi troch� wody, bo chce
mi si� pić”. Ona wi�c otworzy-
ła bukłak z mlekiem i dała Sy-
serze si� napićf, po czym znowu
go przykryła. 20 A on j� popro-
sił: „Stań u wejścia do namiotu
i gdyby ktoś przyszedł i ci� py-
tał, czy jest tu jakiś m�żczyzna,
wtedy odpowiedz, że nie”.

21 Tymczasem Jael, żona
Chebera, wzi�ła palik namioto-
wy i młotek i gdy Sysera z wy-
czerpania mocno zasn�ł, po-
deszła do niego ukradkiem i
przebiła palikiem jego skronie,
aż palik utkwił w ziemi. Tak zgi-
n�ł Syserag.

22 Kiedy przybył tam Barak,
który ścigał Syser�, Jael wyszła
mu naprzeciw i powiedziała:
„Chodź, pokaż� ci tego, które-
go szukasz”. Wtedy wszedł z ni�
do namiotu i zobaczył, że Sysera
leży martwy z palikiem w skro-
niach.

23 W tym dniu Bóg dał wi�c
Izraelitom zwyci�stwo nad ka-
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nanejskim królem Jabinema.
24 Z czasem Izraelici coraz bar-
dziej zyskiwali nad nim przewa-
g�b, aż w końcu go zabilic.

5 Tamtego dnia Deborad i Ba-
rake, syn Abinoama, zaśpie-

wali nast�puj�c� pieśńf:
2 „Wysławiajcie Jehow�,

bo wojownicy w Izraelu roz-
puścili włosy�,

bo lud ochoczo stawił si�
do bitwy!g

3 Słuchajcie, królowie! Nad-
stawcie ucha, władcy!

Zaśpiewam Jehowie.
B�d� wysławiać pieśni�

Jehow��h, Boga Izraela i.
4 Jehowo, gdy wychodziłeś

z Seiruj,
gdy wyruszałeś z terytorium

Edomu,
ziemia si� trz�sła, a z nieba

lun�ło,
z chmur spadła ulewa�.

5 Przed Jehow� stopniały�
góryk,

przed Jehow�, Bogiem Izrae-
la l, stopniał nawet Synajm.

6 Za dni Szamgaran, syna
Anata,

za dni Jaelo było pusto
na drogach.

W�drowcy trzymali si� bocz-
nych szlaków.

7 Nie było już� w Izraelu
mieszkańców wsi.

Nie było ich dot�d, aż ja,
Deborap, powstałam,

aż powstałam jako matka
w Izraeluq.

8 Gdy lud wybrał sobie
nowych bogówr,

w bramach toczono wojn�s.

5:2 �Mógł to być wyraz oddania si� Bo-
gu lub złożenia Mu ślubu. 5:3 �Lub
„grać Jehowie”. 5:4 �Lub „woda”. 5:5
�Możliwe też „zadrżały”. 5:7 �Lub
„znikn�li”.

Wśród 40 000 w Izraelu
nie dało si� znaleźć tarczy

ani dzidy.
9 Jestem sercem z dowódcami

Izraelaa,
którzy dobrowolnie wyru-

szyli z ludemb.
Wysławiajcie Jehow�!

10 Wy, którzy jeździcie na pło-
wych osłach�,

wy, którzy siedzicie na wy-
twornych kobiercach,

i wy, którzy chodzicie
drog�—

zastanówcie si�!
11 Przy wodopojach było sły-

chać głosy tych, którzy
rozdzielaj� wod� dla zwie-
rz�t.

Opowiadali tam o prawych
dziełach Jehowy,

o prawych dziełach miesz-
kańców izraelskich wsi.

Wtedy lud Jehowy zszedł
do bram.

12 Zbudź si�, zbudź, Deboro!c
Zbudź si�, zbudź, zaśpiewaj

pieśń!d
Powstań, Baraku!e Popro-

wadź swoich jeńców, synu
Abinoama!

13 Wtedy ci, którzy zostali,
zeszli do znamienitych.

Lud Jehowy zszedł do mnie,
żeby walczyć przeciwko
mocarzom.

14 Ci w dolinie� pochodzili
z Efraima,

id� z tob�, Beniaminie, po-
śród twoich wojowników.

Od Machiraf zeszli dowódcy,
a od Zebulona—ci, którzy

powołuj� do wojska�.
15 Ksi�ż�ta Issachara byli

z Debor�

5:10 �Dosł. „oślicach”. 5:14 �Lub „na
nizinie”. �Możliwe też „ci, którzy po-
sługuj� si� przyborami pisarskimi”.
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i jak było z Issacharem, tak
było z Barakiema.

Posłano go pieszo na
nizin��b.

Ale w plemieniu Rubena
serca wielu były
niezdecydowane.

16 Dlaczego usiadłeś mi�dzy
dwoma jukami

i słuchasz, jak graj� trzodom
na piszczałkach?c

W plemieniu Rubena
serca wielu były niezdecy-
dowane.

17 Gilead pozostał za Jorda-
nemd.

A Dan? Czemu był przy swo-
ich statkach?e

Aszer siedział bezczynnie
na brzegu morza

i pozostał przy swoich przy-
staniachf.

18 Zebulon to lud, który ryzy-
kował życie�, gotowy
na śmierć,

i podobnie Naftalig—
na wzgórzachh.

19 W Taanachu, nad wodami
Megiddo i,

walczyli wtedy królowie
Kanaanuj.

Królowie przyszli i walczyli,
ale nie zagarn�li łupu

w srebrzek.
20 Z nieba walczyły gwiazdy,

walczyły z Syser� ze swoich
orbit.

21 Potok Kiszon porwał wro-
gów l,

prastary potok Kiszon.
Moja duszo�, podeptałaś

mocarza.
22 Gdy jego ogiery szaleńczo

cwałowały,

5:15 �Lub „dolinn� równin�”. 5:18
�Lub „gardził swoimi duszami”. 5:21
�Zob. Słowniczek poj�ć.

słychać było t�tent ich
kopyta.

23 Anioł Jehowy powiedział:
‚Przeklinajcie Meroz,

tak, przeklinajcie jego miesz-
kańców,

bo nie przyszli na pomoc
Jehowie,

nie przyszli z mocarzami
na pomoc Jehowie’.

24 Jaelb, żona Kenity Cheberac,
jest wielce błogosławiona

wśród kobiet,
wielce błogosławiona wśród

kobiet mieszkaj�cych
w namiotach.

25 Sysera prosił o wod�, dała
mu mleko,

we wspaniałej czaszy bie-
siadnej podała zsiadłe
mleko�d.

26 Si�gn�ła po palik namio-
towy,

praw� r�k�—po młotek
robotnika.

Uderzyła Syser� i rozbiła mu
głow�,

roztrzaskała i przebiła jego
skroniee.

27 Run�ł mi�dzy jej stopy,
upadł i znieruchomiał.

Run�ł mi�dzy jej stopy
i upadł.

Run�ł i tam upadł pokonany.
28 Z okna wygl�dała kobieta,

matka Sysery patrzyła przez
ażurow� krat�:

‚Czemu jego rydwan si�
opóźnia?

Czemu jeszcze nie słychać
stukotu jego rydwanów?’f.

29 Najm�drzejsze spośród jej
dostojnych dam dawały jej
odpowiedź,

a i ona sama wci�ż sobie
powtarzała:

5:25 �Lub „podała śmietank�”.
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30 ‚Pewnie dziel� mi�dzy siebie
zdobyty łup:

po dziewczynie, po dwie
dziewczyny� dla każdego
wojownika,

łup z farbowanych tkanin
dla Sysery, łup z farbowa-
nych tkanin,

haftowana szata, farbowana
tkanina, dwie haftowane
szaty

na szyje grabieżców’.
31 Tak wi�c niech zgin�

wszyscy Twoi wrogowiea,
Jehowo,

ale ci, którzy Ci� kochaj�,
niech b�d� jak słońce
wschodz�ce w swojej
chwale”.

Odt�d w tej ziemi panował
pokój przez 40 latb.

6 Potem Izraelici znowu za-
cz�li robić to, co było złe

w oczach Jehowyc. Dlatego Je-
howa wydał ich na siedem lat
w r�ce Midianitówd. 2 Midiani-
ci zdobyli przewag� nad Izrae-
litamie i z ich powodu Izraelici
porobili sobie kryjówki� w gó-
rach, w jaskiniach i w trudno do-
st�pnych miejscachf. 3 Gdy Iz-
raelici siali ziarno, Midianici,
Amalekicig i mieszkańcy Wscho-
duh przypuszczali na nich atak.
4 Rozbijali obozy na ich tery-
torium i niszczyli plony ziemi
aż po Gaz�, i nie zostawiali im
nic do jedzenia ani żadnej ow-
cy, byka czy osła i. 5 Bo nad-
ci�gali ze swoimi stadami i na-
miotami liczni jak szarańczej.
Nie dało si� policzyć ani ich,
ani ich wielbł�dówk. Przybywali
do tej ziemi, żeby j� rujnować.
6 W rezultacie Izraelici bardzo
zubożeli z powodu Midianu i za-
cz�li wołać do Jehowy o pomoc l.

5:30 �Dosł. „łono, dwa łona”. 6:2
�Możliwe też „podziemne spichlerze”.

7 Kiedy Izraelici wołali do Je-
howy o pomoc z powodu Midia-
nua, 8 Jehowa posłał do nich
proroka, który im powiedział:
„Tak mówi Jehowa, Bóg Izraela:
‚Wyprowadziłem was z Egiptu,
z domu niewolib. 9 Wyratowa-
łem was z r�k Egipcjan, jak rów-
nież z r�k wszystkich, którzy
was gn�bili, a ich samych wyp�-
dziłem i dałem wam ich ziemi�c.
10 Powiedziałem wam też: „Ja
jestem Jehowa, wasz Bógd. Nie
wolno wam si� bać bogów Amo-
rytów, w których ziemi mieszka-
cie”e. Wy jednak nie byliście mi
posłuszni�’ ”f.

11 Później przyszedł anioł
Jehowyg i usiadł pod wielkim
drzewem w Ofrze, które należa-
ło do Abiezerytyh Joasza. W tym
czasie Gedeon i, syn Joasza,
młócił w winnej tłoczni pszeni-
c�, żeby j� ukryć przed Midia-
nitami. 12 Wtedy anioł Jeho-
wy mu si� ukazał i powiedział:
„Jehowa jest z tob� j, dziel-
ny wojowniku”. 13 Gedeon od-
rzekł: „Wybacz mi, mój panie,
ale jeśli Jehowa jest z na-
mi, to dlaczego spotkało nas to
wszystko?k Gdzie s� wszystkie
Jego zdumiewaj�ce czyny, o któ-
rych nam opowiadali nasi ojco-
wie l, gdy mówili: ‚Jehowa wy-
prowadził nas z Egiptu’?m Teraz
Jehowa nas porzuciłn i wydał
w r�ce Midianitów”. 14 Wów-
czas Jehowa zwrócił si� ku nie-
mu i rzekł: „Jesteś silny, wi�c
idź, a wybawisz Izraela z r�k Mi-
dianitówo. Ja sam ci� posyłam”.
15 Gedeon odpowiedział: „Wy-
bacz mi, Jehowo. Jak mam wy-
bawić Izraela? Przecież mój ród�
jest najmniejszy w Manassesie,
a ja znacz� najmniej w domu
swojego ojca”. 16 Ale Jehowa

6:10 �Dosł. „nie słuchaliście mojego
głosu”. 6:15 �Dosł. „tysi�c”.
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mu rzekł: „Ponieważ b�d� z to-
b�a, pokonasz Midianitów, jak
gdyby to był jeden człowiek”.

17 Wtedy Gedeon powie-
dział: „Jeśli wi�c zyskałem two-
je uznanie, daj mi znak na do-
wód, że to ty rozmawiasz ze
mn�. 18 Prosz�, nie odchodź
st�d, dopóki nie wróc� z darem
i nie położ� go przed tob�”b.
On odrzekł: „Zostan� tu, do-
póki nie wrócisz”. 19 Gedeon
wi�c poszedł i przyrz�dził koź-
l�, a z efy� m�ki zrobił przaś-
ny chlebc. Mi�so włożył do ko-
sza, a wywar wlał do garnka, po
czym wszystko to wyniósł i po-
dał mu pod wielkim drzewem.

20 Wówczas anioł prawdzi-
wego Boga polecił: „Weź to mi�-
so i przaśny chleb i połóż tam
na tej wielkiej skale, a wy-
war wylej”. I Gedeon tak zrobił.
21 Potem anioł Jehowy wyci�g-
n�ł lask�, któr� miał w r�ku, i jej
końcem dotkn�ł mi�sa i przaś-
nego chleba. Wtedy ze skały wy-
szedł ogień i pochłon�ł mi�so
i przaśny chlebd. A anioł Jeho-
wy znikn�ł Gedeonowi z oczu.
22 On wi�c sobie uświadomił,
że był to anioł Jehowye.

Gedeon od razu wykrzykn�ł:
„Biada mi, Wszechwładny Panie,
Jehowo, bo widziałem anioła Je-
howy twarz� w twarz!”f. 23 Ale
Jehowa powiedział: „Pokój to-
bie. Nie bój si�g, nie umrzesz”.
24 Dlatego Gedeon zbudował
tam Jehowie ołtarz, który po
dziś dzień nosi nazw� Jehowa-
-Szalom�h i jest w Ofrze Abieze-
rytów.

25 Tej nocy Jehowa polecił
Gedeonowi: „Weź młodego byka,
który należy do twojego ojca—
drugiego byka maj�cego siedem

6:19 �Efa odpowiadała 22 l. Zob. Doda-
tek B14. 6:24 �Nazwa ta znaczy „Jeho-
wa jest pokojem”.

lat—i zburz ołtarz Baala, który
należy do twojego ojca, i zetnij
świ�ty pal� stoj�cy obok niegoa.
26 Potem na szczycie tej trudno
dost�pnej góry zbuduj z rz�dów
kamieni ołtarz dla swojego Bo-
ga, Jehowy. Nast�pnie weź te-
go drugiego byka i złóż go jako
całopalenie na kawałkach drew-
na ze świ�tego pala�, który ze-
tniesz”. 27 Gedeon wzi�ł wi�c
10 ludzi spośród swoich sług
i zrobił tak, jak mu powiedział
Jehowa. Ponieważ jednak zbyt-
nio obawiał si� domowników oj-
ca i mieszkańców miasta, nie
zrobił tego za dnia, ale noc�.

28 Gdy nast�pnego dnia mie-
szkańcy miasta wstali wcześnie
rano, zobaczyli, że ktoś zburzył
ołtarz Baala, ści�ł świ�ty pal�
stoj�cy obok niego, zbudował
inny ołtarz i złożył na nim ofia-
r� z drugiego młodego byka.
29 Pytali wi�c jeden drugiego:
„Kto to zrobił?”. Zacz�li tego do-
chodzić i w końcu stwierdzili:
„Zrobił to Gedeon, syn Joasza”.
30 Zaż�dali wi�c od Joasza:
„Wyprowadź swojego syna! Musi
umrzeć, bo zburzył ołtarz Baa-
la i ści�ł świ�ty pal�, który stał
obok”. 31 Na to Joaszb odpo-
wiedział im wszystkim: „Czy mu-
sicie bronić Baala? Czy musicie
iść mu na ratunek? Każdy,
kto staje w jego obronie, jesz-
cze dziś rano powinien umrzećc.
Jeśli Baal jest bogiem, niech
sam si� bronid, skoro ktoś zbu-
rzył jego ołtarz”. 32 Tego dnia
nadał też Gedeonowi imi� Je-
rubbaal�, bo powiedział: „Niech
Baal sam si� broni, skoro ktoś
zburzył jego ołtarz”.

33 A wszyscy Midianicie,
Amalekici f i mieszkańcy Wscho-

6:25, 26, 28, 30 �Zob. Słowniczek poj�ć.
6:32 � Imi� to znaczy „niech Baal podej-
mie si� obrony; niech Baal walczy”.
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du poł�czyli siłya, przeprawili
si� przez rzek� i rozłożyli obo-
zem w dolinie� Jizreel. 34 Wte-
dy duch Jehowy zst�pił� na Ge-
deonab i zad�ł on w rógc. Zebrali
si� wi�c przy nim Abiezerycid.
35 Gedeon wysłał posłańców
do pozostałych Manassesytów
i również oni zebrali si� przy
nim. Wysłał też posłańców do
Aszerytów, Zebulonitów i Nafta-
litów i ci wyruszyli mu na spo-
tkanie.

36 Potem Gedeon zwrócił si�
do prawdziwego Boga: „Jeżeli
zamierzasz przeze mnie wyba-
wić Izraela, tak jak obieca-
łeśe, 37 to daj mi nast�puj�cy
znak: Kład� na klepisku wełn�.
Jeśli rosa b�dzie tylko na weł-
nie, a cała ziemia dookoła b�-
dzie sucha, wtedy b�d� wiedział,
że wybawisz przeze mnie Izrae-
la, tak jak obiecałeś”. 38 I tak
si� stało. Gdy nast�pnego dnia
Gedeon wstał wcześnie rano
i wyż�ł wełn�, wycisn�ł z niej ty-
le rosy, że napełnił wod� wiel-
k� czasz� biesiadn�. 39 Powie-
dział jednak do prawdziwego
Boga: „Nie gniewaj si� na mnie,
ale pozwól mi mieć jeszcze jed-
n� prośb�. Pozwól mi, prosz�,
przeprowadzić jeszcze tylko jed-
n� prób� z wełn�. Prosz�, niech
sucha b�dzie sama wełna, a na
całej ziemi dookoła niech b�-
dzie rosa”. 40 I Bóg tak zrobił
tej nocy—sucha była sama weł-
na, a na całej ziemi pojawiła
si� rosa.

7 Potem Jerubbaal, czyli Ge-
deonf, oraz wszyscy ludzie,

którzy z nim byli, wstali wcześ-
nie rano i rozłożyli si� obo-
zem przy źródle Charod. Obóz
Midianu był na północ od nich,

6:33 �Lub „na nizinie”. 6:34 �Dosł.
„ubrał”.

przy wzgórzu More na nizinie�.
2 Wówczas Jehowa rzekł do Ge-
deona: „Masz za dużo ludzi. Nie
mog� wydać Midianu w ich r�-
cea, żeby Izraelici nie chełpili
si� i mi nie mówili: ‚Sami� za-
pewniliśmy sobie zwyci�stwo’b.
3 Powiedz, prosz�, wszystkim:
‚Kto drży ze strachu, niech wra-
ca do domu’”c. Tak Gedeon pod-
dał ich próbie. Wtedy odeszło
22 000 wojowników, a pozostało
10 000.

4 Mimo to Jehowa rzekł do
Gedeona: „Nadal masz za du-
żo ludzi. Każ im zejść nad wo-
d�, żebym pomógł ci tam doko-
nać wyboru�. Kiedy ci powiem:
‚Ten pójdzie z tob�’, to on z to-
b� pójdzie, a kiedy ci powiem:
‚Ten nie pójdzie z tob�’, to ten
nie pójdzie”. 5 Gedeon zapro-
wadził wi�c ludzi nad wod�.

Wtedy Jehowa mu polecił:
„Tych, którzy b�d� chłeptać wo-
d� j�zykiem, tak jak chłepcze
pies, oddzielisz od tych, któ-
rzy b�d� pić, kl�cz�c”. 6 Tych,
którzy chłeptali z r�ki podno-
szonej do ust, było w sumie 300.
Pozostali pili wod�, kl�cz�c.

7 Nast�pnie Jehowa rzekł do
Gedeona: „Wybawi� was i wy-
dam Midian w twoje r�ce przy
pomocy tych 300 m�żczyznd,
którzy chłeptali wod�. A reszta
niech wraca do domu”. 8 Ze-
brano wi�c od całego wojska
prowiant i rogi, po czym Gede-
on pozostawił tych 300 wojow-
ników, a wszystkich innych Iz-
raelitów odesłał do domu. Obóz
Midianu był poniżej, na nizi-
nie�e.

9 Tej nocy Jehowa powie-
dział Gedeonowi: „Wstań, zaata-
kuj obóz, bo wydałem go w twoje

7:1, 8 �Lub „dolinnej równinie”. 7:2
�Dosł. „swoj� r�k�”. 7:4 �Dosł. „żebym
mógł ci ich tam wypróbować”.
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r�cea. 10 Ale jeśli boisz si� za-
atakować, to zejdź do obozu
ze swoim sług� Pur�. 11 Posłu-
chaj, co tam mówi�, a nabierzesz
odwagi�, żeby przypuścić atak”.
Wtedy on i jego sługa Pura zeszli
na skraj wrogiego obozu.

12 A Midianici, Amalekici
i wszyscy mieszkańcy Wschodub

pokryli nizin�� jak chmara sza-
rańczy. Również ich wielbł�dów
nie dało si� policzyćc—było ich
tyle, ile ziarnek piasku na brze-
gu morza. 13 Gdy Gedeon pod-
szedł, jeden m�żczyzna właś-
nie opowiadał drugiemu swój
sen: „

´
Sniło mi si�, że do obo-

zu Midianu wtoczył si� okr�g-
ły bochenek j�czmiennego chle-
ba. Uderzył w pewien namiot
tak mocno, że go przewróciłd.
Namiot wywrócił si� spodem
do góry i upadł”. 14 Wtedy
ten drugi powiedział: „To może
oznaczać tylko miecz Izraelity
Gedeonae, syna Joasza. Bóg wy-
dał w jego r�ce Midianitów i ca-
ły obóz”f.

15 Kiedy tylko Gedeon usły-
szał o tym śnie i o tym, co
on oznaczag, pokłonił si� Bogu.
Później wrócił do obozu Izrae-
la i rzekł: „Wstańcie, bo Jehowa
wydał obóz Midianu w wasze r�-
ce”. 16 Nast�pnie podzielił 300
wojowników na trzy oddziały
i dał im wszystkim rogih i wiel-
kie puste dzbany z pochodnia-
mi w środku. 17 Potem powie-
dział do nich: „Patrzcie na mnie
i róbcie dokładnie tak jak ja.
Gdy dojd� do skraju obozu, ma-
cie robić to, co ja b�d� ro-
bił. 18 Kiedy ja i ci, którzy s�
ze mn�, zadmiemy w rogi, wte-
dy wy też macie zad�ć w rogi
ze swoich miejsc dookoła obo-

7:11 �Dosł. „twoje r�ce si� wzmocni�”.
7:12 �Lub „dolinn� równin�”.

zu i wołać: ‚Za Jehow� i Gedeo-
na!’”.

19 Na pocz�tku środkowej
straży nocnej�, gdy dopiero co
zmieniono warty w obozie Mi-
dianitów, Gedeon ze 100 ludźmi
doszedł do jego skraju. I zad�li
oni w rogia, i roztrzaskali wiel-
kie dzbany na wod�, które mieli
w r�kachb. 20 W rezultacie lu-
dzie ze wszystkich trzech od-
działów zad�li w rogi i porozbi-
jali wielkie dzbany. W lewej r�ce
trzymali pochodnie, a w pra-
wej—rogi. I wołali: „Miecz Je-
howy i Gedeona!”. 21 Przez ca-
ły ten czas każdy stał na swoim
miejscu dookoła obozu, a znaj-
duj�ce si� w nim wojsko z krzy-
kiem rzuciło si� do ucieczkic.
22 Tych 300 wci�ż d�ło w ro-
gi, a Jehowa sprawił, że wojowni-
cy w obozie zacz�li si� nawzajem
zabijaćd. Całe to wojsko ucieka-
ło aż do Bet-Szitty, dalej do Ce-
rery i aż do granic Abel-Mecholie
obok Tabbatu.

23 I zwołano Izraelitów z ple-
mienia Naftalego, z plemienia
Aszera i z całego plemienia Ma-
nassesaf. Ruszyli oni w pościg
za Midianitami. 24 Gedeon ro-
zesłał posłańców po całym gó-
rzystym regionie Efraima z tak�
wiadomości�: „Zejdźcie i zaata-
kujcie Midianitów. Zablokujcie
dost�p do Jordanu i jego dopły-
wów aż po Bet-Bar�”. Zebrali si�
wi�c wszyscy wojownicy z ple-
mienia Efraima i zaj�li Jordan
i jego dopływy aż po Bet-Bar�.
25 Schwytali też dwóch midia-
nickich ksi�ż�t — Oreba i Zee-
ba. Oreba zabili na skale Orebg,
a Zeeba przy winnej tłoczni
Zeeb. Dalej ścigali Midianitówh,
a głowy Oreba i Zeeba przynieś-

7:19 �Okres od ok. 10 wieczorem do
ok. 2 w nocy.
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li do Gedeona w regionie nadjor-
dańskim.

8 Potem Efraimici zapytali Ge-
deona: „Co nam zrobiłeś?

Czemu nie zawołałeś nas wtedy,
gdy ruszałeś do walki z Midiani-
tami?”a. I robili mu ostre wyrzu-
tyb. 2 Ale on odparł: „Czego
takiego dokonałem w porówna-
niu z wami? Czy resztki wi-
nogron� zebrane przez Efraimac

nie s� lepsze niż całe wino-
branie Abiezera?d 3 To w wa-
sze r�ce Bóg wydał midianic-
kich ksi�ż�t—Oreba i Zeebae.
A czego takiego ja zdołałem do-
konać w porównaniu z wami?”.
Po tych słowach Gedeona Efrai-
mici si� uspokoili�.

4 Nast�pnie Gedeon i 300 wo-
jowników przybyli nad Jordan
i si� przez niego przeprawili.
Byli zm�czeni, ale nie przerywali
pościgu. 5 Gdy wi�c dotarli do
Sukkot, Gedeon powiedział je-
go mieszkańcom: „Prosz�, daj-
cie chleba moim ludziom, bo s�
zm�czeni.

´
Scigamy midianickich

królów Zebacha i Calmunn�”.
6 Ale ksi�ż�ta z Sukkot od-
rzekli: „Czy już złapałeś Zebacha
i Calmunn�, żebyśmy mieli dać
chleba twojemu wojsku?”. 7 Na
to Gedeon odparł: „Skoro tak, to
gdy Jehowa wyda Zebacha i Cal-
munn� w moje r�ce, wymłóc�
was pustynnymi cierniami i os-
tami”f. 8 Stamt�d udał si� do
Penuelu i o to samo poprosił je-
go mieszkańców. Ci jednak odpo-
wiedzieli mu tak jak mieszkańcy
Sukkot. 9 Rzekł wi�c miesz-
kańcom Penuelu: „Gdy wróc� ja-
ko zwyci�zca�, zburz� wasz�
wież�”g.

8:2 �Lub „pokłosie”. Zob. Słowniczek
poj�ć. 8:3 �Dosł. „ich duch uspokoił
si� wobec niego”. 8:9 �Dosł. „w poko-
ju”.

10 Zebach i Calmunna akurat
byli w Karkorze, a z nimi ich
wojownicy—jakieś 15 000. Właś-
nie tylu pozostało z całego woj-
ska mieszkańców Wschodua, bo
już zgin�ło 120 000 m�żczyzn
uzbrojonych w miecze. 11 Ge-
deon posuwał si� w gór� dro-
g� nomadów na wschód od No-
bachu i Jogbohyb i zaatakował
obóz, który nie był strzeżony.
12 Kiedy midianiccy królowie
Zebach i Calmunna rzucili si� do
ucieczki, ruszył za nimi i pojmał
ich obu, co w całym obozie wy-
wołało panik�.

13 Potem Gedeon, syn Joa-
sza, wracał z wyprawy wojen-
nej drog� przez przeł�cz wzno-
sz�c� si� ku Cheresowi. 14 Po
drodze pojmał młodego miesz-
kańca Sukkot i zacz�ł go wy-
pytywać. Wtedy on wypisał mu
imiona 77 ksi�ż�t i starszych
miasta. 15 Nast�pnie Gedeon
udał si� do mieszkańców Suk-
kot i rzekł: „Przyprowadziłem
Zebacha i Calmunn�, w zwi�z-
ku z którymi szyderczo mnie
pytaliście: ‚Czy już złapałeś Ze-
bacha i Calmunn�, żebyśmy
mieli dać chleba twoim wy-
czerpanym ludziom?’”c. 16 Po-
tem wzi�ł pustynne ciernie i os-
ty i dał nimi nauczk� starszym
Sukkotd. 17 Ponadto zburzył
wież� w Penuelue i pozabijał je-
go mieszkańców.

18 Nast�pnie zapytał Zeba-
cha i Calmunn�: „Jak wygl�dali
ci, których zabiliście na górze
Tabor?”. Odrzekli: „Byli jak ty,
każdy wygl�dał na syna królew-
skiego”. 19 Wtedy rzekł: „Byli
moimi rodzonymi braćmi. Gdy-
byście darowali im życie, to Je-
howa mi świadkiem�, że nie mu-
siałbym was zabić”. 20 Potem

8:19 �Dosł. „jako żyje Jehowa”.
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powiedział do swojego pierwo-
rodnego, Jetera: „Wstań, za-
bij ich”. Ale Jeter nie wyci�g-
n�ł miecza, bo był jeszcze młody
i si� bał. 21 Wtedy Zebach
i Calmunna powiedzieli: „Sam
wstań i nas zabij, bo o m�żczyź-
nie świadczy jego pot�ga�”. Ge-
deon wi�c wstał i zabił Zebacha
i Calmunn�a, a ich wielbł�dom
zabrał z szyi ozdoby w kształcie
półksi�życa.

22 Później Izraelici powie-
dzieli do Gedeona: „Panuj nad
nami—ty i twój syn, i twój
wnuk—bo ty nas wybawiłeś z r�k
Midianitów”b. 23 Ale Gedeon
odrzekł: „Ani ja nie b�d� nad
wami panował, ani mój syn. To
Jehowa b�dzie nad wami pano-
wał”c. 24 I dodał: „Mam do was
tylko jedn� prośb�: Niech każdy
da mi ze swojego łupu kolczyk do
nosa”. (Bo pokonani byli Isma-
elitami i mieli w nosach złote kol-
czyki)d. 25 Odpowiedzieli: „Do-
brze, damy”. Potem rozłożyli
szat� i każdy rzucił na ni� kol-
czyk do nosa ze swojego łupu.
26 Złote kolczyki do nosa, o któ-
re poprosił Gedeon, ważyły w su-
mie 1700 syklów�. Oprócz tego
były ozdoby w kształcie półksi�-
życa, wisiorki, szaty z purpuro-
wej wełny, które nosili midia-
niccy królowie, i naszyjniki
zdobi�ce wielbł�dye.

27 Z tego złota Gedeon zro-
bił efod�f, po czym wystawił go
w swoim mieście, Ofrzeg. Cały
Izrael zacz�ł temu efodowi od-
dawać cześć�h i stało si� to sid-
łem dla Gedeona i jego domow-
ników i.

8:21 �Lub „bo jaki m�żczyzna, ta-
ka jego siła”. 8:26 �Sykl odpowia-
dał 11,4 g. Zob. Dodatek B14. 8:27,
31 �Zob. Słowniczek poj�ć. 8:27 �Lub
„uprawiać z tym efodem duchow� pro-
stytucj�”.

28 Tak Izraelici pokonali Mi-
dianitówa i ci już nigdy przeciw
nim nie powstali�. Za życia Ge-
deona panował w tej ziemi po-
kój przez 40 latb.

29 Jerubbaal�c, syn Joasza,
wrócił do swojego domu i dalej
tam mieszkał.

30 Gedeon został ojcem 70 sy-
nów�, bo miał wiele żon. 31 Sy-
na urodziła mu też jego nałożni-
ca� w Szechem. Nadał mu imi�
Abimelechd. 32 W końcu Gede-
on, syn Joasza, umarł w póź-
nej starości i został pochowany
w grobowcu swojego ojca, Joa-
sza, w Ofrze Abiezerytówe.

33 Gdy tylko Gedeon umarł,
Izraelici znowu zacz�li oddawać
cześć� Baalomf i obrali sobie za
boga Baal-Beritag. 34 Nie pa-
mi�tali o swoim Bogu, Jeho-
wieh, który ich wyratował z r�k
wszystkich okolicznych wro-
gów i, 35 ani nie okazywali lo-
jalnej miłości domowi Jerubbaa-
la, czyli Gedeona, za całe dobro,
które wyświadczył Izraelowi j.

9 Po pewnym czasie Abime-
lechk, syn Jerubbaala, udał

si� do swoich wujów w Szechem
i zwrócił si� do nich oraz do
całej rodziny swojego dziadka�:
2 „Prosz�, zapytajcie wszyst-
kich władców� Szechem: ‚Co
uważacie za lepsze—żeby pano-
wało nad wami wszystkich 70 sy-
nów Jerubbaala l czy żeby pano-
wał nad wami jeden człowiek?
A pami�tajcie, że jestem wa-
szym krewnym�’ ”.

8:28 �Dosł. „nie podnieśli głowy”.
8:29 �Czyli Gedeon. Zob. Sdz 6:32.
8:30 �Dosł. „miał 70 synów, którzy wy-
szli z jego bioder”. 8:33 �Lub „upra-
wiać duchow� prostytucj�”. 9:1 �Dosł.
„rodziny domu ojca swojej matki”. 9:2
�Możliwe też „obywateli”. �Dosł. „wa-
sz� kości� i waszym ciałem”.
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3 Jego wujowie przekazali te
słowa w jego imieniu wszyst-
kim władcom Szechem. Władcy
ci dali si� przekonać do tego,
żeby stan�ć po stronie Abimele-
cha�, bo rozumowali: „Jest na-
szym bratem”. 4 Wówczas dali
mu 70 srebrników ze świ�tyni�
Baal-Beritaa i Abimelech naj�ł
za nie próżniaków i zuchwalców,
żeby mu towarzyszyli. 5 Potem
udał si� do domu swojego oj-
ca w Ofrzeb i na jednym kamie-
niu pozabijał swoich bracic, 70
synów Jerubbaala. Ocalał tylko
Jotam, najmłodszy syn Jerubba-
ala, bo si� ukrył.

6 Później zebrali si� wszyscy
władcy Szechem i całe Bet-Millo
i przy wielkim drzewie, przy słu-
pie, który był w Szechem, usta-
nowili Abimelecha królemd.

7 Gdy doniesiono o tym Jo-
tamowi, natychmiast poszedł
i stan�ł na szczycie góry Gari-
zime, i głośno do nich zawo-
łał: „Posłuchajcie mnie, władcy
Szechem, a wtedy Bóg posłu-
cha was.

8 „Pewnego razu drzewa po-
szły ustanowić� nad sob� kró-
la. Powiedziały wi�c do drze-
wa oliwnego: ‚Panuj nad nami’f.
9 Ale drzewo oliwne odparło:
‚Czy mam zrezygnować z dawa-
nia oliwy�, która przynosi chwa-
ł� Bogu i ludziom, i pójść, że-
by si� kołysać nad innymi
drzewami?’. 10 Wtedy drzewa
powiedziały do drzewa figo-
wego: ‚Chodź, panuj nad na-
mi’. 11 Ale drzewo figowe od-
parło: ‚Czy mam zrezygnować
ze swojej słodyczy i swoich do-
brych owoców i pójść, żeby
si� kołysać nad innymi drzewa-

9:3 �Dosł. „ich serce skłoniło si� ku
Abimelechowi”. 9:4 �Dosł. „domu”.
9:8 �Dosł. „namaścić”. 9:9 �Lub „plo-
nów”.

mi?’. 12 Nast�pnie drzewa po-
wiedziały do winorośli: ‚Chodź,
panuj nad nami’. 13 Tymcza-
sem winorośl odparła: ‚Czy mam
zrezygnować z dawania młode-
go wina, które rozwesela Boga
i ludzi, i pójść, żeby si� koły-
sać nad drzewami?’. 14 W koń-
cu wszystkie drzewa rzekły
do ciernistego krzewu: ‚Chodź,
panuj nad nami’a. 15 Ciernis-
ty krzew odparł: ‚Jeśli na-
prawd� ustanawiacie� mnie nad
sob� królem, to chodźcie, szu-
kajcie schronienia w moim cie-
niu. A jeśli nie, to niech wyjdzie
ze mnie ogień i pochłonie cedry
Libanu’.

16 „Czy wi�c post�piliście
uczciwie i szlachetnie, ustana-
wiaj�c Abimelecha królemb, czy
okazaliście dobroć Jerubbaalo-
wi i jego domowi i czy potrak-
towaliście go tak, jak na to za-
służył? 17 Mój ojciec, walcz�c
za wasc, ryzykował życie�, żeby
was wybawić z r�k Midianitówd.
18 A wy dzisiaj powstaliście
przeciw domowi mojego ojca
i na jednym kamieniu pozabijali-
ście jego 70 synówe. Potem swo-
im królem ustanowiliście Abi-
melecha, syna jego niewolnicyf,
tylko dlatego, że jest waszym
bratem. 19 Jeśli wi�c post�pi-
liście dzisiaj uczciwie i szlachet-
nie wobec Jerubbaala i jego do-
mu, to cieszcie si� z Abimelecha
i niech on też cieszy si� z was.
20 A jeśli nie, to niech od Abi-
melecha wyjdzie ogień i pochło-
nie władców Szechem oraz Bet-
-Millog i niech wyjdzie ogień od
władców Szechem i z Bet-Millo
i pochłonie Abimelecha”h.

21 Nast�pnie Jotami uciekł
do Beeru i tam zamieszkał, bo

9:15 �Dosł. „namaszczacie”. 9:17
�Lub „dusz�”.
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si� bał swojego brata Abimele-
cha.

22 Abimelech panował� nad
Izraelem trzy lata. 23 Potem
Bóg dopuścił do tego, że mi�-
dzy Abimelechem a władcami
Szechem zapanowała wrogość�,
i ci ostatni zacz�li post�pować
zdradziecko wobec Abimelecha.
24 Stało si� tak, żeby zbrod-
nia popełniona na 70 synach
Jerubbaala została pomszczo-
na i żeby odpowiedzialność
za ich krew spadła na ich brata
Abimelecha, bo ich pozabijała,
oraz na władców Szechem, bo
mu w tym pomogli. 25 Wład-
cy Szechem wysłali ludzi, żeby
w górach urz�dzili na niego za-
sadzk�. Ludzie ci łupili każdego,
kto przechodził obok nich dro-
g�. Z czasem doniesiono o tym
Abimelechowi.

26 Potem do Szechemb przy-
był Gaal, syn Ebeda, ze swoimi
braćmi i zdobył zaufanie wład-
ców Szechem. 27 Mieszkańcy
tego miasta wyszli do swoich
winnic, zebrali z nich winogro-
na i je deptali, i urz�dzili świ�to.
Nast�pnie weszli do świ�tyni�
swojego bogac, jedli, pili i prze-
klinali Abimelecha. 28 Wtedy
Gaal, syn Ebeda, powiedział:
„Kim jest Abimelech i kim jest
Szechem�, żebyśmy mieli im słu-
żyć? Czy Abimelech nie jest sy-
nem Jerubbaalad i czy nie
ustanowił Zebula swoim pełno-
mocnikiem? Służcie raczej po-
tomkom Chamora, ojca Szeche-
ma! Czemu mielibyśmy służyć
Abimelechowi? 29 Gdybym tyl-

9:22 �Lub „odgrywał rol� ksi�cia”.
9:23 �Dosł. „Bóg posłał złego du-
cha mi�dzy Abimelecha i władców
Szechem”. 9:27 �Dosł. „domu”. 9:28
�Może chodzić o Zebula, ustanowione-
go nad Szechem pełnomocnika Abime-
lecha.

ko to ja dowodził tym ludem,
wtedy usun�łbym Abimelecha”.
Potem rzucił wyzwanie Abimele-
chowi: „Powi�ksz swoje wojsko
i zmierz si� ze mn�”.

30 Kiedy słowa Gaala, syna
Ebeda, usłyszał ksi�ż� tego mias-
ta Zebul, bardzo si� rozgniewał.
31 Wysłał wi�c potajemnie� po-
słańców do Abimelecha z wiado-
mości�: „Gaal, syn Ebeda, i jego
bracia s� teraz w Szechem i pod-
burzaj� jego mieszkańców prze-
ciwko tobie. 32 Dlatego wstań
w nocy ze swoimi ludźmi i zaczaj
si� w polu. 33 A wcześnie rano,
gdy tylko wzejdzie słońce, zaata-
kuj miasto. Kiedy Gaal ze swoimi
ludźmi wyruszy przeciwko tobie,
zrób, co możesz, żeby go poko-
nać�”.

34 Abimelech i wszyscy jego
ludzie wstali wi�c noc� i w czte-
rech oddziałach zaczaili si� na-
przeciw Szechem. 35 Gdy Ga-
al, syn Ebeda, wyszedł i stan�ł
przy bramie miasta, Abimelech
i jego ludzie podnieśli si� z za-
sadzki. 36 Na ich widok Gaal
odezwał si� do Zebula: „Ja-
cyś ludzie schodz� ze szczytów
górskich”. Ale Zebul powiedział
do niego: „Widzisz cienie gór,
a myślisz, że to ludzie”.

37 Później Gaal rzekł: „Patrz!
Ludzie schodz� ze wzniesienia
pośrodku tej ziemi, a jeden od-
dział idzie drog� koło wielkie-
go drzewa Meonenim�”. 38 Ze-
bul odparł: „Gdzie s� teraz te
twoje przechwałki, kiedy mówi-
łeś: ‚Kim jest Abimelech, żeby-
śmy mieli mu służyć?’a. Czy to
nie s� ci ludzie, przeciw którym
wyst�piłeś? Idź teraz i z nimi
walcz”.

9:31 �Lub „przebiegle”. 9:33 �Lub
„zrób z nim, co jest w mocy twojej r�ki”.
9:37 �Nazwa ta znaczy „[ludzie] upra-
wiaj�cy magi�”.
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39 Gaal wyszedł wi�c na cze-
le władców Szechem i walczył
z Abimelechem. 40 Abimelech
go ścigał, a Gaal przed nim ucie-
kał i padało wielu zabitych aż do
bramy miasta.

41 Po tym wszystkim Abime-
lech dalej mieszkał w Arumie,
a Zebula wyp�dził Gaala i jego
braci z Szechem. 42 Nast�pne-
go dnia ludzie z miasta wyszli
na pole. Doniesiono o tym Abi-
melechowi. 43 Wzi�ł wi�c swo-
ich wojowników, podzielił ich na
trzy oddziały i zaczaił si� w po-
lu. Gdy zobaczył, że ludzie wy-
chodz� z miasta, zaatakował ich
i pozabijał. 44 Abimelech i ci,
którzy z nim byli, ruszyli na-
przód i zaj�li pozycje przy bra-
mie miasta, podczas gdy dwa
oddziały zaatakowały wszyst-
kich przebywaj�cych na polu.
I zacz�li ich zabijać. 45 Abi-
melech walczył z miastem cały
dzień i je zdobył. Pozabijał jego
mieszkańców, po czym je zbu-
rzyłb i posypał sol�.

46 Kiedy o tym usłyszeli
wszyscy władcy z wieży w Sze-
chem, natychmiast udali si� do
podziemia� świ�tyni� El-Beritac.
47 Gdy tylko doniesiono Abime-
lechowi, że zebrali si� w jednym
miejscu, 48 wszedł on ze swo-
imi ludźmi na gór� Calmon. Na-
st�pnie wzi�ł siekier� i ści�ł ga-
ł�ź z drzewa, zarzucił j� sobie
na rami� i powiedział ludziom,
którzy z nim byli: „Widzieliście,
co zrobiłem? Szybko zróbcie tak
samo!”. 49 Każdy z nich ści�ł
wi�c gał�ź. Potem poszli za Abi-
melechem i obłożyli gał�ziami
podziemie, i je podpalili. W re-
zultacie śmierć ponieśli wszys-
cy ludzie z wieży w Szechem, ja-
kieś 1000 m�żczyzn i kobiet.

9:46 �Lub „umocnienia”. �Dosł. „do-
mu”.

50 Później Abimelech wyru-
szył do Tebecu, rozbił obóz, że-
by walczyć z tym miastem,
i je zdobył. 51 W środku mias-
ta była warowna wieża i do
niej uciekli wszyscy m�żczyź-
ni i kobiety oraz wszyscy wład-
cy miasta. Zamkn�li si� w niej
i wspi�li na jej dach. 52 Abime-
lech dotarł do wieży i przypuś-
cił na ni� atak. Kiedy podszedł
do jej wejścia, żeby j� podpalić,
53 pewna kobieta zrzuciła gór-
ny kamień młyński na jego gło-
w� i roztrzaskała mu czaszk�a.
54 Abimelech szybko zawołał
swojego giermka i mu polecił:
„Wyci�gnij swój miecz i mnie do-
bij, żeby nie mówiono, że zabiła
mnie kobieta”. Wtedy jego gier-
mek przebił go mieczem i on
umarł.

55 Kiedy Izraelici zobaczyli,
że Abimelech jest martwy, ode-
szli do swoich domów. 56 W
ten sposób Bóg ukarał Abi-
melecha za zło, którego dopuś-
cił si� on przeciw swojemu
ojcu, gdy zabił 70 swoich bracib.
57 Bóg ukarał też mieszkańców
Szechem za całe zło, które po-
pełnili. Tak spadło na nich prze-
kleństwo Jotamac, syna Jerub-
baalad.

10 Po śmierci Abimelecha
wybawc� Izraelae został

Issacharyta Tola, syn Puy, sy-
na Doda. Mieszkał w Szamirze
w górzystym regionie Efraima.
2 Był s�dzi� w Izraelu przez 23
lata. Potem umarł i pochowano
go w Szamirze.

3 Po nim przez 22 lata s�dzi�
w Izraelu był Gileadczyk Jair.
4 Miał 30 synów, którzy jeździli
na 30 osłach i mieli 30 miast.
Znajduj� si� one w ziemi Gile-
ad i po dziś dzień s� nazywane
Chawwot-Jairf. 5 Potem Jair
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umarł i pochowano go w Kamo-
nie.

6 A Izraelici znowu zacz�li
robić to, co było złe w oczach
Jehowya. Zacz�li oddawać cześć
Baalomb, podobiznom Asztarte,
bogom Aramu�, Sydonu i Mo-
abuc oraz bogom Ammonitówd

i Filistynówe. Porzucili Jehow�
i Mu nie służyli. 7 Wtedy Jeho-
wa bardzo si� na nich rozgnie-
wał i wydał� ich w r�ce Filisty-
nów i Ammonitów f. 8 Oni wi�c
w tym roku rozgromili Izraeli-
tów i zacz�li ich gn�bić. Przez 18
lat gn�bili wszystkich Izraelitów
po tej stronie Jordanu, po której
kiedyś leżały ziemie Amorytów
w Gileadzie. 9 Ponadto Ammo-
nici przeprawiali si� przez Jor-
dan, żeby walczyć z plemionami
Judy, Beniamina i Efraima. Izra-
el był przez to w wielkiej udr�ce.
10 Wtedy Izraelici zacz�li wołać
do Jehowy o pomocg i mówili:
„Zgrzeszyliśmy przeciwko To-
bie, bo porzuciliśmy swojego Bo-
ga i służyliśmy Baalom”h.

11 Ale Jehowa im odpowie-
dział: „Czy nie wyzwoliłem was
z Egiptui i z r�k Amorytów j, Am-
monitów, Filistynówk, 12 Sy-
dończyków, Amalekitów i Midia-
nitów, gdy was gn�bili? Kiedy
wołaliście do mnie, ja was wyba-
wiałem. 13 Mimo to mnie po-
rzuciliście i służyliście innym
bogom l. Dlatego już was nie
wybawi�m. 14 Idźcie i wołajcie
o pomoc do bogów, których wy-
braliścien. Niech oni was wyba-
wi� w czasie waszej udr�ki”o.
15 Ale Izraelici powiedzieli do
Jehowy: „Zgrzeszyliśmy. Zrób
z nami to, co uważasz za słusz-
ne. Tylko zechciej nas dzisiaj
wyzwolić”. 16 I usun�li spo-
śród siebie cudzoziemskich bo-

10:6 �Lub „Syrii”. 10:7 �Dosł. „sprze-
dał”.

gów, i zacz�li służyć Jehowiea,
tak iż nie mógł On już dłużej
znieść ich cierpienia�b.

17 Po pewnym czasie Ammo-
nicic zebrali si� na wojn� i sta-
n�li obozem w Gileadzie. Izra-
elici zebrali si� wi�c i stan�li
obozem w Micpie. 18 A lud
i ksi�ż�ta Gileadu mówili mi�-
dzy sob�: „Kto poprowadzi nas
do walki z Ammonitami?d Czło-
wiek ten niech zostanie wodzem
wszystkich mieszkańców Gilea-
du”.

11 A Gileadczyk Jeftee, syn
kobiety, która była pro-

stytutk�, został dzielnym wo-
jownikiem. Jego ojcem był
Gilead, 2 którego żona też uro-
dziła mu synów. Gdy jej syno-
wie dorośli, powiedzieli Jefte-
mu: „Nic nie odziedziczysz po
naszym ojcu, bo jesteś synem
innej kobiety”, i go wyp�dzili.
3 Jefte wi�c uciekł od swoich
braci i zamieszkał w ziemi Tob.
Tam przył�czali si� do niego lu-
dzie bez zaj�cia i razem z nim
dokonywali wypadów.

4 Po jakimś czasie Ammoni-
ci zacz�li walczyć z Izraelemf.
5 Wtedy starsi Gileadu natych-
miast poszli sprowadzić Jefte-
go z ziemi Tob. 6 Poprosili
go: „Przyjdź i b�dź naszym
dowódc�, żebyśmy mogli wal-
czyć z Ammonitami”. 7 Ale
Jefte odparł: „Czy to nie wy
znienawidziliście mnie tak bar-
dzo, że wyp�dziliście mnie z do-
mu mojego ojca?g Czemu wi�c
przyszliście do mnie teraz, gdy
jesteście w udr�ce?”. 8 Na to
starsi Gileadu odrzekli: „Właś-
nie dlatego wróciliśmy do cie-
bie. Jeśli pójdziesz z nami i b�-
dziesz walczyć z Ammonitami,

10:16 �Lub „Jego dusza zniecierpliwiła
si� z powodu ich cierpienia”.
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zostaniesz przywódc� wszyst-
kich mieszkańców Gileadu”a.
9 Jefte wi�c powiedział: „Jeśli
sprowadzacie mnie z powro-
tem, żebym walczył z Ammoni-
tami, i Jehowa pomoże mi ich
pokonać, to zostan� waszym
przywódc�!”. 10 Starsi Gilea-
du rzekli do Jeftego: „Niech Je-
howa b�dzie świadkiem� mi�-
dzy nami, gdybyśmy nie zrobili
tak, jak mówisz”. 11 Jefte po-
szedł wi�c ze starszymi Gilea-
du i lud ustanowił go swoim wo-
dzem i dowódc�. Potem Jefte
powtórzył wszystkie swoje sło-
wa przed Jehow� w Micpieb.

12 Nast�pnie wysłał posłań-
ców do króla Ammonitówc z ta-
kim pytaniem: „Co masz do
mnie�, że przyszedłeś zaatako-
wać moj� ziemi�?”. 13 A król
Ammonitów powiedział posłań-
com Jeftego: „Przyszedłem, bo
Izrael po wyjściu z Egiptu za-
brał moj� ziemi�d od Arno-
nue po Jabbok i aż po Jordanf.
Zwróćcie mi j� po dobroci”.
14 Ale Jefte jeszcze raz wy-
słał posłańców do króla Ammo-
nitów, 15 żeby mu powiedzieli:

„Tak mówi Jefte: ‚Izraelici nie
zabrali ziemi Moabitówg ani zie-
mi Ammonitówh. 16 Gdy wy-
szli z Egiptu, w�drowali przez
pustkowie do Morza Czerwone-
go i i przybyli do Kadeszu j.
17 Potem wysłali posłańców do
króla Edomuk z prośb�: „Po-
zwól nam przejść przez twoj�
ziemi�”, jednak król Edomu nie
chciał o tym słyszeć. Prosili też
o to króla Moabu l, ale i on si� nie
zgodził. Izraelici mieszkali wi�c
w Kadeszum. 18 Potem poszli
przez pustkowie, obchodz�c zie-
mi� edomsk�n i moabsk�. W�d-

11:10 �Dosł. „tym, który słyszy”. 11:12
�Dosł. „co mnie i tobie”.

rowali na wschód od ziemi mo-
abskieja i rozłożyli si� obozem
za Arnonem. Arnon był granic�
Moabu, wi�c nie weszli na teren
Moabub.

19 „‚Potem Izraelici wysłali
posłańców do amoryckiego kró-
la Sychona, który panował z
Cheszbonu, z tak� prośb�: „Po-
zwól nam przejść przez two-
j� ziemi�, żebyśmy mogli do-
trzeć do celu swojej w�drówki”c.
20 Ale Sychon nie dowierzał Iz-
raelitom, że chc� tylko przejść
przez jego terytorium, dlatego
zebrał cały swój lud, rozłożył si�
obozem w Jahacu i zaatakował
Izraelitówd. 21 Wtedy Jehowa,
Bóg Izraela, wydał Sychona i ca-
ły jego lud w r�ce Izraelitów,
tak iż ich pokonali i podbili� ca-
ł� ziemi�, któr� w tamtych oko-
licach zamieszkiwali Amorycie.
22 W ten sposób wzi�li na włas-
ność całe terytorium Amorytów
od Arnonu do Jabboku i od
pustkowia do Jordanuf.

23 „‚To Jehowa, Bóg Izraela,
wyp�dził z tej ziemi Amorytów,
żeby dać j� swojemu ludowi, Iz-
raelowig, a ty chciałbyś go teraz
wyp�dzić? 24 Czy nie bierzesz
na własność wszystkiego, co ci
daje twój bóg Kemosz?h Tak sa-
mo my bierzemy na własność zie-
mi� każdego, kogo ze wzgl�du
na nas wyp�dza nasz Bóg, Je-
howa i. 25 Czy jesteś lepszy niż
moabski król Balak j, syn Cyppo-
ra? Czy on kiedykolwiek miał ja-
kieś pretensje do Izraela albo
czy z nim walczył? 26 Izrael
przez 300 lat mieszkał w Chesz-
bonie i okolicznych� miejscowoś-
ciachk, w Aroerze i okolicznych
miejscowościach oraz we wszyst-
kich miastach nad brzegami

11:21 �Lub „wzi�li na własność”. 11:26
�Lub „zależnych od niego”.
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Arnonu. Dlaczego w tamtym cza-
sie nigdy nie próbowaliście ich
odebrać?a 27 Nie zgrzeszyłem
przeciw tobie, a ty robisz źle,
że mnie atakujesz. Niech Jeho-
wa, S�dziab, b�dzie dzisiaj s�dzi�
mi�dzy Izraelitami a Ammoni-
tami’”.

28 Ale król Ammonitów nie
chciał słuchać tego, co przeka-
zał mu Jefte.

29 A na Jeftego zst�pił duch
Jehowyc i Jefte poszedł przez Gi-
lead i terytorium Manassesa aż
do Micpe w Gileadzied, a stam-
t�d wyruszył przeciwko Ammo-
nitom.

30 Wtedy też złożył Jeho-
wie nast�puj�cy ślube: „Jeśli wy-
dasz Ammonitów w moje r�ce,
31 to ktokolwiek wyjdzie mi
na spotkanie z mojego domu,
gdy wróc� bezpiecznie z wojny
z Ammonitami, b�dzie należał
do Ciebie, Jehowof, i ofiaruj� go
na całopalenie�”g.

32 Potem Jefte wyruszył do
walki z Ammonitami, a Jehowa
wydał ich w jego r�ce. 33 Jef-
te zadał im dotkliw� kl�sk� na
obszarze od Aroeru po Minnit,
gdzie podbił 20 miast, i aż po
Abel-Keramim. Tak to Izraelici
pokonali Ammonitów.

34 Kiedy w końcu Jefte wró-
cił do swojego domu w Micpieh,
niespodziewanie wyszła mu na-
przeciw córka, graj�c na tambu-
rynie i tańcz�c! Była jego jedy-
nym dzieckiem. Oprócz niej nie
miał syna ani córki. 35 Na jej
widok rozdarł szaty i powie-
dział: „O nie, moja córko! Złama-
łaś mi serce�, bo stałaś si� t�,
któr� musz� odesłać. Przysi�g-

11:31 �Najwyraźniej zwrot ten jest fi-
gur� stylistyczn� oznaczaj�c� oddanie
na wył�czn� służb� dla Boga. 11:35
�Dosł. „pochyliłaś mnie bardzo nisko”.

łem Jehowie i nie mog� tego
cofn�ć”a.

36 Ale ona rzekła: „Mój ojcze,
skoro przysi�głeś Jehowie, zrób
ze mn� to, co Mu obiecałeśb, bo
Jehowa pomógł ci zemścić si�
na twoich wrogach, Ammoni-
tach”. 37 I dodała: „Prosz� ci�
tylko o jedno: Daj mi dwa mie-
si�ce i pozwól pójść w góry,
żebym mogła z przyjaciółkami
opłakiwać to, że nigdy nie wyj-
d� za m�ż�”.

38 Wtedy jej powiedział: „Idź!”
i wyprawił j� na dwa miesi�-
ce. Poszła wi�c z przyjaciółkami
w góry opłakiwać to, że nie wyj-
dzie za m�ż. 39 Po dwóch mie-
si�cach wróciła do ojca, po czym
spełnił on to, co w zwi�zku
z ni� ślubowałc. A ona nigdy nie
współżyła z m�żczyzn�. I w Izrae-
lu przyj�ł si� zwyczaj�, 40 że co
roku przez cztery dni młode Izra-
elitki chodziły udzielać pochwał
córce Gileadczyka Jeftego.

12 Potem Efraimici zebrali
si� i przeprawili do Ca-

fonu�, i powiedzieli do Jeftego:
„Dlaczego nas nie wezwałeś, gdy
wyruszałeś do walki z Ammoni-
tami?d Spalimy twój dom razem
z tob�”. 2 A Jefte odparł: „Ja
i mój lud znaleźliśmy si� w sta-
nie wojny z Ammonitami. Wzy-
wałem was na pomoc, ale mnie
nie wybawiliście z ich r�k.
3 Gdy zobaczyłem, że nie mog�
na was liczyć, postanowiłem za-
ryzykować życie� i wyruszyłem
przeciw Ammonitome, a Jehowa
pomógł mi ich pokonać. Czemu
wi�c dziś przybyliście, żeby ze
mn� walczyć?”.

11:37 �Dosł. „opłakiwać swoje dziewic-
two”. 11:39 �Lub „stało si� przepi-
sem”. 12:1 �Możliwe też „na północ”.
12:3 �Lub „wzi�łem swoj� dusz� we
własn� r�k�”.
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4 Nast�pnie Jefte zebrał
wszystkich m�żczyzn z Gileadua

do walki z Efraimitami. I poko-
nali Efraimitów, którzy wcześ-
niej mówili: „Wy, Gileadczycy
mieszkaj�cy wśród plemion Ef-
raima i Manassesa, jesteście tyl-
ko zgraj� uciekinierów z teryto-
rium Efraima”. 5 Gileadczycy
zaj�li przed Efraimitami bro-
dy na Jordanieb. Kiedy jakiś Ef-
raimita, próbuj�c uciec, prosił:
„Pozwólcie mi przejść”, Gilead-
czycy pytali: „Czy jesteś Efrai-
mit�?”. Gdy zaprzeczał, 6 ka-
zali mu powiedzieć: „ Szibbolet”.
On jednak mówił: „ Sibbolet”, bo
nie potrafił wymówić tego sło-
wa poprawnie. Wówczas chwy-
tali go i zabijali przy brodach na
Jordanie. W sumie zgin�ło wte-
dy 42 000 Efraimitów.

7 Gileadczyk Jefte był s�dzi�
w Izraelu przez sześć lat, po
czym umarł i został pochowany
w swoim mieście w Gileadzie.

8 Po nim s�dzi� w Izraelu zo-
stał Ibcan z Betlejemc. 9 Miał
30 synów i 30 córek. Córki wydał
za m�ż za m�żczyzn spoza swo-
jego rodu, a dla synów sprowa-
dził 30 kobiet, żeby zostały
ich żonami. Był s�dzi� w Izrae-
lu przez siedem lat. 10 Potem
umarł i został pochowany w Bet-
lejem.

11 Po nim przez 10 lat s�dzi�
w Izraelu był Zebulonita Elon.
12 Potem umarł i został pocho-
wany w Ajjalonie w ziemi Zebu-
lona.

13 Po nim s�dzi� w Izraelu zo-
stał Abdon, syn Hillela z Pirato-
nu. 14 Miał 40 synów i 30 wnu-
ków, którzy jeździli na 70 osłach.
Był s�dzi� w Izraelu przez osiem
lat. 15 Potem umarł i został
pochowany w Piratonie na tery-
torium Efraima, na górze Amale-
kitówd.

13 A Izraelici znowu zacz�-
li robić to, co było złe

w oczach Jehowya. Dlatego Je-
howa wydał ich na 40 lat w r�ce
Filistynówb.

2 Tymczasem w Corzec mie-
szkał pewien człowiek z rodzi-
ny Danitówd o imieniu Mano-
ache. Jego żona była niepłodna
i nie miała dzieckaf. 3 Po ja-
kimś czasie ukazał si� jej anioł
Jehowy i powiedział: „Chociaż
jesteś niepłodna i bezdzietna, to
zajdziesz w ci�ż� i urodzisz sy-
nag. 4 Uważaj wi�c, żeby nie
pić wina ani innego alkoholuh ani
nie jeść nic nieczystego i. 5 Na
pewno zajdziesz w ci�ż� i uro-
dzisz syna. Jego włosów nigdy
nie wolno ścinać�j, bo ten chło-
piec od urodzenia� b�dzie Bo-
żym nazirejczykiem. On wybawi
Izraelitów z r�k Filistynów”k.

6 Potem ta kobieta poszła
i powiedziała m�żowi: „Przy-
szedł do mnie sługa prawdzi-
wego Boga. Wygl�dał jak Jego
anioł i budził wielki l�k i szacu-
nek. Nie zapytałam go, sk�d
jest, a on si� nie przedstawił l.
7 Ale powiedział do mnie: ‚Zaj-
dziesz w ci�ż� i urodzisz syna.
Nie pij wi�c wina ani innego al-
koholu ani nie jedz nic nieczys-
tego, bo ten chłopiec od urodze-
nia� aż do swojej śmierci b�dzie
Bożym nazirejczykiem’”.

8 Manoach błagał wi�c Jeho-
w�: „Wybacz mi, Jehowo. Pro-
sz�, niech Twój sługa, które-
go niedawno przysłałeś, znowu
przyjdzie i nas pouczy, jak mamy
post�pować z dzieckiem, które
si� urodzi”. 9 Prawdziwy Bóg
wysłuchał wi�c Manoacha i Je-
go anioł znowu przyszedł do tej

13:5 �Lub „jego głowy nigdy nie ma do-
tkn�ć brzytwa”. 13:5, 7 �Dosł. „od ło-
na”.
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kobiety. Akurat przebywała ona
w polu, a jej m�ża, Manoacha,
nie było przy niej. 10 Pobiegła
wi�c szybko i powiedziała m�-
żowi: „Zjawił si� człowiek, któ-
ry tamtego dnia przyszedł do
mnie”a.

11 Wtedy Manoach wstał, po-
szedł z żon� do tego nieznajo-
mego i go zapytał: „Czy to ty
rozmawiałeś z moj� żon�?”, na
co ten odparł: „Tak, to ja”.
12 Wówczas Manoach rzekł:
„Niech twoje słowa si� spraw-
dz�! Powiedz nam jednak, jak
b�dzie wygl�dało życie tego
dziecka i czym b�dzie si� ono
zajmować?”b. 13 Wtedy anioł
Jehowy powiedział do Manoa-
cha: „Twoja żona ma si� wy-
strzegać wszystkiego, o czym jej
wspomniałemc. 14 Niech nie je
niczego, co pochodzi z wino-
rośli, niech nie pije wina ani
innego alkoholud, niech też nie
je nic nieczystegoe. Niech prze-
strzega wszystkiego, co jej naka-
załem”.

15 A Manoach powiedział do
anioła Jehowy: „Zostań, prosz�,
i pozwól, że przyrz�dzimy ci koź-
l�”f. 16 Ale anioł Jehowy rzekł
do Manoacha: „Nawet jeśli zosta-
n�, nie b�d� jadł tego, co przy-
gotujesz. Jeśli jednak chcesz zło-
żyć Jehowie całopalenie, to
możesz je złożyć”. (Manoach nie
wiedział, że to anioł Jehowy).
17 Potem Manoach zapytał anio-
ła Jehowy: „Jak masz na imi�g,
żebyśmy mogli ci� uhonorować,
gdy twoje słowa si� sprawdz�?”.
18 Ale anioł Jehowy odrzekł:
„Czemu pytasz o moje imi�? Ono
jest zdumiewaj�ce”.

19 Nast�pnie Manoach wzi�ł
koźl� i ofiar� zbożow�� i zło-
żył to Jehowie na skale. A On

13:19 �Zob. Słowniczek poj�ć.

na oczach Manoacha i jego żony
zacz�ł robić coś niezwykłego.
20 Z ołtarza wydobył si� ogień
i w jego płomieniach anioł Jeho-
wy wzniósł si� ku niebu. Mano-
ach i jego żona, którzy si� temu
przygl�dali, natychmiast padli
twarzami do ziemi, 21 a anioł
Jehowy już wi�cej im si� nie
ukazał. Wtedy Manoach uświa-
domił sobie, że był to anioł Je-
howya. 22 Powiedział wi�c do
żony: „Widzieliśmy Boga, wi�c
na pewno umrzemy!”b. 23 Ale
żona Manoacha odrzekła: „Gdy-
by Jehowa chciał nas uśmiercić,
to nie przyj�łby od nas całopale-
niac ani ofiary zbożowej, nie po-
kazałby nam tego wszystkiego
ani nie powiedział żadnej z tych
rzeczy”.

24 Później ta kobieta urodzi-
ła syna i nadała mu imi� Sam-
sond. Chłopiec ten rósł i Jehowa
mu błogosławił. 25 Po pew-
nym czasie w Machane-Dane,
mi�dzy Cor� a Esztaolemf, za-
cz�ł na niego oddziaływać duch
Jehowyg.

14 Potem Samson poszedł
do Timny i zobaczył tam

pewn� Filistynk��. 2 Wrócił
wi�c i powiedział rodzicom:
„W Timnie wpadła mi w oko
pewna Filistynka. Chc�, żeby-
ście wzi�li mi j� za żon�”.
3 Ale jego rodzice zapytali:
„Czy nie możesz znaleźć kobiety
wśród swoich krewnych lub ca-
łego naszego ludu?h Czy musisz
brać sobie żon� spośród Filisty-
nów, którzy przecież nie służ�
Bogu�?”. Samson jednak powie-
dział ojcu: „Weź mi j�, bo we-
dług mnie� jest odpowiednia”.
4 Rodzice Samsona nie zdawali

14:1 �Dosł. „kobiet� z córek Filistynów”.
14:3 �Dosł. „spośród nieobrzezanych
Filistynów”. �Dosł. „w moich oczach”.
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sobie sprawy, że stał za tym
Jehowa. Szukał On okazji, by
wyst�pić przeciwko Filistynom,
którzy w tamtym czasie pano-
wali nad Izraelitamia.

5 Samson udał si� wi�c z ro-
dzicami do Timny. Kiedy do-
szedł do tamtejszych winnic,
wybiegł mu naprzeciw rycz�-
cy lew�. 6 Wtedy Samson dzi�-
ki duchowi Jehowy nabrał siłyb

i rozdarł tego lwa na dwoje—tak
łatwo, jak gdyby ktoś gołymi r�-
kami rozdarł na dwoje koźl�. Nie
powiedział jednak rodzicom, co
zrobił. 7 Potem przyszedł do
tej kobiety i z ni� rozmawiał,
i w jego oczach nadal była ona
odpowiedniac.

8 Gdy po jakimś czasie udał
si� do Timny, żeby zabrać t� ko-
biet� do swojego domud, zboczył
z drogi, by obejrzeć szcz�tki
lwa. Okazało si�, że zagnieź-
dził si� w nich rój pszczół i że
był tam miód. 9 Samson na-
skrobał go wi�c sobie w dłonie
i po drodze jadł. Gdy doł�czył
do rodziców, dał im do zjedzenia
troch� tego miodu. Ale im nie
powiedział, że wyskrobał go ze
szcz�tków lwa.

10 Jego ojciec poszedł do tej
kobiety, a Samson urz�dził tam
uczt�, jak to miał w zwyczaju
każdy, kto si� żenił. 11 Na jego
widok przyprowadzono 30 druż-
bów, żeby mu towarzyszyli.
12 Wtedy Samson powiedział
do nich: „Pozwólcie, prosz�, że
zadam wam zagadk�. Jeśli w ci�-
gu siedmiu dni tej uczty po-
dacie mi poprawne rozwi�zanie,
to dam wam 30 lnianych szat
spodnich i 30 szat wierzchnich.
13 Ale jeśli nie zdołacie jej roz-
wi�zać, to wy mi dacie 30 lnia-
nych szat spodnich i 30 szat

14:5 �Lub „młody grzywiasty lew”.

wierzchnich”. Odrzekli mu: „No
to zadaj swoj� zagadk�. Chcemy
j� usłyszeć”. 14 Powiedział im
wi�c:

„Z tego, który pożera,
wyszło coś jadalnego,

z tego, który ma sił�—
coś naprawd� słodkiego”a.

Przez trzy dni nie potrafili roz-
wi�zać tej zagadki. 15 Czwarte-
go dnia odezwali si� do żony
Samsona: „Wyci�gnij od swo-
jego m�żab rozwi�zanie zagadki
i nam je przekaż. Jeśli tego nie
zrobisz, spalimy ciebie i wszyst-
kich w domu twojego ojca. Czy
po to nas tu zaprosiliście, że-
by nam zabrać to, co mamy?”.
16 ˙

Zona Samsona płakała wi�c
przy nim i żaliła si�: „Ty mnie
chyba nienawidzisz! Wcale mnie
nie kochasz!c Zadałeś moim ro-
dakom zagadk�, ale nie poda-
łeś mi rozwi�zania”. Odpowie-
dział jej: „Przecież nie podałem
rozwi�zania nawet własnym ro-
dzicom, a miałbym je podać to-
bie?!”. 17 Ale ona płakała przy
nim przez reszt� tej siedmio-
dniowej uczty. Wreszcie w siód-
mym dniu podał jej rozwi�za-
nie, bo na niego nalegała. Wtedy
przekazała je swoim rodakomd.
18 W rezultacie jeszcze tego sa-
mego dnia przed zachodem słoń-
ca� mieszkańcy miasta powie-
dzieli mu:

„Co jest słodsze od miodu
i co jest silniejsze od lwa?”e.

A on im odrzekł:
„Gdybyście nie orali moj�

jałówk�f,
nie rozwi�zalibyście mojej

zagadki”.
19 Wtedy Samson dzi�ki du-

chowi Jehowy nabrał siłyg, udał

14:18 �Możliwe też „zanim wszedł do jej
komnaty”.
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si� do Aszkelonua i zabił tam 30
m�żczyzn. Nast�pnie wzi�ł ich
ubrania i dał je tym, którzy po-
dali rozwi�zanie zagadkib. I wró-
cił wściekły do domu swoje-
go ojca.

20 ˙
Zon� Samsonac dano wte-

dy jednemu z drużbów, którzy
mu wcześniej towarzyszylid.

15 Po jakimś czasie, w okre-
sie żniw pszenicy, Samson

poszedł odwiedzić swoj� żon�.
Przyniósł ze sob� koźl� i powie-
dział: „Chciałbym wejść do swo-
jej żony do jej sypialni�”. Ale
jej ojciec mu na to nie pozwo-
lił. 2 Powiedział: „Pomyślałem
sobie, że na pewno j� znienawi-
dziłeśe. Dlatego dałem j� twoje-
mu drużbief. Czy jej młodsza
siostra nie jest bardziej atrakcyj-
na? Prosz�, weź j� zamiast tam-
tej”. 3 Samson jednak odrzekł:
„Tym razem Filistyni nie b�d�
mogli mnie winić, gdy wyrz�dz�
im szkod�”.

4 Potem nałapał 300 lisów�
i wzi�ł pochodnie. Lisy powi�zał
parami — ogon do ogona — i mi�-
dzy oba ogony włożył po jednej
pochodni. 5 Nast�pnie zapalił
pochodnie i wypuścił lisy na fi-
listyńskie pola, na których stało
jeszcze zboże. Podpalił wszyst-
ko—zarówno snopy, jak i niezż�-
te zboże, a także winnice i sady
oliwne.

6 I Filistyni pytali: „Kto to
zrobił?”. Później usłyszeli: „To
Samson, zi�ć Timnity. Bo ten
wzi�ł żon� Samsona i dał j� je-
go drużbie”g. Filistyni wi�c po-
szli i spalili j� oraz jej ojcah.
7 Wtedy Samson im powiedział:
„Skoro tak post�pujecie, to nie
spoczn�, dopóki si� na was nie
zemszcz�” i. 8 I zabijał ich jed-

15:1 �Lub „wewn�trznej komnaty”.
15:4 �Możliwe też „szakali”.

nego po drugim�, tak iż zadał im
dotkliw� kl�sk�. Potem zamiesz-
kał w jaskini� w skale Etam.

9 Później Filistyni wyruszyli
i rozłożyli si� obozem na te-
rytorium Judy, i zacz�li kr�żyć
po Lechia. 10 A Judejczycy za-
pytali: „Dlaczego wyruszyliście
przeciwko nam?”, na co Filistyni
odrzekli: „Przyszliśmy pojmać�
Samsona, żeby mu odpłacić za
to, co nam zrobił”. 11 Wtedy
3000 Judejczyków zeszło do jas-
kini� w skale Etam i powiedzia-
ło do Samsona: „Czy nie wiesz,
że Filistyni panuj� nad nami?b

Dlaczego wi�c nam to zrobi-
łeś?”. A on im odparł: „Post�pi-
łem z nimi tak jak oni ze mn�”.
12 Ale Judejczycy rzekli: „Przy-
szliśmy po to, żeby ci� pojmać�
i przekazać Filistynom”. Wtedy
Samson powiedział: „Przysi�g-
nijcie mi, że sami nie podniesie-
cie na mnie r�ki”. 13 Odpowie-
dzieli mu: „Tylko ci� zwi�żemy
i przekażemy Filistynom. Ale sa-
mi ci� nie zabijemy”.

Zwi�zali go wi�c dwoma no-
wymi powrozami i wyprowadzili
z jaskini. 14 Gdy Samson do-
szedł do Lechi, na jego widok
Filistyni zacz�li tryumfalnie wy-
krzykiwać. Wtedy dzi�ki duchowi
Jehowy nabrał siłyc, a powrozy
na jego ramionach stały si� jak
lniane nici przypalone ogniem
i opadły z jego r�kd. 15 A on
znalazł śwież� szcz�k� osła,
chwycił j� i zabił ni� 1000 m�ż-
czyzne. 16 Potem powiedział:

„Szcz�k� osła ich zabiłem—
jeden stos, dwa stosy!

Szcz�k� osła—1000 m�ż-
czyzn”f.

15:8 �Lub „zabijał ich, rzucaj�c nogi na
uda”. �Lub „rozpadlinie”. 15:10, 12
�Lub „zwi�zać”. 15:11 �Lub „rozpadli-
ny”.
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17 Zaraz potem wyrzucił t�
szcz�k� i nazwał to miejsce
Ramat-Lechi�a. 18 Ponieważ bar-
dzo chciało mu si� pić, zawo-
łał do Jehowy: „Ty zapewniłeś
swojemu słudze to wielkie zwy-
ci�stwo. Czy wi�c teraz miałbym
umrzeć z pragnienia i wpaść
w r�ce tych nieobrzezańców?”.
19 Wtedy Bóg rozszczepił wgł�-
bienie, które było w Lechi, i wy-
płyn�ła z niego wodab. Kiedy
Samson si� napił, wróciły mu si-
ły� i odżył. Dlatego nazwał to
miejsce En-Hakkore�. Jest ono
w Lechi po dziś dzień.

20 W okresie dominacji Filis-
tynów Samson był s�dzi� w Iz-
raelu przez 20 latc.

16 Kiedy pewnego razu Sam-
son poszedł do Gazy, zo-

baczył tam prostytutk� i do
niej zaszedł. 2 Wtedy powia-
domiono Gazejczyków: „Samson
tu przyszedł!”. Otoczyli wi�c to
miejsce i cał� noc zachowy-
wali si� cicho, czyhaj�c na nie-
go w zasadzce w bramie miasta.
Mówili: „Rano go zabijemy”.

3 Samson jednak leżał tam
do północy. A o północy wstał
i chwycił wrota bramy miejskiej
oraz dwa boczne słupy, i wyrwał
je razem z zasuw�. Nast�pnie
włożył je sobie na ramiona i za-
niósł na szczyt góry, która jest
naprzeciw Hebronu.

4 Po jakimś czasie zakochał
si� w Dalilid, kobiecie z Doliny
Soreku�. 5 Wtedy przyszli do
niej władcy filistyńscy i powie-
dzieli: „Wyci�gnij od niegoe, co
daje mu tak� wielk� sił� i jak
moglibyśmy go pokonać i zwi�-

15:17 �Nazwa ta znaczy „wzgórze szcz�-
ki”. 15:19 �Dosł. „duch”. �Nazwa ta
znaczy „źródło wołaj�cego”. 16:4 �Lub
„Wadi Sorek”. Zob. Słowniczek poj�ć,
hasło „Wadi”.

zać, żeby go ujarzmić. Każdy
z nas da ci za to po 1100 srebr-
ników”.

6 Potem Dalila powiedziała
do Samsona: „Powiedz mi, pro-
sz�, sk�d si� bierze twoja wiel-
ka siła. Czym ci� można zwi�-
zać i ujarzmić?”. 7 Samson jej
odrzekł: „Jeśli zostan� zwi�za-
ny siedmioma nowo zrobionymi
ci�ciwami�, których jeszcze nie
wysuszono, to osłabn� i b�d�
jak zwykły człowiek”. 8 Wład-
cy filistyńscy przynieśli jej wi�c
siedem nowo zrobionych ci�-
ciw, których jeszcze nie wysu-
szono, a ona go nimi zwi�za-
ła. 9 Potem zaczaili si� w innej
izbie, podczas gdy ona zawoła-
ła: „Samsonie, Filistyni s� tu-
taj!”. Wtedy on rozerwał ci�ciwy
tak łatwo jak przypalon� lnian�
nić�a. I nie poznano tajemnicy
jego siły.

10 A Dalila powiedziała do
Samsona: „Zwiodłeś mnie� i o-
kłamałeś. Powiedz mi teraz,
prosz�, czym można ci� zwi�-
zać”. 11 On jej odrzekł: „Jeśli
mnie zwi�ż� nowymi powroza-
mi, których jeszcze nie używa-
no do żadnej pracy, to osłab-
n� i b�d� jak zwykły człowiek”.
12 Dalila wzi�ła wi�c nowe po-
wrozy i go nimi zwi�zała, po
czym zawołała: „Samsonie, Fi-
listyni s� tutaj!”. (Przez cały ten
czas czyhano na niego w innej
izbie). Wtedy on zerwał powrozy
z ramion jak nicib.

13 Potem Dalila powiedzia-
ła do Samsona: „Do tej po-
ry zwodziłeś mnie i okłamywa-
łeśc. Powiedz mi, czym można
ci� zwi�zać”. Wówczas jej rzekł:

16:7 �Lub „siedmioma świeżymi ści�g-
nami”. 16:9 �Lub „przypalony sznu-
rek z pakuł”. 16:10 �Lub „zakpiłeś ze
mnie”.
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„Osłabn�, jeśli spleciesz siedem
moich warkoczy z nici� osno-
wy”. 14 Ona wi�c tak zrobiła
i docisn�ła je mieczykiem tkac-
kim, po czym zawołała: „Samso-
nie, Filistyni s� tutaj!”. Wtedy on
si� zbudził, wyci�gn�ł mieczyk
tkacki i wyrwał nić osnowy.

15 Na to Dalila powiedziała
do Samsona: „Jak możesz mó-
wić: ‚Kocham ci�’a, skoro sercem
nie jesteś ze mn�? Już trzy ra-
zy mnie zwiodłeś i mi nie powie-
działeś, co jest źródłem twojej
wielkiej siły”b. 16 A ponieważ
dzień w dzień zrz�dziła i wy-
wierała na niego presj�, stra-
cił cierpliwość i miał już tego
wszystkiego dosyć�c. 17 Otwo-
rzył wi�c przed ni� serce i po-
wiedział: „Nigdy nie ścinano mi
włosów�, bo od urodzenia� je-
stem Bożym nazirejczykiemd.
Gdyby mi je ści�to, straciłbym
swoj� sił� i osłabł—stałbym si�
jak wszyscy inni ludzie”.

18 Gdy Dalila zobaczyła, że
Samson si� przed ni� otwo-
rzył, natychmiast poinformo-
wała władców filistyńskiche:
„Przyjdźcie teraz, bo otworzył
przede mn� serce”. Oni wi�c
przyszli do niej i przynieś-
li pieni�dze. 19 A ona uśpiła
go na swoich kolanach. Nast�p-
nie przywołała pewnego m�ż-
czyzn� i kazała mu ści�ć siedem
warkoczy z głowy Samsona. Od
tej pory miała nad nim prze-
wag�, bo jego siła go opuszcza-
ła. 20 Wtedy zawołała: „Sam-
sonie, Filistyni s� tutaj!”. On
si� zbudził i powiedział do sie-
bie: „Wyjd� z tego jak poprzed-
niof i si� uwolni�”. Nie wiedział

16:16 �Lub „jego dusza zniecierpliwiła
si� na śmierć”. 16:17 �Lub „brzytwa ni-
gdy nie dotkn�ła mojej głowy”. �Dosł.
„od łona matki”.

jednak, że Jehowa go opuścił.
21 Wówczas Filistyni go pojmali
i wyłupili mu oczy. Nast�pnie za-
prowadzili go do Gazy i zakuli
w podwójne miedziane kajdany.
Tam musiał mleć ziarno w wi�-
zieniu. 22 Tymczasem włosy,
które mu wcześniej ści�to, za-
cz�ły odrastaća.

23 Później władcy filistyńscy
zebrali si�, żeby złożyć wielk�
ofiar� swojemu bogu Dagonowib
i świ�tować, bo mówili: „Nasz
bóg wydał w nasze r�ce Samso-
na, naszego wroga!”. 24 Kiedy
Filistyni go� zobaczyli, zacz�li
wysławiać swojego boga i mó-
wili: „Nasz bóg wydał w nasze
r�ce naszego wroga—tego, któ-
ry pustoszył nam ziemi�c i zabił
tak wielu z nas”d.

25 Ponieważ byli w rados-
nym nastroju, powiedzieli: „Przy-
prowadźcie Samsona, żeby nas
troch� zabawił”. Sprowadzono
wi�c Samsona z wi�zienia, że-
by zabawiał zebranych, i kazano
mu stan�ć mi�dzy kolumnami.
26 Wtedy Samson powiedział
do chłopca, który go trzymał za
r�k�: „Pozwól mi dotkn�ć ko-
lumn, które podtrzymuj� ten bu-
dynek, żebym mógł si� o nie
oprzeć”. 27 (Budynek był pe-
łen ludzi. Znajdowali si� tam
wszyscy władcy filistyńscy, a na
dachu było jakieś 3000 m�ż-
czyzn i kobiet, którzy przygl�da-
li si�, jak Samson ich zabawia).

28 Potem Samsone zawołał
do Jehowy: „Wszechwładny Pa-
nie, Jehowo, prosz�, przypo-
mnij sobie o mnie. Boże, wzmoc-
nij mnief, prosz�, jeszcze ten
jeden raz i daj mi si� zemścić
na Filistynach chociaż za jedno
z dwojga moich oczu”g.

16:24 �Najwyraźniej chodzi o bożka.
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29 Nast�pnie oparł si� o dwie
środkowe kolumny, które pod-
trzymywały budynek—na jednej
położył praw� r�k�, a na dru-
giej lew�. 30 I zawołał: „Niech
umr�� razem z Filistynami!”. Po-
tem z całej siły pchn�ł kolum-
ny, tak iż budynek zawalił si� na
władców filistyńskich i wszyst-
kich innych ludzi, którzy w nim
bylia. W ten sposób Samson za-
bił wi�cej wrogów w chwili swo-
jej śmierci niż za życiab.

31 Później przyszli jego bra-
cia i wszyscy krewni jego ojca
i zabrali ciało Samsona. Pocho-
wali je w grobowcu ojca Sam-
sona, Manoachac, mi�dzy Cor�d

a Esztaolem. Samson był s�dzi�
w Izraelu przez 20 late.

17 W górzystym regionie Ef-
raimaf żył pewien czło-

wiek o imieniu Micheasz.
2 Któregoś razu powiedział do
swojej matki: „Czy pami�tasz,
jak ukradziono ci 1100 srebrni-
ków i jak w mojej obecnoś-
ci przekl�łaś złodzieja? To sreb-
ro jest u mnie. Ja je wzi�łem”.
Jego matka odrzekła: „Niech
Jehowa błogosławi mojemu sy-
nowi”. 3 Oddał wi�c matce te
1100 srebrników, ale ona powie-
działa: „To srebro poświ�c� Je-
howie. Użyj go do zrobienia
rzeźbionej figury i metalowego
pos�gug. Tym samym srebro to
stanie si� twoje”.

4 Gdy wi�c zwrócił matce
srebrniki, wzi�ła 200 z nich
i dała rzemieślnikowi obrabia-
j�cemu srebro. Ten wyrzeźbił fi-
gur� i odlał metalowy pos�g,
i umieszczono je w domu Miche-
asza. 5 Micheasz miał własne
sanktuarium z bożkami. Wyko-
nał efodh i terafim�i, a jed-

16:30 �Lub „moja dusza umrze”. 17:5
�Lub „bożki domowe”.

nego ze swoich synów ustano-
wił kapłanem�a. 6 W tamtych
czasach nie było w Izraelu kró-
lab. Każdy robił to, co uważał za
słuszne�c.

7 A w Betlejemd w Judzie
mieszkał przez jakiś czas pe-
wien młody Lewitae z rodzi-
ny Judy�. 8 Wyruszył on z te-
go miasta, żeby rozejrzeć si� za
innym miejscem zamieszkania.
W trakcie podróży przybył w gó-
rzysty region Efraima, do domu
Micheaszaf. 9 Wtedy Micheasz
go zapytał: „Sk�d przybywasz?”.
Ten odrzekł: „Jestem Lewit�
z Betlejem w Judzie i id� znaleźć
sobie inne miejsce, gdzie mógł-
bym zamieszkać”. 10 Na to Mi-
cheasz mu zaproponował: „Zo-
stań u mnie i służ mi za
doradc�� i kapłana. B�d� ci da-
wał 10 srebrników rocznie oraz
komplet szat i wyżywienie”. Le-
wita wszedł wi�c do jego domu.
11 Zgodził si� mieszkać u Mi-
cheasza i stał si� dla niego
jak jeden z jego synów. 12 Po-
nadto Micheasz ustanowił tego
Lewit� kapłanem�g. Zamieszkał
on wi�c w jego domu. 13 Wte-
dy Micheasz powiedział: „Te-
raz wiem, że Jehowa b�dzie dla
mnie dobry, bo ten Lewita zo-
stał moim kapłanem”.

18 W tamtych czasach nie
było w Izraelu królah. Ple-

mi� Dana i szukało wtedy miejs-
ca do zamieszkania, bo jeszcze
nie wzi�ło na własność dziedzic-
twa wśród plemion Izraela j.

17:5 �Dosł. „napełnił r�k� jednego ze
swoich synów, żeby został jego kapła-
nem”. 17:6 �Dosł. „co w jego oczach
było słuszne”. 17:7 �Może chodzić po
prostu o to, że mieszkał na teryto-
rium Judy. 17:10 �Dosł. „ojca”. 17:12
�Dosł. „napełnił r�k� Lewity, żeby został
jego kapłanem”.
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2 Danici wysłali pi�ciu człon-
ków swojego plemienia, dziel-
nych m�żczyzn z Cory i Eszta-
olua, żeby poszli na przeszpiegi
i zbadali ziemi�. Powiedzieli im:
„Idźcie zbadać t� ziemi�”. Gdy
dotarli oni w górzysty region Ef-
raima, do domu Micheaszab, za-
trzymali si� tam na noc. 3 Kie-
dy byli blisko domu Micheasza,
rozpoznali głos� tego młodego
Lewity. Podeszli do niego i zapy-
tali: „Kto ci� tu sprowadził? Co
tutaj robisz i co ci� tu trzy-
ma?”. 4 On opowiedział im, co
zrobił dla niego Micheasz, i do-
dał: „Naj�ł mnie, żebym służył
mu za kapłana”c. 5 Wtedy go
poprosili: „Zechciej zapytać Bo-
ga, czy nasza podróż si� uda”.
6 A kapłan powiedział: „Idźcie
w pokoju. Jehowa jest z wami
tam, gdzie idziecie”.

7 Tych pi�ciu m�żczyzn uda-
ło si� wi�c w drog� i przyby-
ło do Laiszd. Zobaczyli oni, że
mieszka tam lud, który tak jak
Sydończycy polega na samym
sobie. Jest spokojny, niczego
nie podejrzewae i nie ciemi�ży
go żaden zdobywca. Mieszkańcy
Laisz byli daleko od Sydończy-
ków i nie utrzymywali kontak-
tów z żadnym innym ludem.

8 Kiedy zwiadowcy wrócili
do swoich braci w Corze i Esz-
taoluf, ci ich zapytali: „Jak
poszło?”. 9 Oni odpowiedzieli:
„Wyruszmy przeciwko tamtym
ludziom, bo zobaczyliśmy, że ich
ziemia jest bardzo dobra. Nie
ma co si� wahać. Nie zwle-
kajcie! Wkroczcie do tej zie-
mi i weźcie j� na własność.
10 Gdy tam wkroczycie, zasta-
niecie lud, który niczego nie po-
dejrzewag i mieszka na rozleg-
łym terenie. Jest to miejsce,

18:3 �Lub „akcent”.

gdzie niczego nie brakuje, i Bóg
wydał je w wasze r�ce”a.

11 Wtedy z Cory i Esztao-
lub wyruszyło 600 uzbrojonych
Danitów. 12 Doszli w pobliże
Kiriat-Jearimc w Judzie i tam
rozłożyli si� obozem. Dlatego to
miejsce, znajduj�ce si� na za-
chód od Kiriat-Jearim, po dziś
dzień nosi nazw� Machane-
-Dan�d. 13 Stamt�d udali si�
w górzysty region Efraima i do-
szli do domu Micheaszae.

14 Pi�ciu m�żczyzn, którzy
poprzednio ruszyli na przeszpie-
gi do ziemi Laiszf, odezwało si�
do swoich braci: „Czy wiecie, że
w tych domach jest efod, tera-
fim�, rzeźbiona figura i metalowy
pos�g?g Zastanówcie si�, co moż-
na by z tym zrobić”. 15 Wszys-
cy wi�c si� tam zatrzymali i tych
pi�ciu m�żczyzn zaszło do do-
mu młodego Lewityh, obok do-
mu Micheasza, i zapytało, jak mu
si� wiedzie. 16 Tymczasem 600
uzbrojonych Danitówi stało przy
bramie. 17 Nast�pnie tych pi�-
ciu, którzy wcześniej ruszyli na
przeszpiegi j, poszło zabrać rzeź-
bion� figur�, efodk, terafim�l i me-
talowy pos�gm. (Kapłann stał
wtedy przy bramie z 600 uzbrojo-
nymi wojownikami). 18 Weszli
oni do domu Micheasza i zabrali
rzeźbion� figur�, efod, terafim�
i metalowy pos�g. Na to kapłan
zapytał: „Co robicie?”. 19 Ale
oni mu powiedzieli: „Milcz. Ani
słowa!� Chodź z nami, żeby zo-
stać naszym doradc�� i kapła-
nem. Co jest lepsze: żebyś był
kapłanem w domu tylko jednego
człowiekao czy żebyś został kap-

18:12 �Nazwa ta znaczy „obóz Dana”.
18:14, 17, 18 �Lub „bożki domowe”.
18:19 �Dosł. „połóż sobie r�k� na us-
tach”. �Dosł. „ojcem”.
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łanem rodu, a nawet całego ple-
mienia w Izraelu?”a. 20 Spodo-
bało si� to kapłanowi, wi�c wzi�ł
efod, terafim� i rzeźbion� figur�b

i odszedł z tymi ludźmi.
21 Potem ruszyli oni w dal-

sz� drog� i wysun�li przed sie-
bie dzieci, zwierz�ta i to, co
mieli cennego. 22 Kiedy odda-
lili si� na pewn� odległość
od domu Micheasza, m�żczyź-
ni mieszkaj�cy w jego s�siedz-
twie skrzykn�li si� i dogonili
Danitów. 23 Zawołali na nich,
a ci si� odwrócili i powie-
dzieli do Micheasza: „O co cho-
dzi? Po co to zbiegowisko?”.
24 On odrzekł: „Zabraliście bo-
gi, które zrobiłem, i odeszliście
z moim kapłanem. Co mi pozo-
stało? Jak możecie pytać, o co
chodzi?!”. 25 Danici odpowie-
dzieli: „Nie podnoś na nas gło-
su, bo w przeciwnym razie mo-
g� ci� zaatakować rozgniewani
ludzie�, a to kosztowałoby ci�
życie� twoje i twoich domow-
ników”. 26 W rezultacie Danici
poszli swoj� drog�, a Micheasz,
widz�c, że s� od niego silniejsi,
ruszył z powrotem do domu.

27 Gdy Danici zabrali to, co
wykonał Micheasz, jak również
jego kapłana, udali si� do La-
iszc, gdzie mieszkali spokoj-
ni ludzie, którzy niczego nie
podejrzewalid. Danici pozabi-
jali ich mieczem, a miasto spa-
lili. 28 Nie było nikogo, kto by
przyszedł na ratunek miastu, bo
leżało ono daleko od Sydonu
i jego mieszkańcy nie utrzymy-
wali kontaktów z żadnym in-
nym ludem. Miasto to znajdowa-
ło si� na nizinie� należ�cej do

18:20 �Lub „bożki domowe”. 18:25
�Lub „ludzie o rozgoryczonej duszy”.
�Lub „dusz�”. 18:28 �Lub „dolinnej
równinie”.

Bet-Rechoba. Potem Danici od-
budowali je i w nim zamieszkali.
29 Nazwali je Danb—od imienia
swojego przodka Dana, który
si� urodził Izraelowic. Ale przed-
tem nazywało si� ono Laiszd.
30 Potem Danici postawili so-
bie t� rzeźbion� figur�e, a Jona-
tanf, syn Gerszomag, syna Moj-
żesza, oraz jego potomkowie
byli kapłanami dla plemienia
Dana aż do dnia, gdy miesz-
kańcy tych terenów trafili do
niewoli. 31 A rzeźbiona figura
wykonana przez Micheasza, któ-
r� sobie postawili, stała tam
przez wszystkie dni, gdy dom
prawdziwego Boga był w Sziloh.

19 W czasach, kiedy nie by-
ło w Izraelu króla i, pewien

Lewita, który mieszkał w od-
ległej cz�ści górzystego regio-
nu Efraima j, wzi�ł sobie nałożni-
c�� z Betlejemk w Judzie. 2 Ale
ona nie była mu wierna. Zo-
stawiła go i wróciła do do-
mu swojego ojca w Betlejem
w Judzie. Sp�dziła tam cztery
miesi�ce. 3 Potem jej m�ż po-
szedł do niej, żeby przekonać j�
do powrotu. Wzi�ł ze sob� sług�
i dwa osły. Gdy przyszedł, przy-
j�ła go do domu ojca. Jej oj-
ciec ucieszył si� na widok zi�cia
4 i przekonał go, żeby si� u nie-
go zatrzymał na trzy dni. Po-
tem jedli i pili, i Lewita tam no-
cował.

5 Kiedy czwartego dnia wstali
wcześnie rano, żeby ruszyć
w drog�, ojciec tej młodej kobie-
ty powiedział do zi�cia: „Zjedz
coś, żeby nabrać sił�, a potem
pójdziecie”. 6 Usiedli wi�c obaj
i zacz�li jeść i pić. Potem oj-
ciec tej młodej kobiety powie-
dział do Lewity: „Prosz�, zostań

19:1 �Zob. Słowniczek poj�ć. 19:5
�Lub „pokrzepić serce”.
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na noc i czuj si� swobodnie�”.
7 On jednak wstał, żeby ruszyć
w drog�. Wtedy jego teść zacz�ł
go usilnie prosić i ten znowu tam
przenocował.

8 Gdy pi�tego dnia Lewita
wstał wcześnie rano, żeby wy-
brać si� w podróż, ojciec tej
młodej kobiety powiedział do
niego: „Prosz�, zjedz coś, że-
by nabrać sił�”. I obaj jedli,
i zwlekali, aż zrobiło si� późno.
9 Kiedy Lewita wstał, żeby ru-
szyć w drog� razem ze swoj� na-
łożnic� i swoim sług�, jego teść,
ojciec tej młodej kobiety, powie-
dział: „Już prawie wieczór. Pro-
sz�, zostańcie na noc, bo dzień
si� kończy. Przenocuj tu i czuj
si� swobodnie. Jutro możecie
wcześnie wstać i udać si� w po-
dróż do domu�”. 10 Jednak Le-
wita nie chciał znowu zostawać
na noc, dlatego wstał, ruszył
w drog� i dotarł aż do Jebus,
czyli Jerozolimya. Miał ze sob�
dwa osiodłane osły oraz nałoż-
nic� i sług�.

11 Kiedy byli blisko Jebus,
dzień chylił si� już ku końco-
wi. Sługa wi�c odezwał si� do
swojego pana: „Może zatrzyma-
my si� w tym mieście Jebu-
sytów i w nim przenocujemy?”.
12 Ale jego pan odpowiedział:
„Nie powinniśmy si� zatrzymy-
wać w obcym mieście, które-
go mieszkańcy nie s� Izraelita-
mi. Pójdziemy aż do Gibei”b.
13 Nast�pnie dodał: „Chodźmy,
spróbujmy dotrzeć do Gibei al-
bo Ramy. Zanocujemy w jed-
nej z tamtych miejscowości”c.
14 Szli wi�c dalej. Gdy byli bli-
sko Gibei, która należy do ple-
mienia Beniamina, słońce już
zachodziło.

19:6 �Lub „niech twoje serce b�dzie
w dobrym nastroju”. 19:8 �Lub „po-
krzepić serce”. 19:9 �Dosł. „namiotu”.

15 Zatrzymali si� wi�c i we-
szli do Gibei, żeby tam prze-
nocować. Usiedli na placu miej-
skim, ale nikt nie zabrał ich do
domu na noclega. 16 W końcu
wieczorem wracał z pracy w po-
lu pewien stary człowiek. Po-
chodził on z górzystego regio-
nu Efraimab i mieszkał w Gibei
od jakiegoś czasu. A mieszkań-
cy tego miasta byli Beniami-
nitamic. 17 Kiedy popatrzył na
plac miejski, zobaczył w�drow-
ca i go zapytał: „Dok�d idziesz
i sk�d przybywasz?”. 18 On
odrzekł: „Podróżujemy z Betle-
jem w Judzie do odległej cz�-
ści górzystego regionu Efraima,
sk�d pochodz�. Udałem si� do
Betlejem w Judzied, a teraz id�
do domu Jehowy�. Nikt jednak
nie chce mnie przyj�ć pod swój
dach. 19 Mamy wystarczaj�co
dużo słomy i paszy dla swoich
osłówe, a także chlebaf i wina
dla mnie, dla tej kobiety i dla na-
szego sługi. Niczego nie braku-
je”. 20 Ale stary człowiek po-
wiedział: „Pokój tobie! Pozwól,
że ja zadbam o wszystko, czego
potrzebujesz. Tylko nie nocuj na
placu”. 21 Potem zaprowadził
go do swojego domu i dał os-
łom pasz�. Nast�pnie umyli sto-
py i zacz�li jeść i pić.

22 Kiedy tak miło sp�dzali
czas, pewni podli m�żczyźni z
miasta otoczyli dom, który nale-
żał do starego człowieka, i za-
cz�li walić do drzwi. Domagali
si� od niego: „Wyprowadź m�ż-
czyzn�, który przyszedł do two-
jego domu, żebyśmy mogli upra-
wiać z nim seks”g. 23 Wtedy
właściciel domu wyszedł i powie-
dział: „Nie, moi bracia, nie rób-
cie nic złego. Prosz� was! Ten
człowiek jest moim gościem. Nie

19:18 �Możliwe też „a usługuj� w domu
Jehowy”.
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dopuszczajcie si� tej odrażaj�cej
rzeczy. 24 Jest tu moja córka,
b�d�ca dziewic�, oraz nałożnica
tego człowieka. Wyprowadz� je,
a wy—jeśli musicie—możecie je
upokorzyć�a. Ale nie wolno wam
post�pić tak odrażaj�co wobec
tego człowieka”.

25 Jednak ci m�żczyźni nie
chcieli go słuchać. Wtedy Le-
wita wzi�ł swoj� nałożnic�b i j�
do nich wyprowadził. A oni
j� gwałcili i pastwili si� nad
ni� przez cał� noc aż do rana.
Puścili j�, gdy zaczynało świtać.
26 Wcześnie rano ta kobieta
przyszła i upadła przy wejściu
do domu człowieka, u którego
przebywał jej pan. Leżała tam,
aż si� rozwidniło. 27 Kiedy jej
pan wstał rano i otworzył drzwi
domu, żeby ruszyć w dalsz�
drog�, zobaczył, że jego nałoż-
nica leży przy wejściu z r�kami
na progu. 28 Powiedział wi�c
do niej: „Wstań. Chodźmy dalej”.
Ale nie było żadnej odpowiedzi.
Wtedy włożył t� kobiet� na osła
i poszedł do swojego domu.

29 Gdy tam dotarł, wzi�ł nóż
rzeźniczy i porozcinał ciało na-
łożnicy na 12 cz�ści. Potem roze-
słał po jednej cz�ści do każdego
plemienia Izraela. 30 Wszyscy,
którzy to zobaczyli, mówili: „Cze-
goś takiego nigdy nie popełniono
ani nie widziano od dnia, gdy Iz-
raelici wyszli z Egiptu, aż po dziś
dzień. Przemyślcie to�, naradźcie
si�c i powiedzcie, co robić”.

20 Wtedy zeszli si� wszyscy
m�żczyźni z Izraela—z te-

renów od Dand do Beer-Szeby
i z Gileadue — i jednomyślnie�

19:24 �Lub „a wy możecie je wykorzys-
tać i zrobić to, co w waszych oczach
jest dobre”. 19:30 �Lub „rozważcie to
w swoich sercach”. 20:1, 8 �Dosł. „jak
jeden m�ż”.

zgromadzili si� przed Jehow�
w Micpiea. 2 A przełożeni lu-
du i wszystkie plemiona izrael-
skie zaj�li swoje miejsca na
tym zgromadzeniu� ludu Boże-
go—400 000 pieszych wojowni-
ków uzbrojonych w mieczeb.

3 Tymczasem Beniaminici do-
wiedzieli si�, że izraelscy m�ż-
czyźni udali si� do Micpy.

Na tym spotkaniu m�żczyźni
z Izraela zapytali: „Jak doszło
do tego okropnego wydarze-
nia?”c. 4 Na to Lewitad, któ-
ry był m�żem zamordowanej
kobiety, powiedział: „Przyszed-
łem ze swoj� nałożnic�� do Gi-
beie, która należy do plemienia
Beniamina, żeby przenocować.
5 A mieszkańcy� Gibei wyst�-
pili przeciwko mnie i noc� oto-
czyli dom. To mnie chcieli zabić,
ale zamiast tego gwałcili moj�
nałożnic� i ona umarłaf. 6 Po-
rozcinałem wi�c jej ciało i roze-
słałem jego cz�ści po całej ziemi
izraelskiejg, bo w Izraelu popeł-
niono tak haniebny i odrażaj�cy
czyn. 7 Teraz wy, wszyscy Iz-
raelici, powiedzcie, co robić”h.

8 Wtedy wszyscy wstali i jed-
nogłośnie� oświadczyli: „Nikt z
nas nie pójdzie do swojego na-
miotu ani nie wróci do swo-
jego domu. 9 Z Gibe� zrobi-
my tak: Wyruszymy przeciwko
niej według tego, co wska-
że los i. 10 Ze wszystkich ple-
mion Izraela wybierzemy 10 m�ż-
czyzn spośród 100, 100 spośród
1000 i 1000 spośród 10 000, że-
by zebrali żywność dla woj-
ska. Dzi�ki temu b�dzie można
wyruszyć przeciw Beniaminitom
z Gibei, bo dopuścili si� w Iz-
raelu tego odrażaj�cego czy-
nu”. 11 W ten sposób wszyscy

20:2 �Lub „w zborze”. 20:4 �Zob.
Słowniczek poj�ć. 20:5 �Możliwe też
„władcy”.
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izraelscy m�żczyźni sprzymie-
rzyli si�� przeciw temu miastu.

12 Nast�pnie plemiona Izrae-
la wysłały posłańców do wszyst-
kich Beniaminitów z nast�puj�c�
wiadomości�: „Jak to możliwe,
że popełniono wśród was tak�
okropność? 13 Wydajcie tych
podłych m�żczyzn z Gibeia, że-
byśmy mogli ich zabić i usun�ć
zło z Izraela”b. Ale Beniaminici
nie chcieli słuchać swoich izrael-
skich braci.

14 Potem zeszli si� ze swo-
ich miast do Gibei, żeby wal-
czyć z Izraelitami. 15 Z róż-
nych miast powołano wtedy
pod broń 26 000 Beniaminitów
uzbrojonych w miecze, nie licz�c
700 doborowych wojowników
z Gibei. 16 Pośród tego wojska
było 700 doborowych wojowni-
ków lewor�cznych. Każdy z nich
miotał z procy kamienie i nie
chybiał ani o włos.

17 A spośród Izraelitów spo-
za plemienia Beniamina po-
wołano pod broń 400 000 m�ż-
czyzn uzbrojonych w mieczec.
Każdy z nich był doświadczo-
nym wojownikiem. 18 Wstali
oni i udali si� do Betel, żeby po-
prosić Boga o rad�d. Zapytali:
„Kto z nas ma wyruszyć na cze-
le do walki z Beniaminitami?”.
Na to Jehowa odpowiedział: „Na
czele ma iść plemi� Judy”.

19 Rano Izraelici wyszli i roz-
łożyli si� obozem naprzeciw
Gibei.

20 Potem wyruszyli do walki
z Beniaminitami. Stan�li prze-
ciwko nim w szyku bojowym
pod Gibe�. 21 A Beniaminici
wyszli z Gibei i tego dnia zabili
22 000 Izraelitów. 22 Mimo to
wojownicy izraelscy okazali si�
odważni i znowu stan�li w szyku

20:11 �Dosł. „zebrali si� jak jeden m�ż”.

bojowym w tym samym miejscu
co pierwszego dnia. 23 Ponad-
to poszli do Betel i płakali przed
Jehow� aż do wieczora. Zapy-
tali Jehow�: „Czy mamy jeszcze
raz walczyć ze swoimi braćmi,
Beniaminitami?”a. Jehowa od-
powiedział: „Wyruszcie przeciw-
ko nim”.

24 Dlatego nast�pnego dnia
Izraelici ruszyli na Beniami-
nitów. 25 A Beniaminici wyszli
z Gibei, żeby si� z nimi zmierzyć,
i w tym drugim dniu zabili dalsze
18 000 Izraelitówb uzbrojonych
w miecze. 26 Wtedy wszyscy
Izraelici poszli do Betel. Pła-
kali i siedzieli tam przed Jeho-
w�c, i pościlid aż do wieczora.
Ponadto złożyli Jehowie cało-
paleniae oraz ofiary współu-
czestnictwa�f. 27 Potem popro-
sili Jehow� o rad�g, bo w tamtym
okresie znajdowała si� tam Ar-
ka Przymierza prawdziwego Bo-
ga. 28 Służb� przed ni� pełnił�
wtedy Pinechash, syn Eleazara,
syna Aarona. A Izraelici zapytali:
„Czy mamy jeszcze raz wyru-
szyć do walki ze swoimi braćmi,
Beniaminitami, czy nie?” i. Jeho-
wa odpowiedział: „Wyruszcie, bo
jutro wydam ich w wasze r�ce”.
29 Wtedy Izraelici rozstawili wo-
kół Gibei ludzi czyhaj�cych w za-
sadzce j.

30 A trzeciego dnia wyru-
szyli do walki z Beniaminitami
i tak jak przedtem, stan�li w szy-
ku przeciw Gibeik. 31 Kiedy
Beniaminici wyszli zmierzyć
si� z tym wojskiem, zostali
odci�gni�ci od miasta l. Potem,
tak jak poprzednio, zaatakowali
i zabili niektórych wojowników
na drodze prowadz�cej do Be-
tel i na drodze prowadz�cej
do Gibei. Na otwartym polu

20:26 �Zob. Słowniczek poj�ć. 20:28
�Dosł. „stał przed ni�”.
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poległo wtedy około 30 Izra-
elitówa. 32 Beniaminici stwier-
dzili wi�c: „Przegrywaj� z nami,
tak jak przedtem”b. Ale Izraeli-
ci wcześniej ustalili mi�dzy so-
b�: „B�dziemy uciekać i od-
ci�gniemy ich od miasta na
drogi”. 33 Dlatego wszyscy ru-
szyli ze swoich miejsc i stan�li
w szyku w Baal-Tamar, podczas
gdy wojownicy izraelscy czyha-
j�cy w pobliżu Gibei wybiegli
z zasadzki. 34 Tak oto 10 000
doborowych wojowników z całe-
go Izraela znalazło si� pod Gi-
be� i walka była ci�żka. Benia-
minici nie wiedzieli jednak, że
wisi nad nimi kl�ska.

35 Jehowa rozgromił Benia-
minitówc na oczach Izraela. Te-
go dnia Izraelici zabili 25 100 Be-
niaminitów, z których wszyscy
byli uzbrojeni w mieczed.

36 Beniaminici s�dzili, że po-
konaj� Izraelitów, bo ci si� przed
nimi cofalie. Izraelici cofali si�
jednak, bo wierzyli w skutecz-
ność zasadzki, któr� przygoto-
wali przeciw Gibeif. 37 Czyha-
j�cy w zasadzce działali szybko.
Pop�dzili w kierunku Gibei, za-
j�li całe miasto i zabili mieczem
wszystkich mieszkańców.

38 A wojownicy izraelscy
umówili si� wcześniej, że ci, któ-
rzy b�d� z zasadzki atakować
miasto, dadz� sygnał w postaci
unosz�cego si� z niego dymu.

39 Kiedy podczas bitwy Izra-
elici zawrócili, Beniaminici po-
cz�tkowo ich zaatakowali i zabili
około 30 wojowników izrael-
skichg. Wtedy powiedzieli: „Wy-
raźnie widać, że przegrywaj�,
tak jak podczas wcześniejszej bit-
wy”h. 40 Ale z miasta zacz�ł si�
unosić jako sygnał słup dymu.
Gdy Beniaminici si� odwrócili,
zobaczyli, że całe miasto stan�-
ło w ogniu. 41 Izraelici przyst�-

pili do kontrataku, a Beniamini-
ci si� przerazili, bo zrozumieli, że
ponieśli kl�sk�. 42 Zacz�li wi�c
uciekać przed Izraelitami w stro-
n� pustkowia, ale nie zdołali ich
zgubić. Do walki z Beniaminitami
doł�czyli wojownicy z pobliskich
miast. 43 Izraelici okr�żyli Be-
niaminitów i nie przerywali po-
ścigu. Zabijali ich, aż znaleźli
si� pod Gibe�, po jej wschodniej
stronie. 44 W rezultacie zgin�ło
18 000 Beniaminitów, sami dziel-
ni wojownicya.

45 Wtedy reszta Beniamini-
tów zawróciła i zacz�ła uciekać
na pustkowie, ku skale Rimmonb.
A Izraelici zabili� na drogach
5000 z nich i dalej ich ścigali aż
do Gidomu, wskutek czego zabili
jeszcze 2000. 46 Tego dnia zgi-
n�ło w sumie 25 000� Benia-
minitów uzbrojonych w mieczec.
Wszyscy oni byli dzielnymi wo-
jownikami. 47 Ale 600 wojow-
ników uciekło na pustkowie, do
skały Rimmon. Przebywali tam
cztery miesi�ce.

48 A Izraelici zawrócili i w
miastach należ�cych do Benia-
minitów zacz�li zabijać mieczem
wszystkich, którzy pozostali—
zarówno ludzi, jak i zwierz�-
ta. Ponadto wszystkie miasta na
swojej drodze spalili.

21 Izraelici złożyli w Mic-
pied nast�puj�c� przysi�-

g�: „Nikt z nas nie da Benia-
minicie swojej córki za żon�”e.
2 Potem przyszli do Betelf i sie-
dzieli tam przed prawdziwym
Bogiem aż do wieczora, woła-
j�c i gorzko płacz�c. 3 I pytali:
„Czemu, Jehowo, Boże Izrae-
la, zdarzyło si� wśród nas coś
takiego? Czemu brakuje dzisiaj
jednego z plemion izraelskich?”.

20:45 �Dosł. „zebrali pokłosie”. 20:46
�Prawdopodobnie liczba zaokr�glona.
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4 Nast�pnego dnia wstali wcześ-
nie i zbudowali tam ołtarz,
żeby złożyć całopalenia i ofiary
współuczestnictwa�a.

5 Potem powiedzieli: „Kto
spośród wszystkich plemion Iz-
raela nie stawił si� na zgro-
madzenie przed Jehow�?”. Bo
wcześniej złożyli uroczyst� przy-
si�g�, że ten, kto by si� nie stawił
przed Jehow� w Micpie, ma bez-
warunkowo zostać uśmiercony.
6 I smucili si� tym, co spotkało
ich braci, Beniaminitów. Mówili:
„Dzisiaj jedno plemi� zostało od-
ci�te od Izraela. 7 Co zrobimy,
żeby Beniaminici, którzy pozo-
stali przy życiu, mieli żony?
Przecież przysi�gliśmy na Jeho-
w�b, że nie damy im za żony swo-
ich córek”c.

8 Wtedy spytali: „Kto spo-
śród plemion Izraela nie przy-
szedł do Jehowy do Micpy?”d.
Okazało si�, że do obozu, w któ-
rym urz�dzono zgromadzenie�,
nie przybył nikt z Jabesz-Gilead.
9 Kiedy policzono lud, zauwa-
żono, że z mieszkańców Jabesz-
-Gilead nie ma ani jednego.
10 Dlatego Izraelici posłali tam
12 000 najdzielniejszych wojow-
ników, nakazuj�c im: „Idźcie
i zabijcie mieczem mieszkańców
Jabesz-Gilead, nawet kobiety
i dziecie. 11 Macie zrobić tak:
Zabijcie� wszystkich m�żczyzn
oraz każd� kobiet�, która współ-
żyła z m�żczyzn�”. 12 A oni
znaleźli wśród mieszkańców
Jabesz-Gilead 400 dziewczyn
b�d�cych dziewicami. Przypro-
wadzili je wi�c do obozu w Szi-
lof, które jest w ziemi Kanaan.

13 Potem cały zgromadzony
tam lud posłał wiadomość Be-

21:4 �Zob. Słowniczek poj�ć. 21:8
�Lub „w którym był zbór”. 21:11 �Lub
„przeznaczcie na zagład�”. Zob. Słowni-
czek poj�ć.

niaminitom, którzy przebywali
na skale Rimmona, i ofiarował
im pokój. 14 Wtedy Beniamini-
ci powrócili. Izraelici dali im ko-
biety z Jabesz-Gileadb, które po-
zostawili przy życiu, ale nie
wystarczyło ich dla wszystkich
Beniaminitów. 15 I lud smucił
si� tym, co spotkało plemi� Be-
niaminac, bo Jehowa oddzielił je
od pozostałych plemion Izraela.
16 A starsi ludu zastanawiali
si�: „Co zrobimy, żeby pozostali
Beniaminici też mieli żony, sko-
ro wszystkie kobiety z plemienia
Beniamina zostały wytracone?”.
17 Doszli wi�c do wniosku:
„Ocalali Beniaminici dalej po-
winni mieć jakieś dziedzictwo,
żeby z Izraela nie zostało wytra-
cone żadne plemi�. 18 Ale my,
Izraelici, nie możemy dać im
swoich córek za żony, bo przy-
si�gliśmy: ‚Przekl�ty ten, kto da
żon� Beniaminicie’”d.

19 Powiedzieli wi�c: „W Szi-
loe—na północ od Betel, na
wschód od drogi, która biegnie
z Betel do Szechem, i na połu-
dnie od Lebony—co roku odby-
wa si� świ�to Jehowy”. 20 Dla-
tego nakazali Beniaminitom:
„Idźcie i zaczajcie si� w winni-
cach. 21 Kiedy zobaczycie, że
wychodz� z Szilo młode kobie-
ty�, by tańczyć w kr�gach, wy-
biegnijcie z winnic i niech każ-
dy z was porwie dla siebie
żon� spośród tych młodych ko-
biet z Szilo. Potem wróćcie
na terytorium swojego plemie-
nia. 22 A gdyby ich ojcowie
lub ich bracia przyszli ze skarg�
przeciwko nam, wtedy im powie-
my: ‚Okażcie nam życzliwość ze
wzgl�du na Beniaminitów, bo na
wojnie nie zdołaliśmy zdobyć żo-
ny dla każdego z nichf. Wy też

21:21 �Dosł. „córki”.
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szpalta 2
a Sdz 20:46,

47

b Sdz 21:8, 12

c Sdz 21:6

d Kpł 19:12
Sdz 21:1

e Joz 18:1

f Sdz 21:12, 14



397 S�DZI
´
OW 21:23�do�RUT 1:7

nie mogliście im ich dać, nie ła-
mi�c swojej przysi�gi’”a.

23 I Beniaminici tak właś-
nie zrobili. Każdy z nich upro-
wadził dla siebie żon� spośród
tańcz�cych kobiet. Potem wró-
cili do swojego dziedzictwa, od-
budowali swoje miastab i w nich
zamieszkali.

24 Wówczas Izraelici rozeszli
si� stamt�d. Wrócili do swoich
plemion i swoich rodzin, każdy—
do swojego dziedzictwa.

25 W tamtych czasach nie by-
ło w Izraelu królaa. Każdy robił
to, co uważał za słuszne�.

21:25 �Dosł. „co w jego oczach było
słuszne”.

ROZDZ. 21
a Sdz 21:1, 18

b Sdz 20:48
��������������������

szpalta 2
a Sdz 17:6

1Sm 8:4, 5

1 Zdarzyło si� w dniach, gdy
sprawiedliwość wymierzali�

s�dziowiea, że w kraju nastała
kl�ska głodu. Wtedy z Betlejemb

w Judzie wyruszył pewien m�ż-
czyzna z żon� i dwoma syna-
mi, żeby si� osiedlić w Moabie�c.
2 Miał na imi� Elimelech�, jego
żona miała na imi� Noemi�, a sy-
nowie—Machlon� i Kilion�. Byli
to Efratejczycy z Betlejem w Ju-

1:1 �Dosł. „gdy s�dzili”. �Dosł. „na po-
lach Moabu”. 1:2 � Imi� to znaczy „mój
Bóg jest królem”. � Imi� to znaczy „mo-
ja rozkosz”. � Imi� to może pochodzić
od hebr. słowa oznaczaj�cego „osłab-
n�ć; zachorować”. � Imi� to znaczy
„upadaj�cy; dobiegaj�cy kresu”.

dzie. W końcu przybyli do Moa-
bu i tam zamieszkali.

3 Po pewnym czasie Elime-
lech, m�ż Noemi, umarł i została
ona z dwoma synami. 4 Później
m�żczyźni ci wzi�li sobie za żo-
ny Moabitki. Jedna miała na imi�
Orpa, a druga—Ruta. I miesz-
kali tam jakieś 10 lat. 5 Potem
zmarli również Machlon i Kilion,
tak iż Noemi została bez oby-
dwu synów i bez m�ża. 6 Kiedy
wi�c usłyszała w Moabie, że Je-
howa zwrócił uwag� na swój lud
i dał mu chleb, wybrała si� w dro-
g� powrotn�, a z ni� jej synowe.

7 Tak oto Noemi opuści-
ła z synowymi miejsce, gdzie

KSI�GA

RUT
ZARY S T R E

´
S C I

1 Rodzina Elimelecha przenosi si�
do Moabu (1, 2)

Noemi, Orpa i Rut zostaj� wdowami (3-6)
Rut lojalna wobec Noemi i jej Boga (7-17)
Noemi wraca do Betlejem razem
z Rut (18-22)

2 Rut zbiera pokłosie na polu Boaza (1-3)
Rut poznaje Boaza (4-16)

Rut opowiada Noemi o życzliwości
Boaza (17-23)

3 Noemi udziela Rut wskazówek (1-4)
Rut i Boaz na klepisku (5-15)
Rut wraca do Noemi (16-18)

4 Boaz zostaje wykupicielem (1-12)
Boazowi i Rut rodzi si� Obed (13-17)
Rodowód Dawida (18-22)

ROZDZ. 1
a Sdz 2:16

b Mi 5:2

c Rdz 19:36, 37
Pwt 2:9
Sdz 3:30

��������������������

szpalta 2
a Mt 1:5
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mieszkała. Gdy szły drog� do
ziemi judzkiej, 8 rzekła do nich
obu: „Idźcie, wracajcie do do-
mów swoich matek. Niech Jeho-
wa okaże wam lojaln� miłośća,
tak jak wy okazywałyście j�
swoim zmarłym m�żom oraz
mnie. 9 Niech Jehowa sprawi�,
żeby każda z was znalazła bez-
pieczne schronienie� w domu
swojego m�ża”b. Potem je ucało-
wała, a one zacz�ły głośno pła-
kać. 10 I mówiły do niej: „Nie!
Pójdziemy z tob� do twojego lu-
du”. 11 Ale Noemi powiedzia-
ła: „Wróćcie, moje córki. Cze-
mu miałybyście iść ze mn�? Czy
zdołam jeszcze urodzić synów,
którzy mogliby zostać waszy-
mi m�żami?c 12 Wróćcie, moje
córki. Idźcie, bo jestem już za
stara, żeby wyjść za m�ż. A na-
wet gdybym mogła mieć nadzie-
j�, że jeszcze dziś znajd� m�ża
i że urodz� synów, 13 czy cze-
kałybyście na nich, aż dorosn�?
Czy z ich powodu pozostawa-
łybyście niezam�żne? Nie, moje
córki, ze wzgl�du na was odczu-
wam wielk� gorycz, bo Jehowa�
zwrócił si� przeciwko mnie”d.

14 One znów głośno si� roz-
płakały, po czym Orpa ucałowa-
ła teściow� i odeszła. Natomiast
Rut z ni� została. 15 Noemi
powiedziała wi�c: „Spójrz! Two-
ja owdowiała szwagierka poszła
z powrotem do swojego ludu i do
swoich bogów.Wracaj z ni� i ty”.

16 Na to Rut odezwała si�:
„Nie nalegaj na mnie, żebym ci�
porzuciła i przestała ci towarzy-
szyć. Bo gdzie ty pójdziesz—ja
pójd�. I gdzie ty zanocujesz—
ja zanocuj�. Twój lud b�dzie mo-
im ludem, a twój Bóg—moim Bo-
gieme. 17 Gdzie ty umrzesz—ja

1:9 �Lub „was obdaruje”. �Dosł. „miej-
sce odpoczynku”. 1:13 �Dosł. „r�ka Je-
howy”.

umr� i tam zostan� pochowana.
Niech Jehowa surowo mnie uka-
rze�, jeśli cokolwiek innego niż
śmierć oddzieli mnie od ciebie”.

18 Kiedy Noemi zobaczyła, że
Rut jest zdecydowana z ni� iść,
już nie próbowała jej przekony-
wać. 19 I obie szły dalej, aż do-
tarły do Betlejema. Gdy tylko tam
przybyły, w całym mieście zapa-
nowało z ich powodu porusze-
nie, a kobiety pytały: „Czy to
Noemi?”. 20 Ona jednak mówi-
ła do nich: „Nie nazywajcie mnie
Noemi�. Nazywajcie mnie Ma-
ra�, bo Wszechmocny napełnił
mnie wielk� gorycz�b. 21 Mia-
łam wszystko�, gdy poszłam,
a Jehowa sprawił, że wracam
z niczym. Czemu miałybyście na-
zywać mnie Noemi, skoro Jeho-
wa zwrócił si� przeciwko mnie
i skoroWszechmocny sprowadził
na mnie nieszcz�ście?”c.

22 Tak oto Noemi wróciła
z Moabud, a z ni� jej synowa Mo-
abitka Rut. Przybyły do Betlejem
na pocz�tku żniw j�czmieniae.

2 A Noemi miała bardzo za-
możnego krewnego ze stro-

ny swojego m�ża, Elimelecha;
miał on na imi� Boazf.

2 Pewnego razu Moabitka Rut
powiedziała do Noemi: „Pozwól
mi, prosz�, pójść na pola i zbie-
rać pokłosie�g za tym, który
spojrzy na mnie życzliwie”. No-
emi odparła: „Idź, moja córko”.
3 Rut wi�c poszła i zacz�ła zbie-
rać na polu kłosy pozostawio-
ne przez żniwiarzy. Przypadkiem
trafiła na pole należ�ce do Boa-
zah, który był z rodziny Elimele-
cha i. 4 A Boaz właśnie przybył
z Betlejem i mówił do żniwia-

1:17 �Dosł. „niech mi Jehowa to uczyni
i do tego doda”. 1:20 � Imi� to znaczy
„moja rozkosz”. � Imi� to znaczy „gorz-
ka”. 1:21 �Lub „byłam pełna”. 2:2
�Zob. Słowniczek poj�ć.

ROZDZ. 1
a Wj 34:6

Rut 2:20

b Rut 3:1

c Pwt 25:5, 6

d Rut 1:20

e Rut 2:11, 12
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szpalta 2
a Rut 1:1, 2

b Rut 1:13

c Rut 1:3, 5

d Lb 21:13
Rut 1:1

e Rut 2:23
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ROZDZ. 2
f Rut 2:20

Rut 4:21, 22
Mt 1:5
Łk 3:23, 32

g Kpł 23:22
Pwt 24:19

h Rut 2:20

i Rut 1:2
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rzy: „Jehowa niech b�dzie z wa-
mi”. Oni z kolei mu odpowiadali:
„Niech ci Jehowa błogosławi”.

5 Nast�pnie Boaz zapytał słu-
g�� nadzoruj�cego prac� żniwia-
rzy: „Kim jest ta młoda kobie-
ta?”. 6 A on odpowiedział: „To
Moabitkaa, która razem z Noemi
przybyła z Moabub. 7 Zapyta-
ła mnie: ‚Czy mogłabym zbierać
zż�te kłosyc pozostawione przez
żniwiarzy�?’. I odk�d rano przy-
szła, cały czas była na nogach.
Dopiero teraz na chwil� usiadła
w szałasie, żeby odpocz�ć”.

8 Wtedy Boaz powiedział do
Rut: „Posłuchaj, moja córko. Nie
oddalaj si�, by zbierać pokłosie
na innym polu, i nigdzie nie od-
chodź. Trzymaj si� blisko moich
pracownic�d. 9 Patrz, na któ-
rym polu żn�, i idź z nimi.
Przykazałem pracownikom�, że-
by ci nie dokuczali�. Kiedy za-
chce ci si� pić, idź tam, gdzie s�
dzbany, i napij si� wody, której
naczerpali”.

10 Wtedy ona padła na twarz,
kłaniaj�c si� aż do ziemi, i za-
pytała go: „Co sprawiło, że
zyskałam twoj� przychylność
i że zwróciłeś na mnie uwag�,
chociaż jestem cudzoziemk�?”e.
11 Boaz jej odrzekł: „Dokład-
nie opowiedziano mi o wszyst-
kim, co uczyniłaś dla swojej teś-
ciowej po śmierci swego m�ża,
a także o tym, jak opuściłaś ojca
i matk� oraz rodzinny kraj i po-
szłaś do ludu, którego przedtem
nie znałaśf. 12 Niech Jehowa
nagrodzi ci� za to, co zrobiłaśg.
Obyś otrzymała hojn� zapłat��
od Jehowy, Boga Izraela, pod

2:5 �Dosł. „młodzieńca”. 2:7 �Możli-
we też „zbierać pokłosie wśród snopów
pozostawionych przez żniwiarzy”. 2:8
�Dosł. „dziewcz�t”. 2:9 �Dosł. „mło-
dzieńcom”. �Dosł. „żeby ci� nie doty-
kali”. 2:12 �Lub „nagrod�”.

którego skrzydła przyszłaś si�
schronić”a. 13 Na to ona po-
wiedziała: „Obym dalej cieszy-
ła si� twoj� przychylności�, mój
panie, bo mnie pocieszyłeś, bo
uspokoiłeś� swoj� służebnic�,
chociaż nawet nie jestem jedn�
z twoich służebnic”.

14 W porze posiłku Boaz
odezwał si� do niej: „Podejdź tu-
taj, zjedz troch� chleba i maczaj
swój kawałek w occie winnym”.
Usiadła wi�c koło żniwiarzy,
a on podał jej prażonego ziar-
na; i najadła si� do syta, i jesz-
cze jej troch� zostało. 15 Kie-
dy wstała, by zbierać pokłosieb,
Boaz polecił swym pracowni-
kom: „Pozwólcie jej zbierać na-
wet wśród zż�tych kłosów�
i nie sprawiajcie jej przykrościc.
16 Wyci�gajcie też dla niej ze
snopów troch� kłosów i je pozo-
stawiajcie, by mogła je zbierać;
i nie róbcie jej wymówek”.

17 Ona wi�c dalej zbierała
pokłosie na polu aż do wieczo-
rad. Gdy wymłóciła to, co uzbie-
rała, okazało si�, że ma około
efy� j�czmienia. 18 Nast�pnie
wzi�ła ziarno i poszła do mias-
ta, a jej teściowa zobaczyła, co
ona zebrała. Rut wyj�ła też je-
dzenie, które zostało jej po po-
siłkue, i dała Noemi.

19 Potem Noemi zapytała:
„Gdzie dzisiaj zbierałaś pokło-
sie? Gdzie pracowałaś? Niech
b�dzie błogosławiony ten, któ-
ry ci� zauważył”f. Na to Rut
odpowiedziała teściowej: „Pra-
cowałam dziś na polu człowie-
ka, który ma na imi� Boaz”.
20 Wówczas Noemi rzekła do
niej: „Niech mu błogosławi Je-
howa, który pozostał lojalny

2:13 �Dosł. „przemówiłeś do serca”.
2:15 �Możliwe też „wśród snopów”.
2:17 �Efa odpowiadała 22 l. Zob. Doda-
tek B14.
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a Rut 1:3, 4

b Rut 1:16, 22

c Kpł 23:22
Pwt 24:19

d Rut 2:22

e Wj 23:9
Kpł 19:34

f Rut 1:14, 16

g Rut 4:11, 17
Mt 1:5, 16
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Ps 36:7
Ps 57:1
Ps 63:7

b Kpł 19:9
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c Rut 2:9

d Rut 2:7

e Rut 2:14

f Ps 41:1
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w swej miłości wobec żywych
i umarłych”a. I dodała: „Czło-
wiek ten jest z nami spokrewnio-
nyb. To jeden z naszych wyku-
picieli�”c. 21 Wtedy Moabitka
Rut powiedziała: „Rzekł do mnie
jeszcze: ‚Trzymaj si� blisko mo-
ich ludzi�, dopóki nie dokończ�
u mnie żniw’”d. 22 Na to Noe-
mi odparła: „To lepiej dla ciebie,
moja córko, że b�dziesz wycho-
dziła z jego dziewcz�tami, niż
gdyby na innym polu mieli ci do-
kuczać”.

23 Rut trzymała si� wi�c bli-
sko pracownic Boaza i zbierała
pokłosie, dopóki nie skończyły
si� żniwa j�czmieniae i pszenicy.
I dalej mieszkała ze swoj� teś-
ciow�f.

3 Pewnego razu Noemi, teś-
ciowa Rut, zwróciła si� do

niej: „Moja córko, czy nie po-
winnam poszukać ci m�ża, przy
którym poczujesz si� bezpiecz-
nie�g i b�dzie ci si� dobrze
wiodło? 2 Czy Boaz—ten, któ-
rego dziewcz�t si� trzymałaś—
nie jest naszym krewnym?h Tego
wieczora akurat odwiewa j�cz-
mień na klepisku. 3 Wyk�p si�
wi�c i natrzyj pachn�cym olej-
kiem. Potem si� ubierz� i zejdź
na klepisko. Nie pokazuj si� Bo-
azowi, dopóki nie skończy jeść
i pić. 4 Kiedy pójdzie spać,
zwróć uwag�, gdzie si� położył;
nast�pnie podejdź, odkryj jego
stopy i też si� połóż. A on powie
ci, co powinnaś zrobić”.

5 Wtedy Rut odparła: „Zro-
bi� wszystko, co mi powiedzia-
łaś”. 6 Zeszła wi�c na klepisko
i zastosowała si� do wszystkich
wskazówek teściowej. 7 Tym-

2:20 �Lub „krewnych maj�cych prawo
wykupu”. 2:21 �Lub „mojej młodzie-
ży”. 3:1 �Dosł. „poszukać ci miejsca
odpoczynku”. 3:3 �Lub „włóż wierzch-
nie szaty”.

czasem Boaz najadł si� i napił,
i był w dobrym nastroju. Nast�p-
nie poszedł si� położyć na skra-
ju kopca zboża. Potem po cichu
przyszła Rut, odkryła jego stopy
i też si� położyła. 8 O północy
Boaz zacz�ł drżeć. Podniósł si�
i zobaczył, że przy jego stopach
leży kobieta. 9 Zapytał: „Kim
jesteś?”. A ona odpowiedziała:
„Jestem Rut, twoja służebnica.
Rozci�gnij sw� szat� nad swo-
j� służebnic��, bo jesteś wyku-
picielem”a. 10 Na to on rzekł:
„Niech ci Jehowa błogosławi,
moja córko. Tym razem okaza-
łaś lojaln� miłość jeszcze lepiej
niż za pierwszym razemb, bo nie
starałaś si� o wzgl�dy młodych
m�żczyzn—czy to ubogich, czy
bogatych. 11 Nie bój si� wi�c,
moja córko. Zrobi� dla ciebie
wszystko, co mówiszc, bo każdy
w mieście� wie, że jesteś wspa-
niał� kobiet�. 12 Ale chociaż
rzeczywiście jestem wykupicie-
lemd, to jest jeszcze wykupiciel
bliżej spokrewniony z wami niż
jae. 13 Zostań tutaj przez noc.
A rano, jeśli on ci� wykupi, to
dobrze! Niech dokona wykupuf.
Jeśli jednak nie zechce ci� wy-
kupić, to przysi�gam na Jeho-
w�, żywego Boga�, że ja ci� wy-
kupi�. Poleż tutaj do rana”.

14 Leżała wi�c u jego stóp
aż do rana, a potem wstała, za-
nim było na tyle widno, by dało
si� kogoś rozpoznać. Wtedy on
powiedział: „Niech nikt si� nie
dowie, że jakaś kobieta przyszła
na klepisko”. 15 I dodał: „Weź
chust�, któr� masz na sobie, i j�
nadstaw”. Nadstawiła j� wi�c,
a on nasypał tam sześć miar�

3:9 �Lub „roztocz opiek� nad swoj�
służebnic�”. 3:11 �Dosł. „każda brama
mojego ludu”. 3:13 �Dosł. „to jako żyje
Jehowa”. 3:15 �Może chodzić o 6 sei,
czyli 44 l. Zob. Dodatek B14.
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f Rut 1:16
��������������������

ROZDZ. 3
g Rut 1:9

h Rut 2:1, 20
��������������������

szpalta 2
a Kpł 25:25

Pwt 25:5, 6
Rut 2:20

b Rut 1:14, 16

c Rut 3:9

d Kpł 25:25
Rut 2:20

e Rut 4:1

f Rut 4:5



401 RUT 3:16�do�4:12
j�czmienia i zarzucił to na ni�,
po czym poszedł do miasta.

16 Rut wróciła do teściowej,
a ta zapytała: „Jak ci poszło�,
moja córko?”. Opowiedziała jej
wtedy o wszystkim, co Boaz
dla niej uczynił. 17 Dodała też:
„Dał mi te sześć miar j�czmie-
nia, mówi�c: ‚Nie idź do teścio-
wej z pustymi r�kami’”. 18 Na
to Noemi rzekła: „Nie ruszaj
si� st�d, moja córko, aż si�
dowiesz, jaki obrót przybierze
sprawa, bo człowiek ten nie
spocznie, dopóki nie doprowa-
dzi jej dzisiaj do końca”.

4 Boaz udał si� do bramy mias-
taa i tam usiadł. A właśnie

przechodził wykupiciel, o któ-
rym wspomniałb. Boaz powie-
dział wi�c do niego: „Podejdź
tutaj i usi�dź”�. Wtedy on pod-
szedł i usiadł. 2 Nast�pnie Bo-
az zawołał 10 starszych mias-
tac i rzekł: „Si�dźcie tutaj”. I ci
usiedli.

3 Wówczas odezwał si� do
wykupicielad: „Noemi, która wró-
ciła z Moabue, musi sprzedać zie-
mi� należ�c� kiedyś do nasze-
go brata Elimelechaf. 4 Dlatego
pomyślałem, że powinienem ci�
o tym powiadomić i ci zapropo-
nować: ‚Kup t� ziemi� na oczach
mieszkańców i starszych ludug.
Jeśli chcesz j� wykupić, to zrób
to. Lecz jeśli nie chcesz, po-
wiedz mi o tym, żebym wie-
dział, bo to ty masz prawo wyku-
pu, a ja jestem nast�pny po
tobie’”. Na to on odparł: „Chc�
j� wykupić”h. 5 Wtedy Boaz po-
wiedział: „W dniu, w którym ku-
pisz pole od Noemi, musisz je
kupić również od Moabitki Rut,
żony zmarłego, żeby dziedzictwo

3:16 �Dosł. „kim jesteś”. 4:1 �Lub „Bo-
az powiedział wi�c: ‚Hej, taki a taki! Po-
dejdź tutaj i usi�dź’ ”. Imi� tego człowie-
ka celowo nie zostało wymienione.

zmarłego zachowało jego imi�”a.
6 Wykupiciel odrzekł: „W takim
razie nie mog� dokonać wykupu,
bo mógłbym zrujnować własne
dziedzictwo. Ty dokonaj wyku-
pu na mocy mojego prawa wy-
kupu, ponieważ ja nie mog� tego
zrobić”.

7 A dawniej istniał w Izraelu
nast�puj�cy zwyczaj, który miał
poświadczać wszelkie transak-
cje zwi�zane z prawem wykupu
i z zamian�: M�żczyzna musiał
zdj�ć swój sandałb i dać go dru-
giej osobie. Właśnie w taki spo-
sób potwierdzano w Izraelu za-
warcie umowy. 8 Kiedy wi�c
wykupiciel powiedział Boazo-
wi: „Ty dokonaj wykupu”, zdj�ł
swój sandał. 9 Nast�pnie Boaz
rzekł do starszych i do wszyst-
kich, którzy tam byli: „Jesteście
dzisiaj świadkamic, że kupuj�
od Noemi wszystko, co należa-
ło do Elimelecha, oraz wszystko,
co należało do Kiliona i Mach-
lona. 10 A ponadto bior� so-
bie za żon� Moabitk� Rut, żo-
n� Machlona, żeby dziedzictwo
zmarłego zachowało jego imi�d,
tak by imi� zmarłego nie zosta-
ło usuni�te� spośród jego bra-
ci ani z bramy miasta, w któ-
rym mieszkał. Jesteście dzisiaj
świadkami”e.

11 Wtedy cały lud, który był
w bramie miasta, oraz star-
si rzekli: „Jesteśmy świadkami!
Niech Jehowa sprawi, by żona,
która wchodzi do twojego do-
mu, stała si� jak Rachela i jak
Lea, które zbudowały dom Iz-
raelaf. Oby ci si� dobrze wiod-
ło w Efracieg i obyś zapewnił
sobie dobre imi�� w Betlejemh.
12 I niech poprzez potomstwo,
które za spraw� Jehowy urodzi

4:10 �Dosł. „odci�te”. 4:11 �Dosł.
„i rozgłoś imi�”.
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ci ta młoda kobietaa, twój dom
stanie si� jak dom Perecab, któ-
rego Tamar urodziła Judzie”.

13 Boaz ożenił si� wi�c z Rut
i z ni� współżył. A Jehowa jej po-
błogosławił, tak iż zaszła w ci�ż�
i urodziła syna. 14 Wtedy ko-
biety powiedziały do Noemi:
„Chwała Jehowie, który nie po-
zostawił ci� dzisiaj bez wyku-
piciela. Imi� tego dziecka niech
b�dzie rozsławiane w Izrae-
lu! 15 Przywróciło ci� ono do
życia� i b�dzie ci� utrzymywać
w twej starości, ponieważ uro-
dziło si� twojej synowej, która
ci� kochac i jest dla ciebie lepsza
niż siedmiu synów”. 16 A Noe-

4:15 �Lub „stało si� odnowicielem two-
jej duszy”.

mi wzi�ła dziecko i położyła je
na swojej piersi. Ponadto zacz�-
ła si� nim opiekować�. 17 Wte-
dy s�siadki nadały mu imi�. Po-
wiedziały: „Noemi urodził si�
syn” i nazwały go Obeda. On jest
ojcem Jessegob, ojca Dawida.

18 A oto potomkowie� Pere-
cac: Perec został ojcem Checro-
nad, 19 Checron został ojcem
Rama, Ram został ojcem Am-
minadabae, 20 Amminadabf zo-
stał ojcem Nachszona, Nach-
szon został ojcem Salmona,
21 Salmon został ojcem Bo-
aza, Boaz został ojcem Obeda,
22 Obed został ojcem Jessegog,
a Jesse został ojcem Dawidah.

4:16 �Lub „została jego niani�”. 4:18
�Dosł. „pokolenia”.
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1 Elkana i jego żony (1-8)
Bezdzietna Anna modli si�
o syna (9-18)

Samuel przychodzi na świat i zostaje
oddany Jehowie (19-28)

2 Modlitwa Anny (1-11)
Grzechy dwóch synów Helego (12-26)
Jehowa os�dza ród Helego (27-36)

3 Samuel zostaje prorokiem (1-21)

4 Filistyni zabieraj� Ark� (1-11)´
Smierć Helego i jego synów (12-22)

5 Arka na terytorium Filistynów (1-12)
Dagon upokorzony (1-5)
Jehowa karze Filistynów (6-12)

6 Filistyni zwracaj� Ark� Izraelitom (1-21)

7 Arka w Kiriat-Jearim (1)
Samuel nawołuje: �Służcie tylko
Jehowie’ (2-6)

Zwyci�stwo Izraelitów pod Micp� (7-14)
Samuel s�dzi� Izraelitów (15-17)

8 Izrael domaga si� króla (1-9)
Samuel ostrzega lud (10-18)
Jehowa zgadza si� na ustanowienie
króla (19-22)

9 Samuel spotyka si� z Saulem (1-27)

10 Saul namaszczony na króla (1-16)
Saul zostaje przedstawiony
ludowi (17-27)

11 Saul pokonuje Ammonitów (1-11)
Saul ponownie obwołany
królem (12-15)

12 Pożegnalna przemowa Samuela (1-25)
�Nie idźcie za fałszywymi
bożkami’ (21)

Jehowa nie porzuci swojego
ludu (22)
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1 W górzystym regionie Efrai-
maa, w Ramataim-Cofimb, żył

pewien człowiek� o imieniu El-
kanac. Efraimita ten był synem
Jerochama, syna Elihu, syna To-
chu, syna Cufa. 2 Miał dwie

1:1 �Lub „w górzystym regionie Efraima
żył pewien Cufita z Ramy”.

żony—jedna nazywała si� Anna,
a druga Peninna. Peninna miała
dzieci, natomiast Anna była bez-
dzietna. 3 Elkana każdego ro-
ku wyruszał ze swojego miasta
do Szilo, żeby oddać cześć� Je-
howie, Bogu Zast�pów, i złożyć

1:3 �Lub „pokłonić si�”.

13 Saul zbiera wojsko (1-4)
Zuchwałe post�powanie Saula (5-9)
Samuel upomina Saula (10-14)
W Izraelu brakuje broni (15-23)

14
´
Smiały wyczyn Jonatana
w Michmaszu (1-14)

Wrogowie Izraela rozgromieni
przez Boga (15-23)

Lekkomyślna przysi�ga Saula (24-46)˙
Zołnierze jedz� mi�so z krwi� (32-34)

Wojny Saula; rodzina Saula (47-52)

15 Saul oszcz�dza Agaga (1-9)
Samuel gani Saula (10-23)

„Posłuszeństwo jest lepsze
niż ofiara” (22)

Saul odrzucony jako król (24-29)
Samuel zabija Agaga (30-35)

16 Samuel namaszcza Dawida
na króla (1-13)
„Jehowa patrzy na serce” (7)

Duch Boży opuszcza Saula (14-17)
Dawid gra Saulowi na lirze (18-23)

17 Dawid pokonuje Goliata (1-58)
Goliat rzuca wyzwanie
Izraelitom (8-10)

Dawid przyjmuje wyzwanie (32-37)
Dawid idzie do walki „z imieniem
Jehowy” (45-47)

18 Przyjaźń Dawida i Jonatana (1-4)
Saul zazdrosny o zwyci�stwa
Dawida (5-9)

Saul usiłuje zabić Dawida (10-19)
Dawid żeni si� z Michal, córk�
Saula (20-30)

19 Saul dalej nienawidzi Dawida (1-13)
Dawid ucieka przed Saulem (14-24)

20 Lojalność Jonatana wobec
Dawida (1-42)

21 Dawid je chleb pokładny w Nob (1-9)
Dawid udaje w Gat obł�kanego (10-15)

22 Dawid w jaskini Adullam i w Micpe (1-5)
Saul każe zabić kapłanów z Nob (6-19)
Abiatar ucieka (20-23)

23 Dawid ratuje mieszkańców Keili (1-12)
Saul ściga Dawida (13-15)
Jonatan dodaje sił Dawidowi (16-18)
Dawidowi ledwie udaje si� uciec
przed Saulem (19-29)

24 Dawid oszcz�dza Saula (1-22)
Okazuje szacunek pomazańcowi
Jehowy (6)

25
´
Smierć Samuela (1)
Nabal odprawia posłańców
Dawida (2-13)

M�dre działanie Abigail (14-35)
„Woreczek życia u Jehowy” (29)

Podły Nabal uśmiercony
przez Jehow� (36-38)

Abigail zostaje żon� Dawida (39-44)

26 Dawid znowu oszcz�dza Saula (1-25)
Okazuje szacunek pomazańcowi
Jehowy (11)

27 Dawid otrzymuje od Filistynów
Ciklag (1-12)

28 Saul udaje si� do medium
spirytystycznego w En-Dor (1-25)

29 Filistyni nie ufaj� Dawidowi (1-11)

30 Amalekici najeżdżaj� Ciklag (1-6)
Dawid wzmacnia si� dzi�ki
Bogu (6)

Dawid pokonuje Amalekitów (7-31)
Uwalnia uprowadzonych (18, 19)
Przepis dotycz�cy podziału
łupów (23, 24)

31
´
Smierć Saula i jego trzech synów (1-13)
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a Joz 16:5

b 1Sm 1:19
1Sm 7:15, 17

c 1Kn 6:22, 27



Mu ofiar�a. Kapłanamib Jehowy
byli tam dwaj synowie Helego—
Chofni i Pinechasc.

4 W dniu, w którym Elkana
składał ofiar�, dał porcje mi�-
sa z tej ofiary swojej żonie Pe-
ninnie oraz wszystkim jej synom
i córkomd. 5 Jednak Anna—
choć Jehowa nie dał jej dzieci�—
otrzymała od Elkany specjaln�
porcj�, bo to j� kochał najbar-
dziej. 6 Druga żona Elkany�
chciała dokuczyć Annie i bez
przerwy naśmiewała si� z te-
go, że Jehowa nie dał jej dzie-
ci. 7 Robiła tak co roku, kiedy
Anna szła do domu Jehowye. Pe-
ninna� tak bardzo si� z niej na-
śmiewała, że Anna płakała i nie
jadła. 8 Pewnego razu jej m�ż,
Elkana, powiedział: „Anno, dla-
czego płaczesz i nie jesz? Dla-
czego jesteś taka smutna?� Czy
nie znacz� dla ciebie wi�cej niż
dziesi�ciu synów?”.

9 Gdy skończyli jeść i pić w
Szilo, Anna si� oddaliła. W tym
czasie przy wejściu do świ�ty-
ni�f Jehowy siedział na krześ-
le kapłan Heli. 10 Anna z wiel-
k� gorycz� w sercu� zacz�ła
si� modlić do Jehowyg i bar-
dzo płakała. 11 Złożyła wtedy
ślub: „Jehowo, Boże Zast�pów,
zobacz, jak bardzo cierpi�. Jeśli
b�dziesz pami�tał o swojej słu-
żebnicy i dasz mi synah, to od-
dam go Tobie, Jehowo, żeby
mógł Ci służyć przez całe swoje
życie, i brzytwa nie dotknie jego
głowy”i.

12 Anna długo modliła si�
do Jehowy, a Heli obserwował
jej usta. 13 Modliła si� w sercu
i nie było słychać jej głosu, tylko
drżały jej wargi. Heli pomyślał

1:5 �Dosł. „zamkn�ł jej łono”. 1:6, 7
�Lub „jej rywalka”. 1:8 �Lub „dlaczego
twoje serce si� trapi?”. 1:9 �Czyli przy-
bytku. 1:10 �Lub „w duszy”.

wi�c, że jest pijana. 14 Powie-
dział do niej: „Dlaczego przy-
szłaś tu pijana? Przestań pić
wino”. 15 Anna odparła: „Nie,
mój panie! Nie piłam wina ani
żadnego innego alkoholu. Po
prostu jestem bardzo przygn�-
biona� i wylewam swoj� dusz��
przed Jehow�a. 16 Nie uważaj
swojej służebnicy za kobiet� nic
niewart�. Cały ten czas mod-
liłam si� z powodu wielkie-
go bólu i cierpienia”. 17 Wtedy
Heli powiedział: „Idź w pokoju
i niech Bóg Izraela spełni two-
j� gor�c� prośb�, z któr� si�
do Niego zwróciłaś”b. 18 Na to
Anna rzekła: „Obyś dalej okazy-
wał przychylność swojej służeb-
nicy”. Potem odeszła i zacz�ła
jeść. A na jej twarzy nie było już
widać smutku.

19 Nast�pnego dnia wstali
wcześnie rano, pokłonili si� Je-
howie i wrócili do swojego domu
w Ramiec. Elkana współżył ze
swoj� żon� Ann� i Jehowa zwró-
cił na ni� uwag��d. 20 Nie mi-
n�ł rok�, a Anna zaszła w ci�-
ż� i urodziła syna. Dała mu na
imi�e Samuel�, bo powiedziała:
„Wyprosiłam go u Jehowy”.

21 Po pewnym czasie Elka-
na razem ze wszystkimi domow-
nikami poszedł złożyć Jehowie
doroczn� ofiar�f, a także ofia-
r� zwi�zan� z tym, co ślubował.
22 Ale Anna nie poszłag. Po-
wiedziała m�żowi: „Zaprowadz�
chłopca przed Jehow�, gdy tyl-
ko odstawi� go od piersi, i wte-
dy już tam pozostanie”h. 23 Na
to jej m�ż, Elkana, rzekł: „Zrób
to, co wydaje ci si� najlepsze�.

1:15 �Lub „jestem kobiet� uciśnion� na
duchu”. �Zob. Słowniczek poj�ć. 1:19
�Dosł. „pami�tał o niej”. 1:20 �Możli-
we też „w odpowiednim czasie”. � Imi�
to znaczy „imi� Boże”. 1:23 �Dosł. „co
jest dobre w twoich oczach”.
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Zostań w domu, dopóki nie od-
stawisz go od piersi. Niech Je-
howa sprawi, żeby si� spełniło,
co powiedziałaś”. Anna została
wi�c w domu i karmiła syna, aż
nadszedł czas, żeby odstawić go
od piersi.

24 Gdy tylko przestała karmić
piersi�, zabrała syna do Szilo.
Wzi�ła też ze sob� trzyletniego
byka, ef��m�ki oraz wielki dzban
winaa. I przyszła z chłopcem do
domu Jehowy w Szilob. 25 Tam
zarżn�li byka, a chłopca zapro-
wadzili do Helego. 26 Wtedy
Anna rzekła: „Mój panie! Zapew-
niam ci��, że jestem t� kobie-
t�, która stała przy tobie w tym
miejscu i modliła si� do Jeho-
wyc. 27 To o tego chłopca si�
modliłam i Jehowa spełnił moj�
gor�c� prośb�d. 28 Teraz odda-
j�� go Jehowie. Przez wszystkie
swoje dni b�dzie należał do Je-
howy”.

A on� pokłonił si� tam Je-
howie.

2 Wtedy Anna zacz�ła si� mo-
dlić:
„Moje serce napełnia si� ra-

dości� dzi�ki Jehowiee.
Jehowa daje mi sił��.´
Smiało otwieram usta prze-

ciwko swoim nieprzyjacio-
łom,

bo ciesz� si�, że zapewniłeś
mi wybawienie.

2 Nikt nie jest tak świ�ty
jak Ty, Jehowo,

nikt nie może Ci dorównaćf.
Nie ma takiej skały jak nasz

Bógg.

1:24 �Efa odpowiadała 22 l. Zob. Doda-
tek B14. 1:26 �Lub „na życie twojej du-
szy”. 1:28 �Lub „użyczam”. �Najwy-
raźniej chodzi o Elkan�. 2:1 �Dosł.
„mój róg jest wywyższony w Jehowie”.
Zob. Słowniczek poj�ć, hasło „Róg”.

3 Nie mówcie wyniośle,
niech z waszych ust nie wy-

chodz� żadne zuchwałe
słowa,

bo Jehowa jest Bogiem,
który wie wszystkoa

i właściwie ocenia uczynki.
4 Łuki mocarzy zostaj�

roztrzaskane,
a słabi nabieraj� siłyb.

5 Syci najmuj� si� do pracy
za chleb,

a głodni przestaj�
głodowaćc.

Niepłodna urodziła siedmiu
synówd,

a ta, która miała wielu sy-
nów, stała si� samotna�.

6 Jehowa uśmierca i zachowu-
je przy życiu�,

sprowadza do grobu� i z nie-
go wyprowadzae.

7 Jehowa zubaża i wzbogacaf,
poniża i wywyższag.

8 Z prochu podnosi tego,
który niewiele znaczy,

i z popiołu� dźwiga
biednegoh,

żeby ich posadzić
z ksi�ż�tami.

Daje im zaszczytne miejsce.
Do Jehowy należ� podpory

ziemi i,
na nich osadził l�d.

9 Strzeże kroków tych, którzy
s� wobec Niego lojalni j,

ale niegodziwcy na zawsze
zamilkn� w ciemnościachk,

bo nie dzi�ki własnej mocy
człowiek zwyci�ża l.

10 Jehowa roztrzaska tych,
którzy z Nim walcz��m,

2:5 �Dosł. „zwi�dła”. 2:6 �Lub „przy-
wraca życie”. �Lub „Szeolu”, czyli
wspólnego grobu ludzkości. Zob. Słow-
niczek poj�ć. 2:8 �Możliwe też „z wy-
sypiska śmieci”. 2:10 �Możliwe też „ci,
którzy wiod� spór z Jehow�, przera-
ż� si�”.
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zagrzmi przeciwko nim
z niebiosa.

Jehowa b�dzie s�dził cał�
ziemi�b,

udzieli mocy swemu
królowic,

da sił�� swojemu pomazań-
cowi”d.

11 Potem Elkana udał si� do
swojego domu w Ramie, nato-
miast chłopiec zacz�ł pełnić
służb�� dla Jehowye pod nadzo-
rem kapłana Helego.

12 Synowie Helego post�po-
wali haniebnief. Nie okazywali
szacunku Jehowie. 13 Wyko-
rzystywali prawo kapłanów do
cz�ści ofiary przynoszonej przez
ludzig: gdy ktoś składał ofia-
r� i akurat gotowało si� mi�-
so, zjawiał si� pomocnik kapła-
na z dużym widelcem� w r�ku
14 i wkładał go do misy, garn-
ka, kotła lub rondla, a to,
co wyci�gn�ł widelcem, kap-
łan brał dla siebie. Tak post�-
powano ze wszystkimi Izraelita-
mi, którzy przychodzili do Szilo.
15 Co wi�cej, zanim jeszcze
spalono� tłuszczh, zjawiał si� po-
mocnik kapłana i mówił do czło-
wieka składaj�cego ofiar�: „Daj
kapłanowi mi�so na pieczeń. Ma
być surowe, bo gotowanego nie
weźmie”. 16 Kiedy ten czło-
wiek odpowiadał: „Niech naj-
pierw spal� tłuszcz i, a potem
weźmiesz sobie, co chcesz�”,
tamten si� sprzeciwiał: „Nie,
daj teraz. Inaczej zabior� sił�!”.
17 W ten sposób pomocnicy
ci�żko grzeszyli przeciwko Je-
howie j. M�żczyźni ci traktowali

2:10 �Dosł. „wywyższy róg”. Zob. Słow-
niczek poj�ć, hasło „Róg”. 2:11 �Lub
„został sług�”. 2:13 �Lub „z trójz�bny-
mi widełkami”. 2:15 �Dosł. „zamienio-
no w dym”. 2:16 �Lub „czego pragnie
twoja dusza”.

ofiary dla Jehowy z lekceważe-
niem.

18 A Samuel, chociaż był
jeszcze chłopcem, pełnił służ-
b�a dla Jehowy i nosił� lniany
efod�b. 19 Jego matka co ro-
ku robiła dla niego mały płaszcz
bez r�kawów i przynosiła go,
gdy przychodziła z m�żem skła-
dać doroczn� ofiar�c. 20 Heli
pobłogosławił Elkan� i jego żo-
n�: „Oby Jehowa dał ci potom-
stwo z tej żony w zamian za te-
go, którego oddała� Jehowie”d.
Potem wrócili do domu. 21 Je-
howa zwrócił uwag� na Ann�
i zaszła w ci�ż�e. Z czasem uro-
dziła jeszcze trzech synów oraz
dwie córki. A młody Samuel do-
rastał przy Jehowief.

22 Heli był już bardzo stary,
ale słyszał o tym, jak jego syno-
wie post�powalig ze wszystkimi
Izraelitami, i o tym, że współżyli
z kobietami, które służyły przy
wejściu do namiotu spotkaniah.
23 I mówił do nich: „Dlaczego
tak robicie? Od wszystkich sły-
sz� o was złe rzeczy. 24 Moi
synowie, nie jest dobre to, co si�
o was mówi wśród ludu Jeho-
wy. 25 Jeżeli człowiek zgrze-
szy przeciwko innemu człowie-
kowi, ktoś może si� za nim
wstawić u Jehowy�. Ale jeśli
człowiek zgrzeszy przeciw Je-
howie i—kto si� b�dzie za niego
modlił?”. Oni jednak nie chcieli
słuchać ojca, a Jehowa postano-
wił ich uśmiercićj. 26 Tymcza-
sem Samuel rósł i zyskiwał co-
raz wi�ksze uznanie zarówno
u Jehowy, jak i u ludzik.

27 Pewnego razu do Helego
przyszedł prorok Boży i oświad-

2:18 �Dosł. „był przepasany”. �Zob.
Słowniczek poj�ć. 2:20 �Lub „użyczy-
ła”. 2:25 �Możliwe też „Bóg b�dzie dla
niego rozjemc�”.
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czył: „Oto co mówi Jehowa: ‚Czy
nie dałem si� wyraźnie poznać
domowi twojego praojca w Egip-
cie, kiedy Izraelici byli niewol-
nikami faraona?a 28 Wybrałem
go ze wszystkich plemion Iz-
raelab, żeby usługiwał jako mój
kapłan—żeby na moim ołta-
rzuc składał ofiary, palił kadzi-
dło� i żeby nosił efod, gdy
pełni dla mnie służb�. Dałem
też domowi twojego praojca
cz�ść wszystkich ofiar spala-
nych w ogniu, które składaj�
Izraelici�d. 29 Dlaczego gardzi-
cie� moimi ofiarami, jakie naka-
załem składać w moim domu?e

Dlaczego swoich synów szanu-
jesz bardziej niż mnie? Czemu
tuczycie si� najlepszymi cz�ś-
ciami ofiar, które przynosi mój
lud, Izrael?f

30 „‚Dlatego tak brzmi wy-
powiedź Jehowy, Boga Izrae-
la: „Rzeczywiście powiedziałem,
że twoi potomkowie i potomko-
wie twojego praojca zawsze b�-
d� pełnić dla mnie służb��”g.
Ale teraz Jehowa oznajmia:
„W żadnym razie na to nie po-
zwol�! B�d� szanował tych, któ-
rzy mnie szanuj�h, a tych, którzy
mn� gardz�, potraktuj� z pogar-
d�”. 31 Nadchodzi czas, kiedy
pozbawi� siły� ciebie oraz po-
tomków twojego ojca i nikt
z twojego rodu nie dożyje sta-
rości i. 32 Podczas gdy Izraelo-
wi b�dzie si� dobrze powodzi-
ło, ty b�dziesz patrzył na wroga
w moim domu j. I już nigdy nie
b�dzie starca w twoim ro-
dzie. 33 Ale jest u ciebie ktoś,
kogo pozostawi�, żeby usługi-

2:28 �Możliwe też „sprawiał, żeby na
moim ołtarzu wznosiły si� kł�by dymu
ofiarnego”. �Dosł. „synowie Izraela”.
2:29 �Dosł. „depczecie”. 2:30 �Dosł.
„chodzić przede mn�”. 2:31 �Dosł.
„odetn� rami�”.

wał przy moim ołtarzu. Spra-
wi on, że twoje oczy przygasn�,
i sprowadzi na ciebie nieszcz�-
ście�. Jednak wi�kszość two-
ich potomków zginie od mie-
czaa. 34 To, co si� stanie
z twoimi dwoma synami, Chof-
nim i Pinechasem, b�dzie dla
ciebie znakiem—obaj umr� tego
samego dniab. 35 Potem usta-
nowi� sobie wiernego kapłanac.
B�dzie on post�pował zgodnie
z tym, czego pragnie moje ser-
ce�. Utwierdz� jego ród�, a on
b�dzie służył mojemu pomazań-
cowi� jako kapłan już na za-
wsze. 36 Ktokolwiek pozosta-
nie z twojego rodu, przyjdzie do
niego i mu si� pokłoni, żeby si�
naj�ć za pieni�dze lub bochenek
chleba. Powie: „Przydziel mi,
prosz�, jakieś zaj�cie kapłań-
skie, żebym mógł zjeść kawałek
chleba”’”d.

3 Tymczasem młody Samuel
pełnił służb�e dla Jehowy

pod nadzorem Helego. W tam-
tych dniach Jehowa rzadko
przemawiał do ludzi i wizjef nie
były cz�ste.

2 Pewnego razu Heli—który
już nie widziałg, bo osłabł mu
wzrok—spał tam, gdzie zwykle.
3 Samuel także spał. Było to
w świ�tyni�h Jehowy, gdzie znaj-
dowała si� Arka Boża. Kiedy lam-
pa w domu Boga i jeszcze si� pali-
ła, 4 Jehowa zawołał Samuela,
a on odrzekł: „Jestem tutaj”.
5 Pobiegł do Helego i powie-
dział: „Jestem. Wołałeś mnie”.
Ale Heli odparł: „Nie wołałem
ci�. Idź spać”. Samuel wi�c od-
szedł i si� położył. 6 Jehowa

2:33 �Lub „i sprawi, że twoja dusza
opadnie z sił”. 2:35 �Lub „co jest
w moim sercu i w mojej duszy”. �Dosł.
„dom”. �Dosł. „chodził przed moim po-
mazańcem”. 3:3 �Czyli przybytku.
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zawołał jeszcze raz: „Samuelu!”.
Wtedy Samuel wstał, poszedł do
Helego i powiedział: „Jestem.
Wołałeś mnie”. Ale Heli rzekł:
„Nie wołałem ci�, mój synu. Po-
łóż si� z powrotem”. 7 (Samuel
jeszcze nie poznał Jehowy i Je-
howa nie zacz�ł jeszcze objawiać
mu swojego słowa)a. 8 Jehowa
zawołał po raz trzeci: „Samue-
lu!”. Na to Samuel wstał, poszedł
do Helego i powiedział: „Jestem.
Wołałeś mnie”.

Wówczas Heli uświadomił so-
bie, że to Jehowa wołał chłopca.
9 Polecił mu wi�c: „Idź si� poło-
żyć, a jeśli ci� zawoła, powiedz:
‚Mów, Jehowo. Twój sługa słu-
cha’”. I Samuel poszedł si� po-
łożyć na swoim miejscu.

10 Jehowa przybył i zawo-
łał tak jak poprzednio: „Samue-
lu, Samuelu!”, a on odpowie-
dział: „Mów, Twój sługa słucha”.
11 Wtedy Jehowa rzekł do Sa-
muela: „Uczyni� w Izraelu coś
takiego, że każdy, kto o tym
usłyszy, b�dzie wstrz�śni�ty�b.
12 Tego dnia sprowadz� na He-
lego i jego potomków wszyst-
ko, co zapowiedziałem—od po-
cz�tku do końcac. 13 Masz mu
przekazać, że nieodwołalnie
ukarz� jego ród za grzech, o któ-
rym wiedziałd—bo jego syno-
wie obrażali Bogae, ale on ich
nie zganiłf. 14 Dlatego przy-
si�głem rodowi Helego, że żad-
na ofiara nigdy nie zmaże tego
grzechu”g.

15 Samuel leżał do rana,
a potem otworzył drzwi do-
mu Jehowy. Bał si� jednak po-
wiedzieć o tej wizji Helemu.
16 Ale Heli go wezwał: „Samu-
elu, mój synu!”, a on odpowie-
dział: „Jestem tutaj”. 17 Heli

3:11 �Lub „każdemu, kto o tym usłyszy,
zadzwoni w obu uszach”.

zapytał go: „Jak� wiadomość
ci przekazał? Prosz�, nie ukry-
waj tego przede mn�. Niech Bóg
ci� surowo ukarze�, jeśli ukry-
jesz przede mn� choćby jed-
no słowo z tego, co usłyszałeś”.
18 Samuel powiedział mu wi�c
wszystko i niczego nie ukrył. Na
to Heli rzekł: „Taka jest wola Je-
howy. Niech czyni to, co uważa
za dobre”.

19 Samuel dalej rósł, a Jeho-
wa był z nima i nie pozwolił, że-
by którekolwiek z jego słów po-
zostało niespełnione�. 20 Cały
Izrael, od Dan po Beer-Szeb�,
przekonał si�, że Samuel rzeczy-
wiście jest prorokiem Jehowy.
21 I Jehowa nadal ukazywał si�
w Szilo. Właśnie tam Jehowa
objawiał si� Samuelowi. Jehowa
robił to poprzez swoje słowob.

4 A Samuel przekazywał sło-
wo Boga całemu Izraelowi.

W tym czasie Izraelici wy-
ruszyli na wojn� z Filistyna-
mi. Rozłożyli si� obozem koło
Eben-Ezer, a Filistyni obozowali
w Afeku. 2 Filistyni ustawili
si� w szyku bojowym i rozpo-
cz�ła si� walka. Izraelici zostali
pokonani, trac�c w bitwie oko-
ło 4000 ludzi. 3 Kiedy żołnie-
rze wrócili do obozu, starsi Iz-
raela zacz�li mówić: „Dlaczego
Jehowa pozwolił, żeby nas po-
konali� Filistyni?c Weźmy z Szilo
Ark� Przymierza Jehowyd, żeby
była z nami i wybawiła nas z r�k
wrogów”. 4 Posłano wi�c ludzi
do Szilo i sprowadzono stamt�d
Ark� Przymierza Jehowy, Boga
Zast�pów, siedz�cego na tronie
nad� cherubamie. A z Ark� Przy-

3:17 �Dosł. „niech ci Bóg to uczyni i do
tego doda”. 3:19 �Dosł. „upadło na
ziemi�”. 4:3 �Dosł. „dlaczego Jehowa
nas pokonał”. 4:4 �Możliwe też „mi�-
dzy”.
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mierza prawdziwego Boga przy-
byli dwaj synowie Helego, Chof-
ni i Pinechasa.

5 Gdy Arka Przymierza Jeho-
wy znalazła si� w obozie, wszys-
cy Izraelici zacz�li wznosić głoś-
ne okrzyki, aż ziemia drżała.
6 Kiedy Filistyni usłyszeli te
okrzyki, pytali: „Co to za ha-
łas w obozie Hebrajczyków?”.
W końcu dowiedzieli si�, że do
obozu sprowadzono Ark� Jeho-
wy. 7 Wtedy przestraszyli si�
i mówili: „Bóg przybył do ich
obozu!b Biada nam, bo coś ta-
kiego jeszcze nigdy si� nie
zdarzyło! 8 Biada nam! Kto
nas wyratuje z r�ki tego pot�ż-
nego Boga? To Bóg, który
na pustkowiu uderzył Egipcjan
wszelkiego rodzaju plagamic.
9 B�dźcie odważni i działajcie
m�żnie, Filistyni, bo inaczej
przyjdzie nam służyć Hebraj-
czykom, tak jak oni służyli
namd. B�dźcie m�żni i walcz-
cie!”. 10 Filistyni ruszyli wi�c
do walki i zwyci�żylie. Izraelici
pouciekali do swoich namiotów.
Ponieśli straszliw� kl�sk�—po-
legło 30 000 pieszych żołnierzy
izraelskich. 11 Co wi�cej, Filis-
tyni zabrali Ark� Boż�. Zgin�li
też dwaj synowie Helego, Chof-
ni i Pinechasf.

12 Pewien Beniaminita uciekł
z pola walki i tego samego
dnia przybył do Szilo w rozdar-
tym ubraniu, z głow� posypan�
prochemg. 13 Heli siedział wte-
dy na krześle przy drodze i czu-
wał, ponieważ bardzo si� niepo-
koił o Ark� prawdziwego Bogah.
Kiedy człowiek ten wszedł do
miasta i o wszystkim opowie-
dział, całe miasto podniosło
krzyk. 14 Słysz�c to, Heli za-
pytał: „Co to za zgiełk?”. Czło-
wiek ten szybko do niego przy-
szedł i przekazał mu wieści.

15 (Heli miał wówczas 98 lat
i już nie widział)a. 16 Powie-
dział do Helego: „Przybywam
z pola walki. Dzisiaj stam-
t�d uciekłem”. Heli zapytał: „Co
si� stało, mój synu?”. 17 Wtedy
ten człowiek opowiedział mu, co
si� wydarzyło: „Izraelici uciekli
przed Filistynami i ponieśli wiel-
k� kl�sk�b. Obaj twoi synowie,
Chofni i Pinechas, zgin�lic. Filis-
tyni zabrali też Ark� prawdziwe-
go Boga”d.

18 Gdy tylko Heli usłyszał
o Arce prawdziwego Boga, spadł
do tyłu z krzesła przy bramie,
złamał sobie kark i umarł, bo
był człowiekiem starym i ci�ż-
kim. S�dził Izraela przez 40 lat.
19 Jego synowa, żona Pinecha-
sa, była w ci�ży i wkrótce mia-
ła rodzić. Kiedy dowiedziała si�,
że Arka prawdziwego Boga zo-
stała zabrana i że jej teść oraz
m�ż ponieśli śmierć, niespodzie-
wanie chwyciły j� bóle porodowe
i urodziła. 20 Gdy umierała,
stoj�ce przy niej kobiety mówi-
ły: „Nie bój si�, urodziłaś sy-
na”. Ona jednak si� nie odezwa-
ła i nie zwróciła na to uwagi�.
21 Nazwała chłopca Ichabod�e,
gdyż powiedziała: „Chwała Izra-
ela poszła na wygnanie”f. Mia-
ła na myśli zabranie Arki praw-
dziwego Boga oraz śmierć teścia
i m�żag. 22 Rzekła: „Chwała Iz-
raela poszła na wygnanie, bo za-
branoArk� prawdziwego Boga”h.

5 Kiedy Filistyni zabrali Ar-
k�i prawdziwego Boga, prze-

transportowali j� z Eben-Ezer
do Aszdodu. 2 Wnieśli j� do
świ�tyni� Dagona i postawili
obok jego pos�gu j. 3 Nast�p-
nego dnia mieszkańcy Aszdodu

4:20 �Lub „i nie zważała na to w swo-
im sercu”. 4:21 � Imi� to znaczy „gdzie
jest chwała?”. 5:2 �Dosł. „domu”.
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wstali wcześnie rano i zobaczyli,
że pos�g Dagona leży powa-
lony twarz� do ziemi przed Ar-
k� Jehowya. Podnieśli go wi�c
i postawili z powrotem na jego
miejscub. 4 Gdy kolejnego dnia
wstali wcześnie rano, pos�g Da-
gona znowu leżał powalony twa-
rz� do ziemi przed Ark� Jehowy.
Jego głowa oraz obie dłonie by-
ły odci�te i leżały na progu. Nie-
tkni�ty został tylko tułów�.
5 Dlatego po dziś dzień kapłani
Dagona i wszyscy, którzy wcho-
dz� do jego świ�tyni w Aszdo-
dzie, nie nast�puj� na ten próg.

6 Jehowa wyst�pił przeciw-
ko mieszkańcom Aszdodu, siej�c
wśród nich zniszczenie. Pora-
ził ludność Aszdodu i okolic
guzkami krwawniczymi�c. 7 Kie-
dy mieszkańcy Aszdodu spo-
strzegli, co si� dzieje, powie-
dzieli: „Arka Boga Izraela nie
może tu zostać, bo Bóg Izrae-
la surowo nas karze—nas i na-
szego boga Dagona”. 8 Zwołali
wi�c wszystkich władców filis-
tyńskich i zapytali ich: „Co ma-
my zrobić z Ark� Boga Izrae-
la?”. Ci odpowiedzieli: „Trzeba j�
przenieść do Gat”d. I przenieśli
tam Ark� Boga Izraela.

9 Kiedy j� tam sprowadzono,
Jehowa zwrócił si� przeciwko
temu miastu, wywołuj�c w nim
popłoch. Jego mieszkańców—
od małego do wielkiego—po-
raził guzkami krwawniczymie.
10 Wysłali wi�c Ark� prawdzi-
wego Boga do Ekronuf. Ale gdy
tylko tam dotarła, mieszkańcy
podnieśli krzyk: „Przynieśli tu
Ark� Boga Izraela, żeby uśmier-
cić nas i nasz lud!”g. 11 Dlate-
go wezwali wszystkich władców
filistyńskich i rzekli: „Odeślijcie
Ark� Boga Izraela tam, gdzie

5:4 �Lub „cz�ść rybia”. Dosł. „tylko Da-
gon”. 5:6 �Lub „hemoroidami”.

jej miejsce, bo inaczej wszys-
cy zginiemy”. Mieszkańców całe-
go miasta ogarn�ł strach przed
śmierci�, ponieważ prawdziwy
Bóg karał ich bardzo dotkliwiea.
12 Ci, którzy nie umarli, zostali
porażeni guzkami krwawniczy-
mi. I wołali o pomoc ku niebu.

6 Arkab Jehowy pozostawa-
ła na terytorium Filistynów

przez siedem miesi�cy. 2 Filis-
tyni wezwali kapłanów oraz
wróżbitówc i zapytali: „Co mamy
zrobić z Ark� Jehowy? Powiedz-
cie nam, jak mamy j� ode-
słać na jej miejsce”. 3 Na to
oni rzekli: „Jeżeli odsyłacie Ar-
k� Przymierza Jehowy, Boga Iz-
raela, nie odsyłajcie jej bez
żadnego daru. Koniecznie po-
winniście Mu j� zwrócić razem
z darem ofiarnym za swoj� wi-
n�d. Dopiero wtedy zostaniecie
uzdrowieni i dowiecie si�, dla-
czego Bóg Izraela was karze”.
4 Spytali wi�c: „Jaki dar ofiar-
ny mamy Mu wysłać?”. Odpo-
wiedzieli: „Pi�ć złotych guzków
krwawniczych� i pi�ć złotych
myszy—według liczby filistyń-
skich władcówe—bo ta sama
plaga dotkn�ła was i waszych
władców. 5 Zróbcie podobizny
swoich guzków krwawniczych
oraz myszyf, które rujnuj� wa-
sz� ziemi�, i oddajcie cześć Bo-
gu Izraela. Może przestanie ka-
rać was, waszego boga i wasz
krajg. 6 Czemu mielibyście za-
ci�ć si� w uporze tak jak Egip-
cjanie i faraon?h Bóg surowo
ich karał i, aż w końcu musieli
wypuścić Izraela j. 7 Przygotuj-
cie wi�c nowy wóz i dwie krowy,
które maj� ciel�ta i nie chodziły
jeszcze w jarzmie. Zaprz�gnijcie
te krowy do wozu, ale zabierz-
cie im młode i zaprowadźcie do

6:4 �Lub „hemoroidów”.
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zagrody. 8 Weźcie Ark� Jeho-
wy i włóżcie j� na ten wóz,
a obok niej postawcie skrzyni�
ze złotymi przedmiotami, które
ofiarujecie Mu za swoj� wi-
n�a. Potem wyślijcie wóz z Ark�
w drog� 9 i obserwujcie, co si�
stanie. Jeżeli wyjedzie na dro-
g� do Bet-Szemeszb, w kierun-
ku swojego kraju, b�dzie jasne,
że to ich Bóg wyrz�dził nam to
wielkie zło. A jeżeli nie, b�dzie-
my wiedzieli, że to nie On nas
ukarał—że spotkało nas to przy-
padkiem”.

10 I tak zrobili. Wzi�li dwie
krowy, które miały ciel�ta, i za-
prz�gli je do wozu, a ciel�ta za-
mkn�li w zagrodzie. 11 Potem
umieścili na wozie Ark� Je-
howy oraz skrzyni� ze złoty-
mi myszami i podobiznami guz-
ków krwawniczych. 12 Krowy
ruszyły prosto na drog� do Bet-
-Szemeszc. Szły tylko t� jedn�
drog� i bez przerwy ryczały. Nie
skr�cały ani w prawo, ani w le-
wo. Filistyńscy władcy cały czas
pod�żali za nimi—aż do grani-
cy Bet-Szemesz. 13 Mieszkań-
cy Bet-Szemesz właśnie zbierali
pszenic� na nizinie�. Kiedy zo-
baczyli Ark�, bardzo si� ucie-
szyli. 14 Wóz wjechał na pole
Jozuego z Bet-Szemesz i zatrzy-
mał si� przy wielkim kamieniu.
Por�bali drewno z tego wozu,
a krowyd złożyli Jehowie na ca-
łopalenie.

15 Gdy Lewicie zdj�li z wozu
Ark� Jehowy i skrzyni� ze zło-
tymi przedmiotami, położyli je
na tym wielkim kamieniu. Tego
dnia mieszkańcy Bet-Szemeszf

złożyli Jehowie całopalenia i in-
ne ofiary.

16 Zobaczyło to pi�ciu filis-
tyńskich władców i jeszcze te-

6:13 �Lub „dolinnej równinie”.

go samego dnia wrócili oni
do Ekronu. 17 A oto złote guz-
ki krwawnicze, które Filistyni
posłali Jehowie jako dar ofiar-
ny za win�a: jeden za Aszdodb,
jeden za Gaz�, jeden za Aszke-
lon, jeden za Gatc, jeden za Ek-
rond. 18 Natomiast liczba zło-
tych myszy odpowiadała liczbie
wszystkich miast filistyńskich
należ�cych do pi�ciu władców—
zarówno warownych miast, jak
i nieobwarowanych wiosek.

Wielki kamień, na którym po-
stawiono Ark� Jehowy, znajdu-
j�cy si� na polu Jozuego z Bet-
-Szemesz, po dziś dzień służy
za świadectwo tego wszyst-
kiego. 19 Ponieważ mieszkań-
cy Bet-Szemesz patrzyli na Ark�
Jehowy, Bóg zacz�ł ich zabi-
jać. Uśmiercił 50 070� osób. I lud
pogr�żył si� w żałobie, bo Je-
howa zadał mu dotkliwy ciose.
20 Mieszkańcy Bet-Szemesz py-
tali: „Kto zdoła si� ostać przed
Jehow�, świ�tym Bogiem?f Czy
nie mógłby od nas odejść i pójść
gdzie indziej?”g. 21 Wyprawili
wi�c posłańców do Kiriat-Je-
arimh z wiadomości�: „Filistyni
zwrócili Ark� Jehowy. Przyjdź-
cie i zabierzcie j� do siebie” i.

7 Wtedy przybyli ludzie z Ki-
riat-Jearim i zabrali Ark�

Jehowy do znajduj�cego si� na
wzgórzu domu Abinadaba j. Na-
st�pnie uświ�cili jego syna Elea-
zara, żeby strzegł Arki Jehowy.

2 Od dnia, gdy Arka znalazła
si� w Kiriat-Jearim, upłyn�ł dłu-
gi czas—20 lat. Cały Izrael za-
cz�ł szukać pomocy u Jehowy�k.
3 Samuel przemówił wtedy do
ludu: „Jeżeli całym sercem wra-
cacie do Jehowy l, to usuńcie
spośród siebie cudzoziemskich

6:19 �Dosł. „70 ludzi, 50 000 ludzi”.
7:2 �Lub „płakać za Jehow�”.
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bogówa i pos�gi Asztarteb.
Niech wasze serca b�d� w pełni
oddane Jehowie i służcie tylko
Jemuc, a wyzwoli was z r�k Fi-
listynów”d. 4 Izraelici usun�li
wi�c Baalów oraz pos�gi Asztar-
te i służyli tylko Jehowiee.

5 Potem Samuel powiedział:
„Niech wszyscy Izraelici zbior�
si� w Micpief. B�d� si� za was
modlić do Jehowy”g. 6 Zgro-
madzili si� wi�c w Micpie i czer-
pali wod�, i wylewali j� przed
Jehow�. W tym dniu również
pościlih i mówili: „Zgrzeszyliśmy
przeciwko Jehowie” i. Tam też
Samuel zacz�ł s�dzićj Izraelitów.

7 Gdy Filistyni usłyszeli, że
Izraelici zebrali si� w Mic-
pie, filistyńscy władcyk wyru-
szyli przeciw nim. Na wieść
o tym Izraelici bardzo si� prze-
straszyli. 8 Dlatego prosili Sa-
muela: „Nie przestawaj wołać
do Jehowy, naszego Boga, że-
by nam pomógł l i wyratował nas
z r�k Filistynów”. 9 Samuel
wzi�ł wi�c młode jagni� i złożył
je na całopaleniem dla Jehowy.
Wołał do Jehowy o pomoc dla
Izraela, a Jehowa mu odpowie-
działn. 10 Kiedy Samuel skła-
dał całopalenie, Filistyni ruszyli
do natarcia na Izraelitów. Wów-
czas Jehowa sprawił, że rozległ
si� pot�żny grzmoto, i wywo-
łał wśród Filistynów zamiesza-
niep. Zostali oni pokonani na
oczach Izraelaq. 11 Wtedy Izra-
elici ruszyli za nimi z Micpy.

´
Sci-

gali Filistynów i zabijali ich aż
do miejsca na południe od Bet-
-Kar. 12 Potem Samuel wzi�ł
kamieńr i ustawił go mi�dzy Mic-
p� a Jeszan�. Nadał mu na-
zw� Eben-Ezer�, bo powiedział:
„Aż dot�d Jehowa nam poma-
gał”s. 13 Tak Filistyni zostali

7:12 �Nazwa ta znaczy „kamień pomo-
cy”.

pokonani i nie wkraczali już
na terytorium Izraelaa. R�ka Je-
howy była zwrócona przeciwko
nim przez wszystkie dni Samue-
lab. 14 Miasta zaj�te wcześniej
przez Filistynów—od Ekronu po
Gat—powróciły do Izraela. Izra-
elici wyzwolili z ich r�k swoje te-
rytorium.

Nastał też pokój mi�dzy Izra-
elem a Amorytamic.

15 Samuel s�dził Izraela
przez całe swoje życied. 16 Co
roku odbywał podróż do Betele,
Gilgalf i Micpyg i we wszyst-
kich tych miejscach s�dził Izra-
elitów. 17 Potem wracał do Ra-
myh, bo tam miał dom. W Ramie
również s�dził Izraela. I zbudo-
wał tam ołtarz dla Jehowy i.

8 Gdy Samuel si� zestarzał,
wyznaczył na s�dziów Izrae-

la swoich synów. 2 Jego pier-
worodny syn miał na imi� Jo-
el, a drugi—Abijasz j. Byli oni
s�dziami w Beer-Szebie. 3 Jed-
nak nie post�powali tak jak
ich ojciec—zabiegali o nieuczci-
wy zyskk, przyjmowali łapówki l
i wypaczali sprawiedliwośćm.

4 Po pewnym czasie zebrali
si� wszyscy starsi Izraela i
przybyli do Samuela do Ramy.
5 Rzekli do niego: „Ty si� zesta-
rzałeś, a twoi synowie nie po-
st�puj� tak jak ty. Ustanów nam
wi�c króla, żeby nas s�dził, jak
to jest u wszystkich innych na-
rodów”n. 6 Ale Samuelowi si�
nie spodobało�, że powiedzieli:
„Daj nam króla, który by nas
s�dził”. Samuel pomodlił si�
wtedy do Jehowy, 7 a Jeho-
wa tak mu odpowiedział: „Speł-
nij wszystkie ich ż�dania. To
nie ciebie odrzucili, ale mnie—
nie chc�, żebym był ich królemo.

8:6 �Dosł. „w oczach Samuela było
to złe”.
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8 Post�puj� tak już od dnia, gdy
wyprowadziłem ich z Egiptu.
Odwracaj� si� ode mniea i służ�
innym bogomb. Tak samo zacho-
wuj� si� wobec ciebie. 9 Teraz
spełnij ich ż�dania. Tylko wy-
raźnie ich ostrzeż, czego panu-
j�cy nad nimi król b�dzie miał
prawo od nich wymagać”.

10 Samuel przekazał wi�c
wszystkie słowa Jehowy ludowi,
który domagał si� od niego usta-
nowienia króla. 11 Powiedział:
„Takie prawa b�dzie miał pa-
nuj�cy nad wami królc: Zabie-
rze waszych synówd i jednych
przydzieli do swoich rydwanówe,
drugich do konnicyf, a niektó-
rym każe biec przed jego rydwa-
nami. 12 Ustanowi sobie do-
wódców tysi�cyg i dowódców
pi�ćdziesi�tekh. Inni b�d� dla
niego orać pola i i pracować przy
żniwach j, a także wytwarzać dla
niego uzbrojenie i sprz�t do jego
rydwanówk. 13 Zabierze wasze
córki, żeby wyrabiały maści�,
gotowały i piekły l. 14 Odbie-
rze wam najlepsze pola, winni-
ce oraz sady oliwnem i da swoim
sługom. 15 A z waszego zboża
i winogron b�dzie pobierał dzie-
si�cin� i dawał j� swoim sługom
i dworzanom. 16 Zabierze wa-
szych służ�cych i służ�ce, jak
również najlepsze bydło oraz
osły i wykorzysta do pracyn.
17 B�dzie pobierał dziesi�cin�
z waszych stado, a wy stanie-
cie si� jego sługami. 18 Nadej-
dzie dzień, kiedy b�dziecie skar-
żyć si� z powodu króla, którego
sobie wybraliściep, ale Jehowa
wam wtedy nie odpowie”.

19 Jednak Izraelici nie zwa-
żali na to, co mówił Samu-
el, i oświadczyli: „Nie! Chcemy
mieć nad sob� króla. 20 Wtedy

8:13 �Lub „wonności”.

b�dziemy jak wszystkie inne
narody. Nasz król b�dzie nas
s�dził, przewodził nam i pro-
wadził nasze wojny”. 21 Gdy
Samuel wysłuchał wszystkiego,
co miał do powiedzenia lud, po-
wtórzył to Jehowie. 22 A Je-
howa powiedział do Samuela:
„Posłuchaj ich i ustanów kró-
la, który b�dzie nad nimi pano-
wał”a. Wówczas Samuel polecił
Izraelitom: „Niech każdy wróci
do swojego miasta”.

9 W tamtym czasie żył pewien
bardzo zamożny Beniamini-

tab o imieniu Kiszc. Był synem
Abiela, syna Cerora, syna Be-
chorata, syna Afiacha. 2 Miał
młodego i przystojnego syna,
który nazywał si� Sauld. Wśród
Izraelitów nie było nikogo przy-
stojniejszego od niego. Wzros-
tem przewyższał wszystkich
o głow�.

3 Gdy pewnego razu zgubi-
ły si� osły� należ�ce do Kisza,
powiedział on do swojego sy-
na Saula: „Prosz�, weź ze so-
b� któregoś sług� i idźcie po-
szukać osłów”. 4 Saul i jego
sługa przemierzyli górzysty re-
gion Efraima, ziemi� Szalisza,
ziemi� Szaalim, ale nie znaleźli
osłów. Przemierzyli całe teryto-
rium Beniaminitów, lecz nigdzie
ich nie było.

5 Kiedy dotarli do ziemi Cuf,
Saul powiedział do sługi: „Wra-
cajmy, bo inaczej mój ojciec za-
pomni o osłach, a zacznie si�
martwić o nas”e. 6 Sługa jed-
nak zaproponował: „W tym mie-
ście jest człowiek Boży, który
cieszy si� dużym szacunkiem.
Wszystko, co mówi, zawsze si�
spełniaf. Chodźmy tam teraz.
Może nam powie, któr� dro-
g� mamy iść”. 7 Saul zapytał:

9:3 �Dosł. „oślice”.

ROZDZ. 8
a Pwt 9:24

b Sdz 2:19

c 1Sm 10:25

d 1Sm 14:52

e 1Kl 9:22
1Kl 10:26

f 1Kl 4:26

g 2Sm 18:1
1Kn 27:1

h 2Kl 1:14

i 1Kn 27:26

j 1Kl 4:7

k 1Kl 4:26

l 1Kl 4:22

m 1Kn 27:28, 31

n 1Kl 5:15, 16

o 1Kl 4:22, 23

p 1Kl 12:3, 4
��������������������

szpalta 2
a 1Sm 8:7

Oz 13:11
��������������������

ROZDZ. 9
b Sdz 21:17

c 1Sm 14:51
1Kn 8:33
Dz 13:21

d 1Sm 11:15
1Sm 13:13
1Sm 15:26
1Sm 28:7
1Sm 31:4
2Sm 1:23

e 1Sm 10:2

f 1Sm 3:19

413 1 SAMUELA 8:8�do�9:7



„Ale jeśli pójdziemy do niego,
to co mu zaniesiemy? W tor-
bach nie ma już chleba i nie
mamy nic innego, co moglibyśmy
mu podarować. Co mu damy?”.
8 Sługa odparł: „Mam przy so-
bie ćwierć sykla� srebra. Dam
to człowiekowi prawdziwego
Boga, a on wskaże nam drog�”.
9 (Dawniej w Izraelu ktoś, kto
szedł szukać rady u Boga, mó-
wił: „Chodźmy do widz�cego”a,
ponieważ dzisiejszego proroka
nazywano kiedyś widz�cym).
10 Wtedy Saul powiedział do
sługi: „Dobrze, chodźmy”. I po-
szli do miasta, w którym przeby-
wał człowiek prawdziwego Boga.

11 Kiedy szli pod gór� w stro-
n� miasta, spotkali dziewcz�ta,
które wyszły po wod�. Zapy-
tali je: „Czy jest tu widz�cy?”b.
12 „Tak, jest niedaleko przed
wami”—odpowiedziały. „Dzisiaj
przybył do miasta, bo lud składa
ofiar�c na świ�tym wzniesieniud.
Pośpieszcie si�, 13 to znajdzie-
cie go, jak tylko wejdziecie do
miasta, zanim jeszcze pójdzie
na wzniesienie, żeby zjeść posi-
łek. Ludzie nie b�d� jeść, dopóki
nie przyjdzie, bo to on błogosła-
wi ofiar�. Dopiero potem zapro-
szeni mog� jeść. Jeśli pójdzie-
cie od razu, to go znajdziecie”.
14 Ruszyli wi�c do miasta. Tam
wyszedł im na spotkanie Samu-
el, żeby pójść z nimi na wznie-
sienie.

15 Dzień przed przybyciem
Saula Jehowa oznajmił Samu-
elowi: 16 „Jutro o tej porze
przyśl� do ciebie pewnego m�ż-
czyzn� z ziemi Beniaminae. Masz
go namaścić na wodza mojego
ludu, Izraelaf. Wyzwoli on mój
lud z r�k Filistynów, bo wi-
działem cierpienie mojego lu-

9:8 �Sykl odpowiadał 11,4 g. Zob. Do-
datek B14.

du i usłyszałem jego krzyk”a.
17 Kiedy Samuel zobaczył Sau-
la, Jehowa odezwał si� do nie-
go: „To jest ten m�żczyzna,
o którym ci powiedziałem: ‚On
b�dzie rz�dził moim ludem�’”b.

18 Właśnie wtedy Saul pod-
szedł do Samuela w bramie i
rzekł: „Powiedz mi, prosz�, gdzie
tu jest dom widz�cego”. 19 Sa-
muel odrzekł: „Ja jestem tym wi-
dz�cym. Idźcie przede mn� na
wzniesienie i tam razem zje-
myc. Rano wyprawi� ci� w dro-
g�. Powiem ci też wszystko,
co chcesz wiedzieć�. 20 Nie
martw si� o osły, które zgubiły
si� trzy dni temud, bo si� znalaz-
ły. Zreszt� czy wszystko, co cen-
ne w Izraelu, nie należy do ciebie
i całej rodziny twojego ojca?”e.
21 Na to Saul rzekł: „Przecież
jestem Beniaminit�. Pochodz�
z najmniejszego plemienia Izrae-
laf, a moja rodzina jest najmniej
znacz�ca ze wszystkich rodzin
plemienia Beniamina. Dlaczego
wi�c powiedziałeś do mnie coś
takiego?”.

22 Samuel zaprowadził Sau-
la i jego sług� do jadalni
i dał im najzaszczytniejsze miej-
sce wśród zaproszonych, a było
tam około 30 osób. 23 Samuel
zwrócił si� do kucharza: „Przy-
nieś porcj�, któr� ci dałem i ka-
załem odłożyć”. 24 Kucharz
przyniósł wi�c udziec i położył
go przed Saulem. Samuel rzekł:
„Jedz to, co przed tob� położo-
no. Zachowano to dla ciebie na
t� okazj�, bo powiedziałem, że
zaprosiłem gości”. I Saul jadł te-
go dnia z Samuelem. 25 Potem
zeszli ze wzniesieniag do mias-
ta i na dachu domu Samuel da-
lej rozmawiał z Saulem. 26 Na-
st�pnego dnia wstali o świcie

9:17 �Lub „trzymał mój lud w karbach”.
9:19 �Dosł. „co jest w twoim sercu”.
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i Samuel zawołał do Saula, któ-
ry był na dachu: „Przyszykuj
si�. Chc� ci� wyprawić w drog�”.
Saul przyszykował si� i obaj wy-
szli z domu. 27 Gdy zbliżali si�
do granic miasta, Samuel rzekł
do Saula: „Powiedz słudzea, że-
by nas wyprzedził i poszedł
przed nami”. Sługa wi�c po-
szedł przodem, a Samuel ode-
zwał si� do Saula: „Zatrzymaj
si� teraz, bo chc� ci przekazać
słowo od Boga”.

10 Potem Samuel wzi�ł fla-
kon z olejkiem i wylał

Saulowi na głow�b. Pocałował
go i powiedział: „Jehowa na-
maścił ci� na wodzac swojego
ludu�d. 2 Gdy si� dzisiaj rozej-
dziemy, to w Celcachu na tery-
torium Beniamina spotkasz przy
grobowcu Rachelie dwóch m�ż-
czyzn. Powiedz� ci: ‚Znalazły si�
osły, których poszedłeś szukać.
Ale twój ojciec już o nich zapo-
mniałf. Teraz martwi si� o cie-
bie i mówi: „Mój syn nie wrócił.
Co mam robić?” ’. 3 Idź dalej,
aż dotrzesz do wielkiego drze-
wa Tabor. Tam spotkasz trzech
m�żczyzn, którzy b�d� szli do
Betel oddać cześć prawdziwe-
mu Bogug. Jeden b�dzie niósł
trzy koźl�ta, drugi—trzy bo-
chenki chleba, a trzeci—wielki
dzban wina. 4 Zapytaj�, jak ci
si� wiedzie, i dadz� ci dwa
chleby, a ty masz je wzi�ć.
5 Potem dojdziesz do wzgórza
prawdziwego Boga, gdzie stacjo-
nuje garnizon filistyński. Kiedy
wejdziesz do miasta, spotkasz
grup� proroków schodz�cych
ze świ�tego wzniesienia. B�d�
oni prorokować, a przed nimi
b�d� szli ludzie graj�cy na har-
fie�, tamburynie, flecie i li-

10:1 �Dosł. „nad swoim dziedzictwem”.
10:5 �Hebr. néwel. Instrument strunowy
przypominaj�cy harf� lub lir�.

rze�. 6 Wtedy zacznie na cie-
bie oddziaływać duch Jehowya

i b�dziesz prorokować razem
z nimi, i staniesz si� innym czło-
wiekiemb. 7 Gdy spełni� si� te
znaki, rób wszystko, co uznasz
za potrzebne, bo prawdziwy Bóg
jest z tob�. 8 Idź przede mn�
do Gilgalc. Ja też tam pój-
d�, żeby złożyć ofiary całopalne
i ofiary współuczestnictwa�. Po-
czekaj tam na mnie siedem dni.
Kiedy przyjd�, powiem ci, co
masz robić”.

9 Gdy tylko Saul si� odwró-
cił, żeby odejść, Bóg zacz�ł
zmieniać jego serce. Tego dnia
spełniły si� wszystkie znaki za-
powiedziane przez Samuela.
10 Saul poszedł wi�c ze swoim
sług� na wzgórze, gdzie spotkał
grup� proroków. Od razu zacz�ł
na niego oddziaływać duch Bo-
żyd i Saul prorokowałe razem
z nimi. 11 Wszyscy, którzy go
wcześniej znali, a teraz zoba-
czyli, jak prorokuje z prorokami,
pytali jeden drugiego: „Co si�
stało z synem Kisza? Czy i Saul
jest prorokiem?”. 12 Wtedy pe-
wien człowiek stamt�d odezwał
si�: „A ci inni prorocy? Czyimi
s� synami?”. I stało si� to powie-
dzeniem�: „Czy i Saul jest proro-
kiem?”f.

13 Kiedy przestał proroko-
wać, udał si� na świ�te wzniesie-
nie. 14 Później stryj Saula po-
wiedział do niego i jego sługi:
„Gdzie poszliście?”. Saul odrzekł:
„Szukaliśmy osłówg, a ponieważ
nigdzie ich nie było, poszliśmy do
Samuela”. 15 Wtedy stryj Saula
zapytał: „Co wam mówił Samuel?
Powiedz, prosz�”. 16 „Zapew-
nił nas, że osły si� znalazły”—

10:5 �Hebr. kinnòr. Instrument struno-
wy przypominaj�cy lir� lub harf�. 10:8
�Zob. Słowniczek poj�ć. 10:12 �Lub
„przysłowiem”.
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odparł Saul. Nie wspomniał mu
jednak, co Samuel mówił o wła-
dzy królewskiej.

17 Potem Samuel zwołał Iz-
raelitów do Micpya, żeby ze-
brali si� tam przed Jehow�,
18 i przemówił do nich: „Tak
rzekł Jehowa, Bóg Izraela: ‚To
ja wyprowadziłem was z Egip-
tu i wyzwoliłem z r�k Egipcjanb

oraz z r�k wszystkich królestw,
które was ciemi�żyły. 19 Ale
wy odrzuciliście swojego Bogac,
swojego Wybawc�, który uwol-
nił was od wszelkich nieszcz�ść
i udr�k, i zaż�daliście: „Ustanów
nad nami króla”. Teraz ustawcie
si� przed Jehow� według swo-
ich plemion i rodów�’”.

20 Samuel kazał wi�c po-
dejść wszystkim plemionom Iz-
raelad i zostało wybrane ple-
mi� Beniaminae. 21 Nast�pnie
kazał podejść plemieniu Benia-
mina według jego rodzin i zo-
stała wybrana rodzina Matry-
tów. W końcu został wybrany
Saul, syn Kiszaf. Ale nigdzie nie
można go było znaleźć. 22 Dla-
tego zapytali Jehow�g: „Czy ten
m�żczyzna już tu przybył?”. Je-
howa odpowiedział: „Tak, jest
tutaj, ukrył si� mi�dzy pakun-
kami”. 23 Pobiegli wi�c i przy-
prowadzili go stamt�d. Gdy sta-
n�ł wśród ludu, przewyższał
wszystkich o głow�h. 24 Wtedy
Samuel zwrócił si� do Izraeli-
tów: „Czy widzicie tego, którego
wybrał Jehowa? i Wśród całego
ludu nie ma nikogo takiego jak
on”. I wszyscy zacz�li wołać:
„Niech żyje król!”.

25 Nast�pnie Samuel powie-
dział ludowi, jakie prawa b�dzie
miał król j, i spisał je w ksi�dze,
któr� złożył przed Jehow�. Po-
tem odesłał wszystkich do swo-

10:19 �Lub „i tysi�cy”.

ich domów. 26 Saul udał si� do
swojego domu w Gibei, a razem
z nim poszli wojownicy, których
serca poruszył Jehowa. 27 Ale
pewni podli ludzie mówili: „Ni-
by jak on może nas wybawić?”a.
Wzgardzili nim i nie przynieśli
mu żadnego darub. Lecz on zbył
to milczeniem�.

11 Potem Ammonitac Na-
chasz wyruszył przeciw-

ko Jabeszowid w Gileadzie i roz-
łożył si� tam obozem. Wówczas
wszyscy mieszkańcy Jabeszu
rzekli do niego: „Zawrzyj z na-
mi przymierze�, a b�dziemy ci
służyć”. 2 Ammonita Nachasz
odpowiedział: „Zawr� z wami
przymierze pod warunkiem, że
każdemu z was wyłupi� pra-
we oko. W ten sposób upokorz�
całego Izraela”. 3 Na to starsi
z Jabeszu rzekli: „Daj nam sie-
dem dni, żebyśmy mogli roze-
słać posłańców po całym tery-
torium Izraela. Jeśli nie znajdzie
si� nikt, kto by nam przyszedł
z pomoc�, to poddamy si� tobie”.
4 Po pewnym czasie posłańcy
przybyli do Gibeie, miasta Sau-
la, i opowiedzieli o wszystkim lu-
dowi.Wtedy cały lud zacz�ł głoś-
no płakać.

5 Saul wracał właśnie ze sta-
dem z pola i zapytał: „Co si�
stało? Dlaczego lud płacze?”. Po-
wtórzono mu wi�c słowa miesz-
kańców Jabeszu. 6 Kiedy to
usłyszał, duch Boży dodał mu
siłf i Saul wpadł w wielki gniew.
7 Wzi�ł jedn� par� byków, por�-
bał na kawałki i rozesłał je po
całym terytorium Izraela z wia-
domości�: „Tak post�pi si� z
bydłem każdego, kto nie wyru-
szy z Saulem i Samuelem!”. Wte-
dy ludzi ogarn�ł strach przed
Jehow� i wyruszyli wszyscy

10:27 �Dosł. „był jak ktoś niemy”. 11:1
�Lub „porozumienie”.
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jak jeden m�ż. 8 Saul policzył
ich w Bezeku—Izraelitów było
300 000, a Judejczyków 30 000.
9 Rzekli wi�c do posłańców:
„Tak powiecie mieszkańcom Ja-
beszu w Gileadzie: ‚Jutro, gdy
słońce b�dzie wysoko, zostanie-
cie wybawieni’”. Kiedy posłańcy
przekazali t� wiadomość miesz-
kańcom Jabeszu, ci bardzo si�
ucieszyli 10 i powiedzieli Am-
monitom: „Jutro si� poddamy
i b�dziecie mogli z nami zrobić,
co wam si� podoba”a.

11 Nast�pnego dnia Saul po-
dzielił ludzi na trzy grupy. Pod-
czas straży porannej� wdarły si�
one do środka obozu Ammoni-
tówb i dziesi�tkowały ich mniej
wi�cej do południa. Ci, którzy
zdołali przeżyć, rozpierzchli si�
i każdy uciekał sam. 12 Wtedy
lud rzekł do Samuela: „Gdzie s�
ci, co mówili: ‚Dlaczego to Saul
ma być naszym królem?’?c Wy-
dajcie nam tych ludzi, a my ich
zabijemy”. 13 Saul jednak po-
wiedział: „W tym dniu nikt nie
powinien ponieść śmiercid, bo
dzisiaj Jehowa uratował Izraela”.

14 Później Samuel zwrócił si�
do ludu: „Chodźmy do Gilgale, że-
by jeszcze raz ogłosić Saula kró-
lem”f. 15 Wszyscy poszli wi�c
do Gilgal i tam przed Jehow�
obwołali Saula królem, a potem
złożyli Jehowie ofiary współ-
uczestnictwa�g. Saula i wszyst-
kich Izraelitów ogarn�ła wielka
radośćh.

12 W końcu Samuel przemó-
wił do całego Izraela: „Zro-

biłem wszystko�, czego chcie-
liście. Ustanowiłem króla, żeby
nad wami panował i. 2 Teraz

11:11 �Czyli mi�dzy godzin� 2 a 6 rano.
11:15 �Zob. Słowniczek poj�ć. 12:1
�Dosł. „wysłuchałem waszego głosu we
wszystkim”.

wi�c przewodzi wam� król!a Ja
si� zestarzałem i posiwiałem,
a moi synowie s� wśród wasb.
Przewodziłem wam od młodo-
ści aż do dzisiajc. 3 Stoj� tu te-
raz przed wami. Jeżeli macie coś
przeciwko mnie, powiedzcie to
przed Jehow� i Jego pomazań-
cemd. Czy zabrałem komuś byka
albo osła?e Czy kogoś oszukałem
albo uciskałem? Czy od kogoś
przyj�łem łapówk��, żeby przy-
mkn�ć oczy na to, co zrobił?f

Jeśli tak, wszystko zwróc�”g.
4 Izraelici odparli: „Nie oszuka-
łeś nas ani nie uciskałeś i od ni-
kogo nic nie wzi�łeś”. 5 Powie-
dział im wi�c: „Jehowa i Jego
pomazaniec s� dzisiaj świadka-
mi, że nie macie mi nic do za-
rzucenia�”.Wtedy rzekli: „On jest
świadkiem”.

6 Samuel powiedział do lu-
du: „Jehowa jest świadkiem—
Bóg, który posługiwał si� Mojże-
szem i Aaronem i wyprowadził
waszych przodków z ziemi egip-
skiejh. 7 Teraz stańcie tutaj,
a ja b�d� waszym oskarżycielem
przed Jehow�, bo przecież Je-
howa dokonał dla was i waszych
przodków tylu prawych czynów.

8 „Kiedy Jakub przybył do
Egiptui i wasi przodkowie za-
cz�li wołać do Jehowy o po-
moc j, Jehowa posłał Mojżeszak

i Aarona, żeby wyprowadzili ich
z Egiptu i osiedlili w tej zie-
mi l. 9 Oni jednak zapomnieli
o swoim Bogu, Jehowie. Dlate-
go wydał� ichm w r�ce Syseryn,
dowódcy wojska Chacoru, w r�-
ce Filistynówo oraz w r�ce kró-
la Moabup i ci walczyli z nimi.
10 Wtedy wasi przodkowie bła-
gali Jehow� o pomocq: ‚Jehowo,

12:2 �Dosł. „idzie przed wami”. 12:3
�Lub „pieni�dze za milczenie”. 12:5
�Dosł. „nie znaleźliście niczego w mojej
r�ce”. 12:9 �Dosł. „sprzedał”.
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zgrzeszyliśmya, bo porzuciliśmy
Ci�, żeby służyć Baalomb i po-
s�gom Asztartec. Wyzwól nas te-
raz z r�k naszych nieprzyjaciół,
bo chcemy Ci służyć’. 11 Je-
howa posyłał wi�c Jerubbaa-
lad, Bedana, Jeftegoe i Samuelaf

i wyzwalał was z r�k otacza-
j�cych was wrogów. Dzi�ki te-
mu mogliście mieszkać u siebie
bezpiecznieg. 12 Gdy zobaczy-
liście, że Nachaszh, król Am-
monitów, nadci�gn�ł, by z wa-
mi walczyć, mówiliście do mnie:
‚Chcemy mieć nad sob� króla!’ i.
A przecież to Jehowa, wasz Bóg,
jest waszym Królem j. 13 Macie
wi�c teraz króla, którego sobie
wybraliście, którego chcieliście.
Jehowa ustanowił go nad wa-
mik. 14 Jeśli b�dziecie si� bać
Jehowy l, służyć Mum i słuchać
Jego głosun, jeśli nie b�dziecie
si� buntować przeciwko rozka-
zom Jehowy i jeśli wy oraz król,
który panuje nad wami, b�dzie-
cie pod�żać za Jehow�, swo-
im Bogiem, to b�dzie si� wam
dobrze wiodło. 15 Ale jeśli nie
b�dziecie słuchać głosu Jehowy
i zbuntujecie si� przeciwko roz-
kazom Jehowy, to Jehowa zwró-
ci si� przeciwko wam i wa-
szym ojcomo. 16 Teraz stańcie
tutaj i zobaczcie, jakiej nie-
zwykłej rzeczy Jehowa dokona
na waszych oczach. 17 Czy nie
jest to pora żniw pszenicy? B�-
d� prosił Jehow�, żeby zacz�ło
grzmieć i padać. Wtedy si� prze-
konacie, że domagaj�c si� króla,
w oczach Jehowy dopuściliście
si� wielkiej niegodziwości”p.

18 Samuel modlił si� do Je-
howy i w tym dniu Jehowa spra-
wił, że grzmiało i padał deszcz.
Wówczas cały lud zacz�ł si�
bardzo bać Jehowy oraz Samu-
ela. 19 I ludzie prosili Samue-
la: „Módl si� za swoich sług

do Jehowy, swojego Bogaa, że-
byśmy nie umarli, bo domagaj�c
si� króla, dodaliśmy jeszcze jed-
n� niegodziwość do wszystkich
swoich grzechów”.

20 Samuel rzekł wi�c do
nich: „Nie bójcie si�. To prawda,
że post�powaliście niegodziwie,
ale już wi�cej nie odwracajcie
si� od Jehowyb. Służcie Jeho-
wie całym sercemc. 21 Nie od-
wracajcie si� od Niego, żeby iść
za fałszywymi bożkami�d, które
nie przynosz� żadnego pożytkue

i nie mog� zapewnić wybawie-
nia, bo s� niczym�. 22 Jeho-
wa nie porzuci was�f ze wzgl�du
na swoje wielkie imi�g, ponieważ
Jehowa postanowił uczynić was
swoim ludemh. 23 Jeżeli cho-
dzi o mnie, to jest nie do po-
myślenia, żebym zgrzeszył prze-
ciwko Jehowie, przestaj�c si� za
was modlić. Dalej b�d� was po-
uczał, jak iść dobr� i słuszn�
drog�. 24 Tylko bójcie si� Je-
howyi i służcie Mu wiernie� ca-
łym sercem. Pami�tajcie, jakich
wielkich rzeczy dla was doko-
nał j. 25 Jeśli jednak b�dziecie
zuchwale dopuszczać si� zła, to
zginieciek razem ze swoim kró-
lem”l.

13 Saul został królem, gdy
miał ...� latm. Panował nad

Izraelem dwa lata. 2 Saul wy-
brał sobie z Izraela 3000 lu-
dzi—2000 było z nim w Michma-
szu i w górskich okolicach Betel,
a 1000 było z Jonatanemn w Gi-
beio należ�cej do plemienia Be-
niamina. Reszt� ludzi odesłał do
ich namiotów. 3 Pewnego razu
Jonatan pobił garnizon filistyń-
skip w Gebieq. Wieść o tym ro-

12:21 �Lub „za nicościami; za pusty-
mi rzeczami”. �Lub „s� nicości�; s�
puste”. 12:22 �Dosł. „swojego ludu”.
12:24 �Lub „w prawdzie”. 13:1 �W tek-
ście hebr. brakuje liczby.
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zeszła si� wśród Filistynów.
Saul kazał wtedy d�ć w róga

po całym kraju, bo powiedział:
„Niech Hebrajczycy o tym usły-
sz�!”. 4 I cały Izrael usłyszał
wiadomość: „Saul pobił garni-
zon filistyński i teraz Filistyni
nienawidz� Izraelitów”. Wezwa-
no wi�c ludzi, żeby zebrali si�
przy Saulu w Gilgalb.

5 Również Filistyni zebrali
si� na wojn� z Izraelem. Mieli
30 000 rydwanów wojennych,
6000 jeźdźców i tylu żołnie-
rzy, co ziarnek piasku na brze-
gu morzac. Rozłożyli si� obo-
zem w Michmaszu, na wschód
od Bet-Awend. 6 Izraelici, wi-
dz�c, w jak trudnej sytuacji si�
znaleźli, poczuli si� zagrożeni
i chowali si� w jaskiniache, w do-
łach, wśród skał, w piwnicach
i cysternach. 7 Niektórzy Heb-
rajczycy przeprawili si� nawet
przez Jordan do ziemi Gadytów
i Gileaduf. Saul natomiast wci�ż
przebywał w Gilgal, a wszyscy
ludzie, którzy z nim byli, drżeli
ze strachu. 8 Czekał tam sie-
dem dni na spotkanie wyznaczo-
ne przez Samuela, ale Samuel
nie przychodził i ludzie za-
cz�li si� rozchodzić. 9 W końcu
Saul rzekł: „Przynieście mi zwie-
rz�ta na ofiar� całopaln� i ofia-
ry współuczestnictwa�”. Nast�p-
nie złożył ofiar� całopaln�g.

10 Gdy tylko skończył j�
składać, przybył Samuel. Saul
wyszedł mu naprzeciw, żeby si�
z nim przywitać�. 11 Wtedy
Samuel powiedział: „Co ty zro-
biłeś?”. Saul odrzekł: „Zobaczy-
łem, że ludzie mnie opuszczaj�h,
ty nie przyszedłeś w ustalonym
czasie, a Filistyni zebrali si�
w Michmaszu i. 12 Pomyślałem

13:9 �Zob. Słowniczek poj�ć. 13:10
�Lub „pobłogosławić go”.

wi�c sobie tak: ‚Filistyni nad-
ci�gn� przeciwko mnie pod Gil-
gal, a ja jeszcze nie zapewniłem
sobie przychylności� Jehowy’.
Dlatego uznałem, że mam obo-
wi�zek złożyć ofiar� całopaln�”.

13 Wówczas Samuel rzekł do
Saula: „Post�piłeś głupio. Nie
posłuchałeś nakazu Jehowy,
swojego Bogaa. Gdybyś posłu-
chał, Jehowa utwierdziłby two-
je panowanie nad Izraelem na
zawsze. 14 Teraz jednak two-
je panowanie nie b�dzie trwa-
łeb. Ponieważ nie posłuchałeś
nakazu Jehowyc, Jehowa znaj-
dzie sobie człowieka, który b�-
dzie miły Jego sercud, i to jego
Jehowa ustanowi wodzem swo-
jego ludu”e.

15 Potem Samuel udał si�
z Gilgal do Gibei należ�cej do ple-
mienia Beniamina. Saul policzył
ludzi, którzy przy nim zostali—
było ich około 600f. 16 Saul ze
swoim synem Jonatanem oraz
ludzie, którzy przy nich zo-
stali, przebywali w Gebieg Benia-
minitów. A Filistyni mieli obóz
w Michmaszuh. 17 Z obozu Fi-
listynów wyruszały trzy oddzia-
ły dokonuj�ce grabieży. Jeden
kierował si� na drog� do Of-
ry i ziemi Szual, 18 drugi kiero-
wał si� na drog� do Bet-Choroni,
a trzeci—na drog�, która prowa-
dzi do granicy przy dolinie Cebo-
im, w kierunku pustkowia.

19 W tamtym czasie w ca-
łym Izraelu nie można było zna-
leźć ani jednego kowala, bo
Filistyni powiedzieli: „Nie chce-
my, żeby Hebrajczycy wyrabiali
miecze czy włócznie”. 20 Dla-
tego wszyscy Izraelici musieli
chodzić do Filistynów, żeby na-
ostrzyć swoje lemiesze, moty-
ki, siekiery lub sierpy. 21 Cena

13:12 �Lub „nie ułagodziłem oblicza”.
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za naostrzenie lemiesza, motyki,
wideł, siekiery albo za umoco-
wanie ościenia wynosiła 1 fim�.
22 Kiedy wi�c dochodziło do
walki, nikt z ludzi, którzy byli
z Saulem i Jonatanem, nie miał
miecza ani włócznia. Tak� broń
mieli tylko Saul i jego syn Jo-
natan.

23 A jeden garnizon� filistyń-
ski wyruszył do przeł�czy Mich-
maszb.

14 Pewnego dnia Jonatanc,
syn Saula, powiedział do

sługi, który nosił jego broń:
„Chodź, przedostańmy si� na
drug� stron�, gdzie jest posteru-
nek Filistynów”. Nie wspomniał
jednak o tym swojemu ojcu.
2 Saul był wtedy pod granatow-
cem w Migronie na obrzeżach Gi-
beid. Miał przy sobie około 600
żołnierzye. 3 (Efodf nosił Achi-
jasz, syn Achitubag, brata Icha-
bodah, syna Pinechasa i, syna He-
lego j, kapłana Jehowy w Szilo)k.˙
Zołnierze ci nie wiedzieli o wy-
prawie Jonatana. 4 Po obydwu
stronach przejścia, którym Jo-
natan chciał przedostać si� do
posterunku Filistynów, znajdo-
wały si� z�by skalne. Jeden na-
zywał si� Bocec, a drugi Sene.
5 Jeden wznosił si� niczym słup
po stronie północnej, naprzeciw
Michmaszu, a drugi po stronie
południowej, naprzeciw Geby l.

6 Jonatan powiedział do
swojego giermka: „Chodź, prze-
dostańmy si� do posterunku
tych nieobrzezańcówm. Może Je-
howa stanie po naszej stro-
nie, bo przecież Jehowa potrafi
zapewnić wybawienie zarówno
przez wielu, jak i przez niewie-

13:21 �Starożytna jednostka wagowa
odpowiadaj�ca mniej wi�cej dwóm trze-
cim sykla. 13:23 �Lub „załoga poste-
runku”.

lu—nic Mu w tym nie przeszko-
dzi”a. 7 Giermek odpowiedział:
„Rób to, do czego pobudza ci�
serce. Idź, gdziekolwiek chcesz,
a ja pójd� za tob�”. 8 Wtedy
Jonatan rzekł: „Przedostaniemy
si� do tych ludzi i pokażemy
si� im. 9 Jeżeli zawołaj�: ‚Stój-
cie, nie ruszajcie si�, aż do was
podejdziemy!’, to si� zatrzyma-
my i nie zbliżymy si� do nich.
10 Ale jeśli zawołaj�: ‚Podejdź-
cie do nas!’, to podejdziemy, bo
Jehowa wyda ich w nasze r�ce.
To b�dzie dla nas znak”b.

11 Pokazali si� wi�c Filisty-
nom na posterunku, a oni po-
wiedzieli: „Patrzcie! Hebrajczy-
cy wychodz� z dziur, w których
si� pochowali”c. 12 I zawołali
do Jonatana i jego giermka: „Po-
dejdźcie do nas, to damy wam
nauczk�!”d. Jonatan od razu po-
wiedział do giermka: „Idź za
mn�, bo Jehowa wyda ich Izra-
elowi”e. 13 I wspinał si�, uży-
waj�c r�k i nóg, a giermek po-
d�żał za nim. Jonatan atakował
Filistynów, a tych, którzy nie
padli od jego ciosów, zabijał
posuwaj�cy si� za nim giermek.
14 Podczas tego pierwszego
ataku Jonatan z giermkiem za-
bili na krótkim odcinku� około
20 m�żczyzn.

15 Wtedy w obozie i wśród
wszystkich ludzi na posterun-
ku zapanował strach. Zl�kły si�
nawet oddziały dokonuj�ce gra-
bieżyf. Ziemia zacz�ła si� trz�ść
i Bóg sprawił, że Filistyni wpadli
w przerażenie. 16 Straże Sau-
la w Gibeig należ�cej do plemie-
nia Beniamina zobaczyły, że do-
okoła szerzy si� popłochh.

14:14 �Dosł. „na połowie długości bruz-
dy na mordze pola”. Chodzi o połow�
pola, które w ci�gu dnia może zaorać
para byków w zaprz�gu.
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17 Saul przemówił wi�c do
swoich żołnierzy: „Policzcie
wszystkich i sprawdźcie, ko-
go brakuje”. Kiedy wszystkich
policzyli, okazało si�, że nie
ma Jonatana i jego gierm-
ka. 18 Wtedy Saul rzekł do
kapłana Achijaszaa: „Sprowadź
Ark� prawdziwego Boga!”. (Ar-
ka prawdziwego Boga znajdowa-
ła si� w tym czasie� u Izrae-
litów). 19 Gdy Saul rozmawiał
z kapłanem, popłoch w obozie
Filistynów coraz bardziej naras-
tał. Powiedział wi�c do kapła-
na: „Wstrzymaj si��”. 20 Saul
i wszyscy jego żołnierze zebrali
si� i wyruszyli, żeby walczyć
z Filistynami. Ale na miejscu
zobaczyli, że Filistyni zwrócili
swoje miecze jedni przeciw-
ko drugim i że powstało wiel-
kie zamieszanie. 21 W dodatku
Hebrajczycy, którzy wcześniej
przystali do Filistynów i byli
w ich obozie, przechodzili te-
raz na stron� Izraelitów walcz�-
cych u boku Saula i Jonatana.
22 A wszyscy Izraelici, którzy
si� ukrywalib w górzystym re-
gionie Efraima, usłyszeli, że Fi-
listyni rzucili si� do ucieczki,
i również przył�czyli si� do wal-
ki. 23 W tym dniu Jehowa wy-
bawił Izraelac. I walki toczyły si�
aż po Bet-Awend.

24 Izraelici byli już tego dnia
wyczerpani, ponieważ Saul zo-
bowi�zał ich przysi�g�: „Niech
b�dzie przekl�ty każdy, kto zje
coś� przed wieczorem, zanim
zemszcz� si� na swoich wro-
gach!”. Dlatego nikt nic nie
jadłe.

25 Potem całe wojsko we-
szło� do lasu, gdzie było mnó-

14:18 �Dosł. „w tym dniu”. 14:19
�Dosł. „cofnij swoj� r�k�”. 14:24
�Dosł. „chleb”. 14:25 �Dosł. „cała zie-
mia przyszła”.

stwo miodu. 26 Chociaż ludzie
widzieli, że miód ocieka z pla-
strów, nikt nie wzi�ł go do
ust, bo bali si� złamać przysi�-
g�. 27 Ale Jonatan nie słyszał,
jak jego ojciec zobowi�zał ludzi
przysi�g�a, wyci�gn�ł wi�c las-
k�, któr� miał w r�ku, i zanurzył
jej koniec w plastrze miodu. Kie-
dy skosztował miodu, rozbłysły
mu oczy. 28 Wówczas ktoś si�
odezwał: „Twój ojciec zwi�zał
ludzi przysi�g�, mówi�c: ‚Niech
b�dzie przekl�ty każdy, kto dzi-
siaj coś zje!’b. Dlatego wszyscy
s� tak zm�czeni”. 29 Jonatan
odrzekł: „Mój ojciec przysporzył
ludziom wielkich kłopotów�. Zo-
baczcie, jak rozbłysły mi oczy,
kiedy zjadłem troch� miodu.
30 Gdyby ludzie mogli zjeśćc

coś z łupów, które zdobyli na
wrogach, kl�ska Filistynów by-
łaby jeszcze wi�ksza”.

31 Tego dnia Izraelici walczy-
li z Filistynami od Michmaszu
po Ajjalond i byli już wyczer-
pani. 32 Dlatego chciwie rzu-
cili si� na łup: brali owce oraz
bydło, zarzynali je na miejscu
i jedli mi�so z krwi�e. 33 Do-
niesiono wi�c Saulowi: „

˙
Zoł-

nierze grzesz� przeciwko Jeho-
wie, bo jedz� mi�so z krwi�”f.
Saul odparł: „Co za niewier-
ność! Natychmiast przytoczcie
mi tu wielki kamień”. 34 Na-
st�pnie polecił: „Rozejdźcie si�
wśród ludzi i powiedzcie im:
‚Niech każdy z was przyprowa-
dzi swojego byka i swoj� owc�
i zarzynajcie je tutaj, a dopie-
ro potem jedzcie. Nie grzeszcie
przeciwko Jehowie, jedz�c mi�-
so z krwi�’”g. Każdy wi�c przy-
prowadził tej nocy swojego by-
ka i tam go zarzynał. 35 I Saul
zbudował ołtarz Jehowieh. Był

14:29 �Lub „sprowadził kl�tw� na t� zie-
mi�”.
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to pierwszy ołtarz, jaki zbudo-
wał dla Jehowy.

36 Później Saul powiedział:
„
´
Scigajmy Filistynów w nocy.

B�dziemy ich grabić aż do ra-
na i nikogo nie zostawimy przy
życiu”. Odpowiedzieli mu: „Rób,
co uważasz za słuszne”. Wte-
dy kapłan rzekł: „Poradźmy si�
prawdziwego Boga”a. 37 Saul
zapytał wi�c Boga: „Czy mam
ścigać Filistynów?b Czy wydasz
ich w r�ce Izraela?”. Ale Bóg
mu nie odpowiedział tego dnia.
38 Wówczas Saul rzekł: „Niech
podejd� wszyscy zwierzchnicy
ludu i ustal�, jaki grzech dzisiaj
popełniono. 39 Przysi�gam na
Jehow�, żywego Boga�, który
wyzwolił Izraela—umrze nawet
mój syn Jonatan, jeśliby si�
okazało, że to on zgrzeszył”.
Lecz nikt mu nie odpowiedział.
40 I przemówił do wszystkich
Izraelitów: „Wy stańcie po jed-
nej stronie, a ja i mój syn Jona-
tan staniemy po drugiej”. Wtedy
rzekli do Saula: „Rób, co uwa-
żasz za słuszne”.

41 Saul zwrócił si� do Jeho-
wy: „Boże Izraela, daj nam odpo-
wiedź przez tummim!”c. I został
wskazany Jonatan i Saul, a lu-
dzie odeszli wolno. 42 Saul
polecił wi�c: „Rzućcie losyd, żeby
rozstrzygn�ć mi�dzy mn� a mo-
im synem Jonatanem”. I zo-
stał wskazany Jonatan. 43 Saul
rzekł do niego: „Powiedz mi,
co zrobiłeś”. Jonatan odrzekł:
„Zjadłem tylko odrobin� miodu
z końca laski, któr� mam w r�-
kue. Jestem gotowy umrzeć!”.

44 Na to Saul powiedział:
„Niech Bóg mnie surowo uka-
rze�, jeśli nie umrzesz, Jona-
tanie”f. 45 Ale ludzie rzekli do

14:39, 45 �Dosł. „jako żyje Jehowa”.
14:44 �Dosł. „niech mi Bóg to uczyni
i do tego doda”.

Saula: „Czy ma umrzeć Jona-
tan—ten, który zapewnił Izrae-
lowi to wielkie zwyci�stwo�?a

Tak nie może być! Jehowa nam
świadkiem�—ani jeden włos nie
spadnie mu z głowy, bo dzi-
siaj współpracował z Bogiem”b.
W ten sposób ludzie uratowali�
Jonatana od śmierci.

46 Wtedy Saul zaniechał po-
ścigu za Filistynami, a ci wrócili
na swoje terytorium.

47 Saul utwierdził swoj� wła-
dz� królewsk� nad Izraelem
i walczył ze wszystkimi wrogami,
którzy byli wokół niego: z Moa-
bitamic, Ammonitamid, Edomita-
mie, z królami Cobyf i z Filis-
tynamig. Gdziekolwiek wyruszył,
odnosił zwyci�stwo. 48 Walczył
dzielnie—pokonał Amalekitówh

i wyzwolił Izraela z r�k grabież-
ców.

49 Synami Saula byli: Jona-
tan, Jiszwi i Malki-Szua i. Miał on
też dwie córki: starsza nazywała
si� Merab j, a młodsza—Michalk.
50 ˙

Zona Saula miała na imi�
Achinoam i była córk� Achi-
maaca. Dowódc� jego wojska
był Abner l, syn Nera, wuj Sau-
la. 51 Ojcem Saula był Kiszm,
a Nern, ojciec Abnera, był synem
Abiela.

52 Przez wszystkie dni Sau-
la toczyły si� zaci�te walki z Fi-
listynamio. Gdy tylko Saul spo-
strzegł jakiegoś silnego albo
odważnego m�żczyzn�, werbo-
wał go do swojego wojskap.

15 Potem Samuel rzekł do
Saula: „Jehowa posłał

mnie kiedyś, żebym ci� namaś-
cił na króla Jego ludu, Izra-
elaq. Teraz posłuchaj, co Jeho-
wa ma do powiedzeniar. 2 Tak
mówi Jehowa, Bóg Zast�pów:

14:45 �Lub „wybawienie”. �Dosł. „wy-
kupili”.
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‚Poci�gn� do odpowiedzialności
Amalekitów za to, że przeciw-
stawili si� Izraelitom, gdy ci wy-
chodzili z Egiptua. 3 Dlatego
zaatakuj Amalekitówb i zgładź�
ichc razem ze wszystkim, co ma-
j�. Nie wolno ci nikogo oszcz�-
dzić�. Masz zabićd m�żczyzn�
i kobiet�, dziecko i niemowl�,
byka i owc�, wielbł�da i os-
ła’”e. 4 Saul zebrał wi�c ar-
mi� i policzył żołnierzy w Tela-
im. Z plemienia Judy było 10 000
żołnierzy, a z innych plemion iz-
raelskich—200 000 pieszychf.

5 I Saul dotarł aż do mias-
ta Amaleka, i urz�dził zasadz-
k� przy dolinie�. 6 A Kenitomg

powiedział: „Odejdźcie spośród
Amalekitów. Nie chc� was wy-
tracić razem z nimih, bo oka-
zaliście życzliwość� wszyst-
kim Izraelitomi, gdy wychodzili
z Egiptu”. Kenici odł�czyli si�
wi�c od Amalekitów. 7 Potem
Saul walczył z Amalekitami j
od Chawilik aż po Szur l, któ-
re leży koło Egiptu. 8 Cał�
ich ludność zgładził� mieczem,
ale Agagam, króla Amalekitów,
schwytał żywcemn. 9 Saul i je-
go ludzie oszcz�dzili Agaga
i nie chcieli przeznaczyć na za-
gład� najlepszych i najtłust-
szych sztuk owiec i bydła oraz
baranów, niczego, co było do-
breo. Natomiast wszystko, co nie
miało wartości i nie było niko-
mu potrzebne, przeznaczyli na
zagład�.

10 Wtedy Jehowa przemówił
do Samuela: 11 „

˙
Załuj��, że

uczyniłem Saula królem, bo od-

15:3 �Lub „przeznacz na zagład�”.
Zob. Słowniczek poj�ć. �Lub „nikomu
okazać współczucia”. 15:5 �Lub „wa-
di”. Zob. Słowniczek poj�ć. 15:6 �Lub
„lojaln� miłość”. 15:8 �Lub „przezna-
czył na zagład�”. 15:11 �Lub „jestem
gł�boko zasmucony”.

wrócił si� ode mnie i nie wy-
konał moich poleceń”a. Samuel
bardzo si� tym dr�czył i żarliwie
modlił si� do Jehowy przez ca-
ł� nocb. 12 Wstał wcześnie ra-
no, żeby spotkać si� z Saulem.
Powiadomiono go jednak: „Saul
udał si� do Karmeluc, gdzie po-
stawił sobie pomnikd, a stam-
t�d poszedł do Gilgal”. 13 Kie-
dy w końcu Samuel przybył
do Saula, ten rzekł do niego:
„Niech Jehowa ci błogosławi.
Wykonałem polecenie Jehowy”.
14 Lecz Samuel spytał: „Dlacze-
go wi�c słysz� beczenie owiec
i ryk bydła?”e. 15 Saul odpo-
wiedział: „Przyprowadzono je
od Amalekitów. Ludzie oszcz�-
dzili najlepsze sztuki owiec
i bydła, żeby złożyć je w ofierze
Jehowie, twojemu Bogu. Ale re-
szt� zabiliśmy�”. 16 „Dosyć te-
go!”—rzekł Samuel. „Powiem ci,
co Jehowa przekazał mi ostat-
niej nocy”f. Saul odparł: „Mów!”.

17 Samuel mówił wi�c da-
lej: „Czy sam nie uważałeś si�
za człowieka mało znacz�ce-
gog, gdy zostałeś wodzem� ple-
mion izraelskich i gdy Jehowa
namaścił ci� na króla Izrae-
la?h 18 Później Jehowa wysłał
ci� z misj�. Nakazał ci: ‚Wyrusz
przeciwko Amalekitom i zgładź�
tych grzeszników i. Walcz z ni-
mi, aż ich wyt�pisz’ j. 19 Dla-
czego w takim razie nie usłucha-
łeś polecenia Jehowy? Zamiast
tego chciwie rzuciłeś si� na łupk

i zrobiłeś to, co złe w oczach
Jehowy!”.

20 Jednak Saul powiedział
do Samuela: „Przecież usłucha-
łem polecenia Jehowy! Wyruszy-
łem z misj�, z któr� mnie wysłał

15:15 �Lub „przeznaczyliśmy na za-
gład�”. 15:17 �Dosł. „głow�”. 15:18
�Lub „przeznacz na zagład�”.
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Jehowa, uprowadziłem amale-
kickiego króla Agaga i zgła-
dziłem� Amalekitówa. 21 Ale
ludzie zachowali z łupu przezna-
czonego na zagład� najlepsze
sztuki owiec i bydła, żeby je ofia-
rować w Gilgal Jehowie, twoje-
mu Bogu”b.

22 Wtedy Samuel rzekł: „Co
Jehowie sprawia wi�ksz� przy-
jemność: całopalenia i inne
ofiaryc czy posłuszeństwo wo-
bec Jehowy? Z cał� pewnoś-
ci� posłuszeństwo jest lepsze
niż ofiarad, uważne słuchanie—
niż tłuszcze baranów. 23 Bun-
towniczośćf jest przecież tym sa-
mym co grzech wróżbiarstwag,
a zuchwałe post�powanie—tym
samym co magia i bałwochwal-
stwo�. Ponieważ ty odrzuciłeś
polecenie Jehowyh, On odrzucił
ciebie i nie b�dziesz królem” i.

24 Wówczas Saul rzekł do
Samuela: „Zgrzeszyłem. Nie wy-
konałem rozkazu Jehowy i two-
ich poleceń, bo bałem si� ludzi
i posłuchałem tego, co mówili.
25 Ale teraz, prosz�, wybacz mi
mój grzech i wróć ze mn�,
żebym mógł si� pokłonić Je-
howie”j. 26 Samuel powiedział
mu jednak: „Nie wróc� z to-
b�, bo odrzuciłeś polecenie Je-
howy, a Jehowa odrzucił ciebie
i nie b�dziesz już królem Izrae-
la”k. 27 Samuel właśnie odwra-
cał si�, żeby odejść, gdy Saul
chwycił za brzeg jego płaszcza
bez r�kawów, ale ten si� rozdarł.
28 I Samuel rzekł: „Dzisiaj Je-
howa wydarł ci władz� królew-
sk� nad Izraelem i da j� komuś
lepszemu niż ty l. 29 Ten, któ-
ry jest Wspaniałości� Izraelam,
spełni to, co postanowiłn, i nie

15:20 �Lub „przeznaczyłem na zagła-
d�”. 15:23 �Dosł. „terafim”, czyli bożki
domowe.

zmieni zdania�, bo nie jest czło-
wiekiem, żeby musiał zmieniać
zdanie�”a.

30 Saul odparł: „Zgrzeszy-
łem. Ale okaż mi, prosz�, szacu-
nek przed starszymi mojego ludu
i przed Izraelem. Wróć ze mn�,
a ja pokłoni� si� Jehowie, two-
jemu Bogu”b. 31 Samuel wrócił
wi�c z Saulem i Saul pokłonił
si� Jehowie. 32 Potem Samuel
powiedział: „Przyprowadźcie do
mnie Agaga, króla Amalekitów”.
Agag szedł do niego niech�t-
nie�, ponieważ wcześniej myś-
lał sobie: „Na pewno już nie gro-
zi mi śmierć�”. 33 Ale Samuel
oświadczył: „Tak jak kobiety
utraciły swoje dzieci za spraw�
twojego miecza, tak twoja mat-
ka zostanie pozbawiona swoich
dzieci”. I rozsiekał Agaga przed
Jehow� w Gilgalc.

34 Nast�pnie Samuel odszedł
do Ramy, a Saul udał si� do swo-
jego domu w Gibei. 35 Samuel
aż do dnia swej śmierci nie wi-
dział si� z Saulem. I z powodu
Saula pogr�żył si� w smutkud.
A Jehowa żałował, że ustanowił
Saula królem Izraelae.

16 W końcu Jehowa rzekł do
Samuela: „Jak długo b�-

dziesz si� smucił z powodu Sau-
la?f Przecież go odrzuciłem i nie
b�dzie królem Izraelag. Napeł-
nij swój róg olejkiemh i idź do
Jessego i z Betlejem, bo jedne-
go z jego synów wybrałem so-
bie na króla”j. 2 Samuel odpo-
wiedział: „Jak mam tam iść?
Jeśli Saul si� o tym dowie, za-
bije mnie”k. Na to Jehowa rzekł:
„Weź ze sob� jałówk� i po-
wiedz: ‚Przyszedłem złożyć ofia-
r� Jehowie’. 3 Zaproś Jessego

15:29 �Lub „nie b�dzie niczego żało-
wał”. �Lub „żeby miał czegoś żało-
wać”. 15:32 �Możliwe też „pewny sie-
bie”. �Dosł. „gorycz śmierci”.
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na miejsce, gdzie b�dziesz skła-
dał ofiar�. Potem ci powiem,
co masz zrobić. I namaścisz dla
mnie tego, którego ci wskaż�”a.

4 Samuel zrobił tak, jak mu
polecił Jehowa. Kiedy dotarł do
Betlejemb, starsi miasta z drże-
niem wyszli mu na spotkanie.
Spytali: „Czy twoje przyjście
oznacza pokój?”. 5 „Tak”—od-
powiedział. „Przyszedłem zło-
żyć Jehowie ofiar�. Przygotuj-
cie si�� i chodźcie tam ze
mn�”. Wtedy Jesse i jego sy-
nowie si� przygotowali� i po-
szli na miejsce składania ofiary.
6 Gdy przybyli i Samuel zoba-
czył Eliabac, powiedział: „To na
pewno jest pomazaniec Jeho-
wy”. 7 Lecz Jehowa rzekł do
Samuela: „Nie zwracaj uwagi
na jego wygl�d ani na wysoki
wzrostd—to nie jego wybrałem.
Bóg patrzy inaczej niż człowiek,
bo człowiek patrzy na to, co jest
widoczne dla oczu, ale Jeho-
wa patrzy na serce”e. 8 Potem
Jesse przedstawił Samuelowi
Abinadabaf, lecz Samuel rzekł:
„Również tego Jehowa nie wy-
brał”. 9 Nast�pnie Jesse przy-
prowadził Szamm�g, ale Samu-
el oświadczył: „Tego też Jehowa
nie wybrał”. 10 I tak Jesse
przedstawił Samuelowi swoich
siedmiu synów. Jednak Samuel
powiedział mu: „Jehowa nie wy-
brał żadnego z nich”.

11 W końcu Samuel zapy-
tał Jessego: „Czy to już wszys-
cy twoi synowie?”. Ten odrzekł:
„Pozostał jeszcze najmłodszyh,
pasie owce” i. Samuel powie-
dział: „Poślij po niego, bo nie za-
czniemy posiłku, dopóki tu nie
przyjdzie”. 12 Jesse posłał po
niego i przyprowadził go do Sa-
muela. Był to przystojny mło-

16:5 �Lub „uświ�ćcie si�”. �Lub „wte-
dy uświ�cił Jessego i jego synów”.

dy człowiek o rumianej twarzy
i pi�knych oczacha. Wtedy Jeho-
wa rzekł: „To ten! Wstań i na-
maść go!”b. 13 Samuel wzi�ł
wi�c róg z olejkiemc i namaścił
go w obecności jego braci. I od
tego dnia duch Jehowy wzmac-
niał Dawidad. Potem Samuel wy-
ruszył do Ramye.

14 A duch Jehowy opuścił
Saulaf i Jehowa pozwolił, by
dr�czyły go złe myśli�g. 15 Słu-
dzy Saula powiedzieli do niego:
„Panie, Bóg pozwala, żeby dr�-
czyły ci� złe myśli. 16 Nakaż,
panie, swoim sługom poszukać
człowieka, który dobrze gra na
lirze�h. A gdy najd� ci� złe myśli,
on zagra i poczujesz si� lepiej”.
17 Saul polecił wi�c sługom:
„Prosz�, znajdźcie mi człowie-
ka, który dobrze gra, i przypro-
wadźcie go do mnie”.

18 Jeden ze sług odezwał
si�: „Widziałem, że syn Jessego
z Betlejem umie dobrze grać. To
odważny, waleczny wojownik i.
Pi�knie si� wysławia i jest przy-
stojny j. Co wi�cej, jest z nim Je-
howa”k. 19 Wtedy Saul wysłał
do Jessego posłańców z polece-
niem: „Przyślij do mnie swoje-
go syna Dawida, który pasie ow-
ce” l. 20 Jesse załadował wi�c
na osła chleb, bukłak wina oraz
koźl� i posłał to Saulowi przez
swojego syna Dawida. 21 Kie-
dy Dawid przybył do Saula, za-
cz�ł mu usługiwaćm. A Saul bar-
dzo go pokochał i uczynił swoim
giermkiem. 22 Dlatego wysłał
do Jessego wiadomość: „Pro-
sz�, pozwól Dawidowi dalej mi
usługiwać, bo zyskał sobie moje
uznanie”. 23 Za każdym ra-
zem, gdy Bóg pozwalał, żeby

16:14 �Lub „i trwożył go jakiś zły duch
od Jehowy”. 16:16 �Hebr. kinnòr. In-
strument strunowy przypominaj�cy lir�
lub harf�.
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Saula nachodziły złe myśli, Da-
wid grał na lirze�. Wtedy Saul
doznawał ulgi, czuł si� lepiej
i złe myśli go opuszczałya.

17 Filistynib zebrali swoje
wojska� na wojn�. Zgro-

madzili si� w Sochoc w Judzie
i rozłożyli si� obozem mi�dzy So-
cho a Azek�d, w Efes-Dammime.
2 Saul i żołnierze izraelscy tak-
że si� zebrali i rozbili obóz w do-
linie� Elaf. Nast�pnie ustawili si�
w szyku bojowym naprzeciw Fi-
listynów. 3 Filistyni zajmowali
gór� po jednej stronie doliny,
która ich oddzielała, a Izraelici
po drugiej stronie.

4 Z szeregów� filistyńskich
wyszedł pewien żołnierz� o imie-
niu Goliatg. Pochodził z Gath

i był wysoki na 6 łokci i 1 pi�dź�.
5 Na głowie miał miedziany
hełm i nosił miedziany pancerz
łuskowy i, waż�cy 5000 syklów�.
6 Jego nogi były osłoni�te na-
golenicami z miedzi, a przez
plecy miał przewieszony mie-
dziany oszczep j. 7 Drzewce je-
go włóczni było jak wał tkackik,
a żelazny grot ważył 600 syk-
lów�. Przed nim szedł żołnierz,
który niósł jego tarcz�. 8 Go-
liat zatrzymał si� i zawołał w kie-
runku izraelskich wojsk l: „Czemu
ustawiacie si� w szyku bojo-
wym? Ja jestem Filistynem, a wy
sługami Saula. Wybierzcie wi�c
kogoś spośród siebie i niech sta-
nie tu ze mn� do walki. 9 Jeżeli
b�dzie ze mn� walczył i mnie za-
bije, to zostaniemy waszymi słu-
gami. Ale jeśli ja go pokonam

16:23 �Hebr. kinnòr. Instrument struno-
wy przypominaj�cy lir� lub harf�. 17:1
�Dosł. „obozy”. 17:2, 19 �Lub „na
nizinie”. 17:4 �Dosł. „obozów”. �Lub
„harcownik”. �Czyli na 2,9 m. Zob. Do-
datek B14. 17:5 �Czyli 57 kg. Zob.
Dodatek B14. 17:7 �Czyli 6,84 kg.
Zob. Dodatek B14.

i zabij�, to wy b�dziecie słu-
żyć nam”. 10 I powiedział jesz-
cze: „Dzisiaj rzucam wyzwanie�
szeregom bojowym Izraelaa. Wy-
stawcie kogoś do walki!”.

11 Kiedy Saul i wszyscy Iz-
raelici usłyszeli słowa Filistyna,
ogarn�ł ich strach.

12 Dawid był synem Jesse-
gob, Efratejczykac z Betlejemd

w Judzie. Jesse miał ośmiu sy-
nówe i za dni Saula był już
w podeszłym wieku. 13 Jego
trzej najstarsi synowie wyruszyli
z Saulem na wojn�f. Pierworod-
ny syn nazywał si� Eliabg, dru-
gi—Abinadabh, trzeci—Szamma i.
14 Dawid był najmłodszym sy-
nem Jessegoj. A trzej najstarsi
wyruszyli z Saulem.

15 Dawid usługiwał Saulowi,
ale co jakiś czas udawał si� do
ojca do Betlejem, żeby paść jego
owcek. 16 Tymczasem ten Fi-
listyn przez 40 dni rano i wie-
czoremwychodził i stawał w tym
samym miejscu.

17 Pewnego razu Jesse po-
wiedział do swojego syna Dawi-
da: „Weź, prosz�, t� ef�� prażo-
nego ziarna i tych 10 chlebów
i zanieś pr�dko swoim braciom
do obozu. 18 A tych 10 porcji
sera� masz dać dowódcy oddzia-
łu�. Zobacz, czy twoi bracia ma-
j� si� dobrze, i przynieś od nich
coś na potwierdzenie, że wszyst-
ko z nimi w porz�dku”. 19 Bra-
cia Dawida przebywali razem
z Saulem i całym wojskiem iz-
raelskim w dolinie� Ela l, żeby
walczyć z Filistynamim.

20 Dawid wstał wi�c wcześ-
nie rano i zostawił owce pod
opiek� kogoś innego. Potem si�

17:10 �Lub „szydz�”. 17:17 �Efa odpo-
wiadała 22 l. Zob. Dodatek B14. 17:18
�Dosł. „mleka”. �Lub „dowódcy tysi�-
ca”.
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spakował i wyruszył w drog�,
jak mu kazał Jesse. Kiedy do-
tarł do obozu, wojska właśnie
wychodziły z okrzykiem bojo-
wym na pole bitwy. 21 Izraeli-
ci i Filistyni ustawili si� w szyku
naprzeciw siebie. 22 Dawid na-
tychmiast zostawił swoje rzeczy
pod opiek� strażnika, pobiegł
w kierunku szeregów bojowych
i zacz�ł wypytywać swoich bra-
ci, jak im si� wiedziea.

23 Gdy z nimi rozmawiał,
z filistyńskich szeregów wyszedł
żołnierz� o imieniu Goliatb, Filis-
tyn z Gat, i zacz�ł mówić to sa-
mo, co przedtemc. I Dawid usły-
szał jego słowa. 24 Na widok
tego Filistyna wszyscy żołnie-
rze izraelscy cofali si� z przera-
żeniad. 25 Mówili: „Widzieliście
tego człowieka, który wychodzi,
żeby szydzić� z Izraela?e Temu,
kto go zabije, król da wielkie bo-
gactwo i swoj� córk�f, a rodzi-
n� jego ojca zwolni od podatków
i innych zobowi�zań”.

26 Dawid zapytał stoj�cych
przy nim ludzi: „Jak� nagrod�
dostanie człowiek, który zabije
tego Filistyna i zdejmie hańb�
z Izraela? Kim w ogóle jest ten
nieobrzezany Filistyn, że szy-
dzi� z wojsk Boga żywego?”g.
27 Ludzie powtórzyli mu to sa-
mo, co mówili wcześniej: „Ta-
k� właśnie nagrod� otrzyma
ten, kto go zabije”. 28 Rozmo-
w� Dawida usłyszał jego najstar-
szy brat, Eliabh. Rozgniewał si�
na Dawida i powiedział do nie-
go: „Po co tu przyszedłeś? Z kim
zostawiłeś tych kilka owiec na
pustkowiu? i Dobrze wiem, że je-
steś zuchwały i knujesz w ser-
cu coś złego. Przyszedłeś tylko

17:23 �Lub „harcownik”. 17:25 �Lub
„rzucić wyzwanie”. 17:26, 36 �Lub
„rzuca wyzwanie”.

po to, żeby popatrzeć na bitw�”.
29 Dawid odpowiedział: „Co ja
takiego zrobiłem? Tylko py-
tam!”, 30 po czym odwrócił si�
do kogoś innego i zadał to sa-
mo pytanie, co przedtema. A lu-
dzie odpowiadali mu tak jak po-
przedniob.

31 Kiedy doniesiono Saulowi,
o czym rozmawia Dawid, ten
kazał go sprowadzić. 32 Da-
wid powiedział do Saula: „Niech
nikt nie traci odwagi� z po-
wodu tego Filistyna. Twój słu-
ga stoczy z nim walk�”c. 33 Ale
Saul odparł: „Nie dasz rady
walczyć z tym Filistynem. Prze-
cież jesteś jeszcze chłopcemd,
a on od młodości jest wojowni-
kiem”. 34 Dawid odrzekł Sau-
lowi: „Kiedy twój sługa pasł ow-
ce swojego ojca, zdarzało si�,
że przychodził lewe albo niedź-
wiedź i porywał owc� ze sta-
da. 35 Wtedy ruszałem za nim,
powalałem go i ratowałem owc�
z jego paszczy. Gdy si� na
mnie rzucał, chwytałem go za
szcz�k��, powalałem i zabija-
łem. 36 Twój sługa zabił i lwa,
i niedźwiedzia. To samo zro-
bi� z tym nieobrzezanym Filis-
tynem, bo szydzi� z wojsk Bo-
ga żywego”f. 37 I Dawid dodał:
„Jehowa, który mnie wyratował
z łap lwa i niedźwiedzia, wyra-
tuje mnie z r�k tego Filistyna”g.
Na to Saul rzekł do niego: „Idź
i niech Jehowa b�dzie z tob�”.

38 Saul ubrał Dawida w swo-
j� zbroj�. Włożył mu na gło-
w� miedziany hełm i nałożył na
niego pancerz. 39 Dawid przy-
pasał sobie miecz i usiłował
w tym wszystkim chodzić, ale
nie potrafił, ponieważ nie był
przyzwyczajony do noszenia

17:32 �Dosł. „serca”. 17:35 �Lub „za
sierść”. Dosł. „za brod�”.
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zbroi. W końcu rzekł do Sau-
la: „Nie mog� chodzić w tych
rzeczach, bo nie jestem do te-
go przyzwyczajony”. Zdj�ł wi�c
z siebie zbroj�, 40 wzi�ł lask�
i wybrał sobie pi�ć gładkich ka-
mieni z koryta potoku�. Włożył
je do swojej torby pasterskiej
i z proc�a w r�ku ruszył w kie-
runku Filistyna.

41 Filistyn, którego poprze-
dzał żołnierz nios�cy jego tar-
cz�, również si� zbliżał. 42 Po-
patrzył na Dawida i pełen
pogardy zacz�ł si� z niego wy-
śmiewać, bo był to tylko chło-
piec o rumianej twarzy i pi�k-
nym wygl�dzieb. 43 Powiedział
do Dawida: „Czy ja jestem psemc,
że idziesz na mnie z kijami?”.
I przeklinał go, wzywaj�c swoich
bogów. 44 Zawołał jeszcze do
niego: „Podejdź tylko do mnie,
a nakarmi� twoim ciałem ptaki
i dzikie zwierz�ta”.

45 Dawid odpowiedział Filis-
tynowi: „Ty idziesz na mnie
z mieczem, włóczni� i oszcze-
pemd, ale ja id� z imieniem
Jehowy, Boga Zast�pówe—Bo-
ga szeregów bojowych Izraela,
z którego szydziłeś�f. 46 Dzi-
siaj Jehowa wyda ci� w moje r�-
ceg, a ja ci� zabij� i odetn� ci
głow�. Dzisiaj trupami z obozu
Filistynów nakarmi� ptaki i dzi-
kie zwierz�ta. I cały świat si�
dowie, że jest Bóg w Izraeluh.
47 Wszyscy, którzy si� tutaj ze-
brali�, przekonaj� si�, że nie
mieczem ani włóczni� wybawia
Jehowa i. Ta bitwa należy do Je-
howy j i On wyda was wszystkich
w nasze r�ce”k.

48 Wtedy Filistyn zacz�ł si�
zbliżać do Dawida, a Dawid ru-

17:40 �Lub „wadi”. Zob. Słowniczek po-
j�ć. 17:45 �Lub „któremu rzuciłeś wy-
zwanie”. 17:47 �Dosł. „cały ten zbór”.

szył biegiem na pole walki, że-
by si� z nim zmierzyć. 49 Wło-
żył r�k� do swojej torby i wyj�ł
z niej kamień, po czym wyrzucił
go z procy i trafił nim we wro-
ga. Kamień utkwił w czole Filis-
tyna, który upadł twarz� do zie-
mia. 50 W taki sposób Dawid
pokonał Filistyna—proc� i ka-
mieniem. Powalił go i zabił, cho-
ciaż nie miał w r�ku mieczab.
51 Dawid dobiegł do Filistyna,
wyci�gn�ł z pochwy jego mieczc

i odci�ł mu głow�, aby mieć
pewność, że jest martwy. Gdy
Filistyni zobaczyli, że ich wiel-
ki wojownik zgin�ł, rzucili si� do
ucieczkid.

52 Wówczas żołnierze izrael-
scy i judzcy, wznosz�c okrzy-
ki, ruszyli za Filistynami.

´
Scigali

ich od dolinye aż do bram Ek-
ronuf. Zwłoki Filistynów usłały
drog� od Szaaraimg aż po Gat
i Ekron. 53 Kiedy Izraelici wró-
cili z pościgu za nimi, spl�dro-
wali ich obozy.

54 Potem Dawid wzi�ł gło-
w� Filistyna i przyniósł j� do
Jerozolimy, ale jego broń złożył
w swoim namiocieh.

55 A gdy Saul widział, jak
Dawid idzie zmierzyć si� z Fi-
listynem, od razu spytał Abne-
ra i, dowódc� wojska: „Abnerze,
czyim synem jest ten chło-
piec?” j. „Królu, przysi�gam�, że
nie wiem!”—odpowiedział Ab-
ner. 56 Król rzekł: „Dowiedz
si�, czyj to syn”. 57 Kiedy wi�c
Dawid wrócił po zabiciu Filisty-
na, Abner zaprowadził go przed
Saula. A Dawid trzymał w r�-
ku głow� Filistynak. 58 Wtedy
Saul zapytał go: „Czyim jesteś
synem, chłopcze?”. Dawid odpo-
wiedział: „Jestem synem twoje-
go sługi Jessego l z Betlejem”m.

17:55 �Lub „na życie twojej duszy”.
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18 GdyJonatana usłyszał roz-
mow� Dawida z Saulem,

pokochał Dawida jak samego sie-
bie� i nawi�zała si� mi�dzy nimi
bliska przyjaźń�b. 2 Tego dnia
Saul zatrzymał Dawida u siebie
i nie pozwolił mu już wrócić do
domu ojcac. 3 Ponieważ Jona-
tan kochał Dawida jak samego
siebie�d, zawarł z nim przymie-
rzee. 4 Zdj�ł płaszcz bez r�ka-
wów, który miał na sobie, i dał
go Dawidowi. Podarował mu też
swój strój wojskowy, miecz, łuk
i pas. 5 A Dawid zacz�ł wyru-
szać na wyprawy wojenne.Wsz�-
dzie, gdzie Saul go wysłał, od-
nosił sukces�f. Dlatego Saul dał
mu pod dowództwo żołnierzyg,
co podobało si� jego sługom i ca-
łemu ludowi.

6 Kiedy Dawid i inni wracali
po pokonaniu Filistynów, kobie-
ty ze wszystkich miast izrael-
skich wychodziły na spotkanie
królowi Saulowi. Radośnie śpie-
wałyh i tańczyły, graj�c na tam-
burynach i i lutniach. 7 ´

Swi�tu-
j�c, śpiewały tak:

„Pobił Saul tysi�ce wrogów,
a Dawid—dziesi�tki

tysi�cy”j.
8 Pieśń ta nie spodobała si�
Saulowik. Bardzo si� rozgniewał
i powiedział: „Dawidowi przypi-
sały dziesi�tki tysi�cy, a mnie
tysi�ce. Jeszcze tylko brakuje,
żeby został królem!” l. 9 I od te-
go czasu Saul patrzył na Dawi-
da podejrzliwie.

10 Nast�pnego dnia Bóg po-
zwolił, żeby Saulem owładn�-
ły złe myśli�m. I Saul zacz�ł si�

18:1, 3 �Lub „jak własn� dusz�”. 18:1
�Lub „dusza Jonatana zwi�zała si� z du-
sz� Dawida”. 18:5, 14 �Lub „post�po-
wał m�drze”. 18:10 �Lub „zły duch od
Boga owładn�ł Saulem”.

dziwnie zachowywać� w swoim
domu. Dawid, tak jak wcześniej,
grał na lirze�a, a Saul trzymał
w r�ku włóczni�b. 11 W pewnej
chwili rzucił ni� w Dawidac, myś-
l�c sobie: „Przygwożdż� go do
ściany!”. Ale ten dwa razy przed
nim uciekł. 12 I Saul obawiał
si� Dawida, ponieważ Jehowa
był z Dawidemd, a jego opuś-
ciłe. 13 Dlatego Saul usun�ł go
ze swojego otoczenia i ustano-
wił dowódc� tysi�ca. Dawid pro-
wadził wi�c wojsko do walki�f.
14 Odnosił sukces�g we wszyst-
kim, co robił, a Jehowa był
z nimh. 15 Saul, widz�c nie-
zwykłe dokonania Dawida, za-
cz�ł si� go bać. 16 Ale wszys-
cy Izraelici i Judejczycy kochali
Dawida, bo dowodził nimi pod-
czas wypraw wojennych.

17 Później Saul zapropono-
wał Dawidowi: „Dam ci za żon�
moj� najstarsz� córk�, Merabi.
Musisz jednak dalej dzielnie dla
mnie walczyć i prowadzić woj-
ny Jehowy” j. Powiedział tak, bo
pomyślał sobie: „Lepiej, żeby nie
zgin�ł z mojej r�ki. Niech zabi-
j� go Filistyni”k. 18 Dawid od-
rzekł: „Co ja znacz� w Izraelu
i co znaczy rodzina mojego oj-
ca, żebym miał zostać zi�ciem
króla?” l. 19 Ale gdy nadszedł
czas, by Dawid dostał za żon�
Merab, córk� Saula, okazało si�,
że już dano j� Adrielowim z Abel-
-Mecholi.

20 Tymczasem w Dawidzie
zakochała si� inna córka Saula,
Michaln. Gdy doniesiono o tym
Saulowi, ucieszył si�. 21 Po-
myślał: „Jeśli dam mu j� za żo-
n�, to b�d� mógł zastawić na

18:10 �Lub „zachowywał si� jak prorok”.
�Hebr. kinnòr. Instrument strunowy
przypominaj�cy lir� lub harf�. 18:13
�Dosł. „wychodził i wchodził przed lu-
dem”.
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niego pułapk� i zginie z r�k
Filistynów”a. Saul wi�c po
raz drugi rzekł do Dawida: „Te-
raz zostaniesz moim zi�ciem�”.
22 A swoim sługom nakazał:
„Powiedzcie Dawidowi w tajem-
nicy: ‚Spodobałeś si� królowi
i wszyscy jego słudzy bardzo ci�
polubili. Zostań zi�ciem króla’”.
23 Kiedy słudzy Saula powie-
dzieli tak Dawidowi, on odparł:
„Czy wydaje wam si�, że moż-
na tak po prostu zostać zi�ciem
króla? Przecież jestem człowie-
kiem biednym i mało znacz�-
cym”b. 24 Słudzy przekazali te
słowa Dawida Saulowi.

25 Na to Saul rzekł: „Po-
wiedzcie Dawidowi tak: ‚Król nie
chce opłaty za narzeczon�c, tyl-
ko 100 napletkówd filistyńskich,
żeby wzi�ć odwet na wrogach
króla’”. Saul uknuł t� intryg�,
bo chciał, by Dawid zgin�ł z
r�k Filistynów. 26 Słudzy Sau-
la powtórzyli te słowa Dawido-
wi, a jemu spodobał si� pomysł,
żeby zostać zi�ciem królae. Za-
nim upłyn�ł wyznaczony czas,
27 Dawid wyruszył ze swoimi
ludźmi przeciwko Filistynom.
Zabił 200 m�żczyzn, obci�ł im
napletki i wszystkie przyniósł
królowi, żeby zostać jego zi�-
ciem.Wtedy Saul dał mu za żon�
swoj� córk� Michalf. 28 Saul
zdał sobie spraw�, że Jehowa
jest z Dawidemg i że jego córka
Michal kocha Dawidah. 29 To
sprawiło, że jeszcze bardziej bał
si� Dawida i przez reszt� życia
był jego wrogiemi.

30 Za każdym razem, gdy
ksi�ż�ta filistyńscy wyruszali do
walki, Dawid odnosił w bitwach
wi�ksze sukcesy� niż wszyscy

18:21 �Lub „spowinowacisz si� ze mn�”.
18:30 �Lub „Dawid post�pował m�d-
rzej”.

inni słudzy Saulaa. I jego imi�
stało si� sławneb.

19 Po pewnym czasie Saul
powiedział swojemu syno-

wi Jonatanowi i wszystkim słu-
gom, że zamierza zabić Dawidac.
2 Ale ponieważ Jonatan bar-
dzo lubił Dawidad, uprzedził go:
„Saul, mój ojciec, chce ci� zabić.
Dlatego rano musisz być ostroż-
ny. Schowaj si� w kryjówce i zo-
stań tam, 3 a ja wyjd� z ojcem
i staniemy w pobliżu miejsca,
w którym si� ukryłeś. Porozma-
wiam z nim o tobie i jeśli si� cze-
goś dowiem, na pewno ci� o tym
powiadomi�”e.

4 Kiedy Jonatan rozmawiał
z Saulem, wyrażał si� o Dawidzie
pochlebnief. Powiedział Saulo-
wi: „Niech król nie grzeszy wo-
bec swojego sługi Dawida, bo
on nie zgrzeszył przeciwko to-
bie, a to, co dla ciebie robił,
zawsze przynosiło ci korzyści.
5 Ryzykował życie�, by zabić Fi-
listynag, i Jehowa sprawił, że ca-
ły Izrael odniósł wielkie zwyci�-
stwo�. Sam to widziałeś i bardzo
si� wtedy cieszyłeś. Dlaczego
wi�c miałbyś zgrzeszyć i przelać
niewinn� krew, zabijaj�c Dawida
bez żadnego powodu?”h. 6 Saul
usłuchał Jonatana i rzekł: „Przy-
si�gam na Jehow�, żywego Bo-
ga�, że nie zostanie zabity”.
7 Potem Jonatan zawołał Dawi-
da i o wszystkim mu opowiedział,
a nast�pnie przyprowadził go do
Saula. I Dawid usługiwał Saulo-
wi jak poprzednio i.

8 Po jakimś czasie znowu wy-
buchła wojna i Dawid wyruszył
do walki z Filistynami. Zadał im

19:5 �Lub „wzi�ł swoj� dusz� w r�-
k�”. �Lub „dokonał wielkiego wybawie-
nia dla całego Izraela”. 19:6 �Dosł. „ja-
ko żyje Jehowa”.
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tak dotkliw� kl�sk�, że przed
nim uciekli.

9 Pewnego razu, gdy Saul
siedział w domu z włóczni� w r�-
ku, a Dawid grał na lirze, Jeho-
wa pozwolił, żeby Saula zacz�ły
dr�czyć złe myśli�a. 10 I Saul
usiłował przygwoździć Dawida
włóczni� do ściany, lecz on zro-
bił unik i włócznia wbiła si�
w ścian�. Dawid uszedł cało i tej
nocy zbiegł. 11 Saul wysłał lu-
dzi pod dom Dawida, żeby go pil-
nowali i rano zabilib. Ale Michal,
żona Dawida, powiedziała do
niego: „Jeżeli tej nocy nie uciek-
niesz�, jutro b�dziesz martwy”.
12 Michal natychmiast pomogła
Dawidowi zejść przez okno, żeby
mógł uciec. 13 Wzi�ła pos�żek
bożka domowego� i położyła na
łóżku, a tam, gdzie miał głow�,
umieściła siatk� z koziej sierści,
po czym przykryła go szat�.

14 Kiedy przyszli ludzie Sau-
la, żeby pojmać Dawida, Mi-
chal powiedziała: „Jest chory”.
15 Saul wysłał wi�c ludzi, żeby
sami zobaczyli Dawida, i naka-
zał im: „Przynieście go do mnie
na jego łóżku, żeby został za-
bity”c. 16 Gdy ludzie ci przy-
szli, zobaczyli na łóżku pos�żek
bożka domowego�, a na miejs-
cu, gdzie powinna leżeć głowa—
siatk� z koziej sierści. 17 Saul
zapytał Michal: „Dlaczego mnie
oszukałaś i pomogłaś uciec mo-
jemu wrogowi?”d. Michal odpar-
ła: „Powiedział do mnie: ‚Pozwól
mi odejść, bo inaczej ci� zabi-
j�!’”.

18 Dawid wi�c zbiegł i si�
uratował. Przybył do Samue-
la do Ramye i opowiedział mu,
jak go potraktował Saul. Potem

19:9 �Lub „zły duch od Jehowy naszedł
Saula”. 19:11 �Lub „nie pozwolisz swej
duszy ujść cało”. 19:13, 16 �Dosł. „te-
rafim”.

obaj udali si� do Najota i tam
pozostali. 19 Po jakimś czasie
doniesiono Saulowi: „Dawid jest
w Najot w Ramie”. 20 Saul na-
tychmiast wysłał ludzi, żeby
schwytali Dawida. Gdy zobaczyli
starszych proroków, którzy pro-
rokowali, oraz przewodz�cego
im Samuela, zst�pił na nich
duch Boży i oni również zacz�li
si� zachowywać jak prorocy.

21 Kiedy powiadomiono o
tym Saula, od razu wysłał in-
nych ludzi, ale oni także zacz�li
si� zachowywać jak prorocy.
Saul wysłał wi�c trzeci� grup�
ludzi i ci zacz�li si� zachowy-
wać tak samo. 22 W końcu oso-
biście wyruszył do Ramy. Gdy
dotarł do wielkiej cysterny w Se-
chu, zapytał: „Gdzie jest Samu-
el i Dawid?”. Odpowiedziano mu:
„W Najotb w Ramie”. 23 Kiedy
Saul był w drodze do Najot, duch
Boży zst�pił również na niego.
I szedł dalej, zachowuj�c si� jak
prorok, aż dotarł do Najot w Ra-
mie. 24 On też zdj�ł swoje sza-
ty i zachowywał si� w obecności
Samuela jak prorok. Leżał nagi�
przez cały dzień i cał� noc. Dla-
tego mówi si�: „Czy i Saul jest
prorokiem?”c.

20 Wtedy Dawid uciekł z Na-
jot w Ramie. Przyszedł do

Jonatana i powiedział: „Co ja
takiego zrobiłem?d W czym za-
winiłem i jaki grzech popełni-
łem przeciwko twojemu ojcu,
że chce mnie zabić�?”. 2 Jo-
natan odrzekł: „W żadnym ra-
zie nie umrzesz!e Zanim mój
ojciec coś zrobi—czy to ma-
łego, czy wielkiego—najpierw
mi o tym mówi. Dlaczego miał-
by to ukrywać przede mn�?
Tak si� nie stanie”. 3 Dawid

19:24 �Lub „cz�ściowo rozebrany; sk�-
po ubrany”. 20:1 �Lub „nastaje na mo-
j� dusz�”.
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powiedział jednak: „Twój ojciec
na pewno wie, że jesteś mi życz-
liwya, dlatego pomyśli sobie: ‚Le-
piej, żeby Jonatan si� o tym nie
dowiedział, bo b�dzie si� mart-
wił’. Przysi�gam na Jehow�, ży-
wego Boga, i na twoje życie�,
że tylko krok dzieli mnie od
śmierci!”b.

4 Na to Jonatan rzekł do Da-
wida: „Zrobi� dla ciebie, co
b�dziesz chciał�”. 5 Wtedy Da-
wid powiedział: „Jutro jest nówc

i powinienem siedzieć z królem
przy posiłku. Pozwól mi jednak
odejść, a ja ukryj� si� za mias-
tem aż do wieczora trzeciego
dnia. 6 Jeżeli twój ojciec zau-
waży, że mnie nie ma, powiedz:
‚Dawid bardzo mnie prosił, że-
bym pozwolił mu szybko pójść
do jego miasta, do Betlejemd, bo
składaj� tam doroczn� ofiar� za
cał� rodzin�’e. 7 Jeśli odpowie:
‚Dobrze!’, b�dzie to oznaczać, że
twój sługa jest bezpieczny. Ale
jeśli wpadnie w złość, możesz
być pewny, że chce mnie skrzyw-
dzić. 8 Okaż swojemu słudze
lojaln� miłośćf, bo zawarłeś ze
swoim sług� przymierze przed
Jehow�g. A jeśli zawiniłemh, sam
mnie zabij. Dlaczego miałbyś
mnie wydać swojemu ojcu?”.

9 Jonatan powiedział: „Na-
wet tak nie mów! Jeśli si� do-
wiem, że mój ojciec chce ci�
skrzywdzić, na pewno dam ci
znać”i. 10 Dawid spytał: „Kto
mnie powiadomi, czy ojciec od-
powiedział ci szorstko?”. 11 Jo-
natan rzekł do Dawida: „Chodź,
pójdziemy za miasto”. I tak
zrobili. 12 Wtedy Jonatan ode-
zwał si� do niego: „Jehowa, Bóg
Izraela, jest świadkiem, że ju-

20:3 �Lub „jako żyje Jehowa i jako ży-
je twoja dusza”. 20:4 �Lub „co powie
twoja dusza”.

tro albo pojutrze wybadam oj-
ca. Jeśli b�dzie nastawiony do
ciebie przychylnie, Dawidzie, to
pośl� kogoś i ci� o tym po-
wiadomi�. 13 A gdyby ojciec
chciał ci wyrz�dzić krzywd�, to
niech Jehowa surowo mnie
ukarze�, jeśli ci� nie ostrze-
g� i nie pozwol� ci odejść
w pokoju. Oby Jehowa był z to-
b�a, tak jak był z moim ojcemb.
14 Zechciej okazywać mi lojal-
n� miłość, jak� przejawia Jeho-
wa, tak długo, jak b�d� żył, a na-
wet kiedy umr�c. 15 Nigdy nie
przestawaj okazywać lojalnej
miłości moim potomkom�d, na-
wet gdy Jehowa wytraci wszyst-
kich twoich� wrogów z po-
wierzchni ziemi”. 16 Jonatan
zawarł wi�c przymierze z do-
mem Dawida, mówi�c: „Jehowa
poci�gnie wrogów Dawida do
odpowiedzialności”. 17 I Jona-
tan znowu kazał przysi�c Dawi-
dowi na jego miłość do niego, bo
kochał go jak samego siebie�e.

18 Nast�pnie Jonatan powie-
dział do Dawida: „Jutro jest
nówf i zauważ�, że ci� nie ma,
bo twoje miejsce b�dzie puste.
19 Trzeciego dnia twoja nieo-
becność b�dzie si� jeszcze bar-
dziej rzucać w oczy. Przyjdź
wi�c w to samo miejsce, gdzie
si� kiedyś� ukryłeś, i czekaj
w pobliżu kamienia. 20 A ja
wypuszcz� w jego kierunku trzy
strzały, jakbym strzelał do jakie-
goś celu obok niego. 21 Potem
wydam słudze polecenie: ‚Idź,
znajdź te strzały’. Jeżeli mu po-
wiem: ‚Patrz, strzały s� koło cie-
bie, weź je’, to znaczy, że mo-
żesz wrócić, bo wszystko jest

20:13 �Dosł. „niech Jehowa to uczy-
ni Jonatanowi i do tego doda”. 20:15
�Dosł. „mojemu domowi”. �Dosł. „Da-
wida”. 20:17 �Lub „jak własn� dusz�”.
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w porz�dku i nic ci nie grozi—
przysi�gam na Jehow�, żywego
Boga�. 22 Ale gdybym mu po-
wiedział: ‚Strzały s� dalej, niż
stoisz’, wtedy odejdź, bo tak
chce Jehowa. 23 A jeśli cho-
dzi o obietnic�, któr� ty i ja so-
bie złożyliśmya, Jehowa b�dzie
na zawsze świadkiem mi�dzy
nami”b.

24 Dawid ukrył si� wi�c poza
miastem. Kiedy nastał nów, król
zasiadł do posiłkuc. 25 Usiadł
jak zwykle na swoim miejscu
przy ścianie. Miejsce naprzeciw
niego zaj�ł Jonatan, a obok Sau-
la usiadł Abnerd, lecz miejsce
Dawida zostało puste. 26 Tego
dnia Saul nic nie powiedział,
bo pomyślał sobie: „Coś si� sta-
ło i jest nieczystye. Tak, na
pewno jest nieczysty”. 27 Na
drugi dzień, czyli nast�pnego
dnia po nowiu, miejsce Dawi-
da dalej było puste. Wówczas
Saul spytał Jonatana: „Dlacze-
go syn Jessegof nie przyszedł
na posiłek ani wczoraj, ani dzi-
siaj?”. 28 „Dawid bardzo mnie
prosił, żebym pozwolił mu pójść
do Betlejem”—odrzekł Jona-
tang. 29 „Powiedział do mnie:
‚Prosz�, puść mnie, bo nasza
rodzina składa w mieście do-
roczn� ofiar� i mój brat mnie
wezwał. Jeśli wi�c jesteś mi
życzliwy, prosz�, pozwól mi si�
wymkn�ć i zobaczyć z braćmi’.
Dlatego nie przyszedł do stołu
króla”. 30 Wtedy Saul wybuch-
n�ł gniewem na Jonatana i za-
wołał: „Synu buntowniczej ko-
biety! Dobrze wiem, że trzymasz
stron� syna Jessego i ści�gasz
hańb� na siebie i swoj� matk��.
31 Dopóki syn Jessego b�dzie
żył, nie umocnisz swojej wła-
dzy królewskiejh. Każ go wi�c

20:21 �Dosł. „jako żyje Jehowa”.
20:30 �Dosł. „nagość swojej matki”.

do mnie sprowadzić, bo musi
umrzeć�”a.

32 Jonatan powiedział jed-
nak do Saula: „Dlaczego ma
ponieść śmierć?b Co takiego
zrobił?”. 33 Wtedy Saul rzucił
w niego włóczni�, chc�c zadać
mu ciosc. I Jonatan uświadomił
sobie, że jego ojciec jest zdecy-
dowany zabić Dawidad. 34 Jo-
natan natychmiast wstał od sto-
łu rozgniewany i w tym dniu nic
nie jadł, bo martwił si� z powo-
du Dawidae—tego, jak go upoko-
rzył jego ojciec.

35 Rano Jonatan ze swoim
młodym sług� poszedł poza mia-
sto, na miejsce, gdzie si� umówił
z Dawidemf. 36 Rzekł do sługi:
„Pobiegnij, prosz�, i znajdź strza-
ły, które wypuszcz�”. Sługa po-
biegł, a on tak wypuścił jedn�
ze strzał, że przeleciała nad nim.
37 Gdy sługa dotarł do miejs-
ca, gdzie upadła strzała, Jona-
tan zawołał do niego: „Czy strza-
ła nie jest dalej, niż stoisz?”.
38 I krzykn�ł jeszcze do sługi:
„Szybko! Pośpiesz si�! Nie zwle-
kaj!”. Sługa Jonatana pozbierał
strzały i wrócił do swojego pana.
39 Nie rozumiał, co si� dzieje.
Tylko Jonatan i Dawid wiedzieli,
o co chodzi. 40 Potem Jonatan
dał słudze swoj� broń i polecił
mu: „Idź, zabierz to do miasta”.

41 Kiedy sługa si� oddalił,
Dawid wyszedł z pobliskiej kry-
jówki po stronie południowej.
Nast�pnie padł na kolana i trzy
razy pokłonił si� do samej zie-
mi. Potem ucałowali si� i zacz�li
razem płakać, a najbardziej Da-
wid. 42 I Jonatan powiedział
do Dawida: „Idź w pokoju, bo
obaj przysi�gliśmyg w imi� Je-
howy, mówi�c: ‚Niech Jehowa
b�dzie na zawsze świadkiem

20:31 �Dosł. „bo jest synem śmierci”.
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mi�dzy mn� a tob� i mi�dzy mo-
im potomstwem a twoim potom-
stwem’”a.

Później Dawid wstał i odszedł,
a Jonatan wrócił do miasta.

21 Dawid przybył do Nobb,
do kapłana Achimelecha.

Kiedy Achimelech si� z nim spo-
tkał, cały roztrz�siony zapytał:
„Dlaczego jesteś sam? Czemu ni-
kogo z tob� nie ma?”c. 2 Da-
wid odrzekł: „Król polecił mi coś
zrobić i powiedział: ‚Nie mów ni-
komu o misji, z któr� ci� wysy-
łam, ani o rozkazach, które ci
dałem’. Dlatego kazałem swoim
ludziom przybyć w pewne miej-
sce i tam si� z nimi spotkam.
3 Jeśli wi�c masz pi�ć chlebów
albo cokolwiek innego do jedze-
nia, to mi daj”. 4 Kapłan od-
powiedział Dawidowi: „Nie mam
pod r�k� zwykłego chleba, tyl-
ko świ�tyd. Możesz go wzi�ć dla
swoich ludzi pod warunkiem, że
trzymali si� z dala od kobiet�”e.
5 Na to Dawid rzekł: „B�dź pe-
wien, że nie byliśmy z kobieta-
mi—tak jak i poprzednio, gdy
wyruszałem na wyprawy woj-
skowef. Skoro ciała moich ludzi
pozostaj� świ�te nawet w cza-
sie zwykłych misji, to tym bar-
dziej s� świ�te teraz”. 6 Kap-
łan dał mu wi�c świ�ty chlebg,
bo miał tylko chleb pokład-
ny zabrany z przybytku Jehowy
w dniu, w którym wymieniano
go na świeży.

7 W tym czasie był tam�
przed Jehow� jeden ze sług Sau-
la—Edomitah o imieniu Doeg i,
przełożony pasterzy Saula.

8 Dawid rzekł jeszcze do
Achimelecha: „A nie masz tu ja-

21:4 �Lub „powstrzymywali si� od sto-
sunków płciowych”. 21:7 �Dosł. „był
tam zatrzymany”, być może z powodu
jakiegoś ślubu, nieczystości albo podej-
rzenia tr�du.

kiejś włóczni albo miecza? Mi-
sja, z któr� wysłał mnie król,
była tak pilna, że nie zd�żyłem
wzi�ć ze sob� ani swojego mie-
cza, ani innej broni”. 9 Kapłan
odrzekł: „Jest tu miecz Goliataa,
Filistyna, którego zabiłeś w doli-
nie� Elab. Leży za efodemc, zawi-
ni�ty w tkanin�. Jeśli chciałbyś
go wzi�ć, to bierz, bo innego tu
nie ma”. Dawid powiedział: „Nie
ma drugiego takiego jak ten. Daj
mi go”.

10 Tego samego dnia Dawid
wyruszył w drog� i dalej ucie-
kałd przed Saulem. W końcu
przybył do Achisza, króla Gate.
11 Słudzy mówili Achiszowi:
„Czy to nie Dawid, król tej zie-
mi? Czy to nie o nim śpiewano
podczas tańców:

‚Pobił Saul tysi�ce wrogów,
a Dawid—dziesi�tki

tysi�cy’?”f.
12 Dawid przej�ł si� tymi sło-
wami i bardzo si� zl�kłg Achi-
sza, króla Gat. 13 Udawał wi�c
przed nimi, że nie jest przy zdro-
wych zmysłachh, i w ich obecnoś-
ci� zachowywał si� jak obł�kany.
Kreślił znaki na wrotach bra-
my i pozwalał, żeby ślina spły-
wała mu po brodzie. 14 W koń-
cu Achisz powiedział do swoich
sług: „Przecież widzicie, że ten
człowiek jest szalony! Po co mi
go tu przyprowadzacie? 15 Czy
brakuje mi szaleńców i potrze-
buj� jeszcze kolejnego, żeby przy
mnie szalał? Czy ktoś taki miał-
by wejść do mojego domu?”.

22 Dawid odszedł wi�c stam-
t�di i schronił si� w jas-

kini Adullam j. Kiedy dowiedzieli
si� o tym jego bracia oraz cała
rodzina� jego ojca, udali si� do

21:9 �Lub „na nizinie”. 21:13 �Dosł.
„w ich r�ku”. 22:1 �Dosł. „cały dom”.
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niego. 2 Przy Dawidzie zbierali
si� wszyscy ludzie pokrzywdze-
ni, obci�żeni długami i rozgo-
ryczeni�, a on został ich przy-
wódc�. Przył�czyło si� do niego
około 400 m�żczyzn.

3 Później Dawid wyruszył do
Micpe w Moabie i rzekł do kró-
la Moabua: „Pozwól, prosz�, że-
by mój ojciec i matka mieszkali
u ciebie, dopóki si� nie dowiem,
co Bóg ze mn� zrobi”. 4 Zo-
stawił ich wi�c u króla Moabu
i mieszkali tam przez cały czas,
kiedy Dawid przebywał w wa-
rownym miejscub.

5 Po pewnym czasie prorok
Gadc powiedział do Dawida: „Nie
pozostawaj dłużej w tym warow-
nym miejscu. Idź do ziemi judz-
kiej”d. Dawid poszedł wi�c do la-
su Cheret.

6 Gdy Saul usłyszał, że odna-
leziono Dawida i jego ludzi, był
wtedy w Gibeie. Siedział właś-
nie pod tamaryszkiem na wzgó-
rzu, trzymaj�c w r�ku włóczni�,
a wokół niego stali wszyscy je-
go dowódcy. 7 Saul powiedział
do nich: „Posłuchajcie, Beniami-
nici. Czy syn Jessegof też da
wam wszystkim pola i winnice?
Czy ustanowi was wszystkich
dowódcami tysi�cy i dowódca-
mi setek?g 8 Wszyscy uknuli-
ście spisek przeciwko mnie! Nikt
mnie nie powiadomił, że mój
własny syn zawarł przymierze
z synem Jessego!h

˙
Zaden z was

nie okazuje mi współczucia! Nikt
nie mówi, że mój własny syn
podburzył mojego sług�, by za-
stawił na mnie pułapk�, i ten te-
raz na mnie czyha”.

9 Wtedy odezwał si� Edomi-
ta Doeg i, zwierzchnik sług Sau-
la j: „Widziałem, jak syn Jessego
przyszedł do Nob, do Achime-

22:2 �Lub „o rozgoryczonej duszy”.

lecha, syna Achitubaa. 10 Ten
pytał Jehow� w jego sprawie
i dał mu żywność, a nawet miecz
Filistyna Goliata”b. 11 Król na-
tychmiast kazał wezwać kapła-
na Achimelecha, syna Achituba,
i wszystkich kapłanów z ro-
du jego ojca, którzy byli w Nob.
Wszyscy wi�c stawili si� u króla.

12 Wówczas Saul rzekł: „Po-
słuchaj, synu Achituba!”, na co
on odpowiedział: „Tak, mój pa-
nie”. 13 Saul zapytał go: „Dla-
czego spiskowałeś przeciwko
mnie z synem Jessego? Dałeś
mu chleb i miecz i pytałeś Bo-
ga w jego sprawie! A przecież
on wyst�pił przeciwko mnie i te-
raz na mnie czyha”. 14 Na to
Achimelech odpowiedział królo-
wi: „Który spośród wszystkich
twoich sług jest tak godny za-
ufania� jak Dawid?c Jest twoim
zi�ciem, królud, dowódc� two-
jej straży przybocznej i cieszy
si� szacunkiem w twoim domue.
15 Czy to pierwszy raz pyta-
łem Boga w jego sprawie?f Ni-
gdy bym nie zrobił tego, o czym
mówisz! Niech król nie obwinia
o nic swojego sługi i całego rodu
mojego ojca, bo twój sługa nie
miał o tym najmniejszego poj�-
cia”g.

16 Ale król rzekł: „Umrzeszh,
Achimelechu, razem z całym ro-
dem swojego ojca” i. 17 Nast�p-
nie polecił stoj�cym koło niego
strażnikom�: „Zabijcie kapła-
nów Jehowy, bo popieraj� Dawi-
da! Wiedzieli, że jest zbiegiem,
a nie powiadomili mnie!”. Słu-
dzy króla nie chcieli jednak pod-
nieść r�ki na kapłanów Jehowy.
18 Wtedy król rzekł do Doe-
ga j: „Ty zabij kapłanów!”. Edo-
mitak Doeg natychmiast poszedł

22:14 �Lub „wierny”. 22:17 �Dosł.
„biegaczom”.

ROZDZ. 22
a Rut 4:10, 17

1Sm 14:47

b 1Sm 22:1

c 2Sm 24:11,
12
1Kn 21:9, 10
1Kn 29:29
2Kn 29:25

d 1Sm 23:3

e 1Sm 10:26

f Rut 4:22

g 1Sm 8:11, 12

h 1Sm 18:3
1Sm 20:17

i 1Sm 21:1, 7
Ps 52:nagł.

j Ps 52:2, 3
��������������������

szpalta 2
a 1Sm 14:3

1Sm 22:20

b 1Sm 21:6, 9

c 1Sm 19:4
1Sm 20:32
1Sm 24:11
1Sm 26:23

d 1Sm 17:25
1Sm 18:27

e 1Sm 18:5, 13

f 1Sm 22:10

g 1Sm 21:1, 2

h 1Sm 14:44
1Sm 20:31

i 1Sm 2:27, 32

j Ps 52:nagł.

k Rdz 25:30

435 1 SAMUELA 22:2-18



i sam zabił kapłanów. Tego dnia
uśmiercił 85 m�żczyzn nosz�-
cych lniany efoda. 19 Uderzył
też na Nobb, miasto kapłanów,
i pozabijał mieczem m�żczyzn,
kobiety, dzieci i niemowl�ta, jak
też byki, osły i owce.

20 Lecz jeden z synów Achi-
melecha, syna Achituba, o imie-
niu Abiatarc, uciekł i przył�czył
si� do Dawida. 21 Powiadomił
go: „Saul pozabijał kapłanów Je-
howy”. 22 Wówczas Dawid po-
wiedział do Abiatara: „Kiedy zo-
baczyłem tam wtedy Edomit�
Doegad, wiedziałem, że na pew-
no doniesie o wszystkim Saulo-
wi. To ja jestem odpowiedzialny
za śmierć każdego� z rodu two-
jego ojca. 23 Zostań wi�c ze
mn�. Nie bój si�, bo ktokolwiek
nastaje na twoje życie�, nastaje
też na moje życie�. Jesteś pod
moj� ochron�”e.

23 Po jakimś czasie powiado-
miono Dawida: „Filistyni

tocz� wojn� z Keil�f i rabuj� zbo-
że z klepisk”. 2 Dawid spytał
wi�c Jehow�g: „Czy mam zaata-
kować tych Filistynów?”. Jeho-
wa odrzekł: „Zaatakuj Filistynów
i uratuj Keil�”. 3 Ale ludzie Da-
wida powiedzieli do niego: „Na-
wet tu w Judzieh żyjemy w stra-
chu, a co dopiero, gdybyśmy
wyruszyli do Keili walczyć z woj-
skiem filistyńskim!” i. 4 Dlatego
Dawid jeszcze raz zapytał Jeho-
w�j, a Jehowa mu odrzekł: „Wy-
rusz do Keili, bo wydam Filis-
tynów w twoje r�ce”k. 5 Dawid
udał si� wi�c ze swoimi ludźmi
do Keili i walczył z Filistynami.
Zadał im dotkliw� kl�sk� i zabrał
ich zwierz�ta. Tak ocalił miesz-
kańców Keili l.

6 A kiedy Abiatarm, syn Achi-
melecha, uciekł do Dawida do

22:22 �Lub „każdej duszy”. 22:23
�Lub „dusz�”.

Keili, miał ze sob� efod. 7 I do-
niesiono Saulowi: „Dawid przy-
był do Keili”. Wtedy Saul powie-
dział: „Bóg wydał� go w moje
r�cea, bo gdy Dawid wszedł
do miasta z bramami i zasuwa-
mi, sam zastawił na siebie pu-
łapk�”. 8 Saul zwołał wi�c ca-
ły lud na wojn�, żeby wyruszyć
do Keili i tam okr�żyć Dawida
i jego ludzi. 9 Kiedy Dawid do-
wiedział si�, że Saul knuje coś
przeciwko niemu, powiedział do
kapłana Abiatara: „Przynieś tu
efod”b. 10 Potem zwrócił si�
do Boga: „Jehowo, Boże Izra-
ela, Twój sługa usłyszał, że
Saul zamierza przybyć do Kei-
li i zniszczyć to miasto z mo-
jego powoduc. 11 Czy władcy�
Keili wydadz� mnie w jego r�-
ce? Czy Saul przyb�dzie, jak to
słyszał Twój sługa? Prosz� Ci�,
Jehowo, Boże Izraela, odpo-
wiedz swojemu słudze”. Jehowa
odrzekł: „Przyb�dzie”. 12 Da-
wid spytał jeszcze: „Czy wład-
cy Keili wydadz� mnie i moich
ludzi Saulowi?”. „Wydadz�”—od-
parł Jehowa.

13 Dawid i jego ludzie, któ-
rych było około 600d, natych-
miast opuścili Keil� i prze-
mieszczali si� z jednego miejsca
w drugie, gdzie tylko było to
możliwe. Gdy Saul dowiedział
si�, że Dawid uciekł z Keili,
zaniechał wyprawy. 14 Dawid
pozostawał w trudno dost�p-
nych miejscach w górzystym te-
renie na pustkowiu Zife. Saul
nieustannie go szukałf, lecz Je-
howa nie wydał go w jego r�ce.
15 Dawid zdawał sobie spraw��,
że Saul wyruszył, aby go� zabić.
W tym czasie Dawid przebywał
w Choreszu na pustkowiu Zif.

23:7 �Dosł. „sprzedał”. 23:11 �Możli-
we też „obywatele”. 23:15 �Możliwe
też „bał si�”. �Lub „jego dusz�”.
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16 Wtedy Jonatan, syn Saula,
wybrał si� do Dawida do Chore-
szu i pomógł mu umocnić zaufa-
nie� do Jehowy�a. 17 Rzekł do
niego: „Nie bój si�, bo mój ojciec,
Saul, ci� nie znajdzie. Ty zosta-
niesz królem Izraelab, a ja b�-
d� drugi po tobie. Mój ojciec też
o tym wie”c. 18 Wówczas obaj
zawarli przymierzed przed Jeho-
w�. I Dawid pozostał w Chore-
szu, a Jonatan wrócił do domu.

19 Później mieszkańcy Zif
udali si� do Saula do Gibeie i po-
informowali go: „Dawid ukry-
wa si� niedaleko nasf, w trudno
dost�pnych miejscach w Cho-
reszug, na wzgórzu Chachilah,
które leży na południe� od Je-
szimonu�i. 20 Królu, przyb�dź,
kiedy tylko zechcesz�, a my wy-
damy go w twoje r�ce” j. 21 Na
to Saul powiedział: „Niech Jeho-
wa wam błogosławi, bo okazali-
ście mi współczucie. 22 Idźcie,
prosz�, i postarajcie si� ustalić,
gdzie dokładnie on przebywa
i kto go tam widział, bo mówio-
no mi, że jest bardzo przebiegły.
23 Starannie sprawdźcie, gdzie
s� wszystkie jego kryjówki,
i wróćcie do mnie, gdy b�dzie-
cie mieli potwierdzone informa-
cje. Wtedy pójd� z wami. Jeśli
b�dzie w tej ziemi, to odnaj-
d� go wśród wszystkich rodów�
Judy”.

24 Odeszli wi�c i udali si� do
Zifk przed Saulem. Tymczasem
Dawid i jego ludzie przebywali
na pustkowiu Maonu l w Ara-
biem, na południe od Jeszimonu.
25 Kiedy Dawid dowiedział si�,
że Saul ze swoimi ludźmi usiłu-
je go odnaleźćn, natychmiast po-

23:16 �Dosł. „r�k�”. �Lub „znaleźć si-
ł� w Jehowie”. 23:19 �Dosł. „na pra-
wo”. �Możliwe też „pustyni; pustko-
wia”. 23:20 �Lub „zechce twoja
dusza”. 23:23 �Dosł. „tysi�cy”.

szedł ku skalea na pustkowiu
Maonu i tam si� schronił. Saul
usłyszał o tym i zacz�ł ści-
gać Dawida po tym pustkowiu.
26 Gdy dotarł do pewnej góry,
Dawid i jego ludzie byli po jej
drugiej stronie. Dawid pośpiesz-
nie uciekałb przed Saulem, ale
ten razem ze swoimi żołnierza-
mi był coraz bliższy schwyta-
nia Dawida i jego ludzic. 27 Do
Saula przybył jednak posła-
niec i powiedział: „Wracaj szyb-
ko, bo Filistyni najechali kraj!”.
28 Saul przestał wi�c ścigać
Dawidad i ruszył przeciwko Fili-
stynom. Dlatego nazwano to
miejsce Skał� Rozdzielenia.

29 A Dawid odszedł stamt�d
i przebywał w trudno dost�p-
nych miejscach w En-Gedie.

24 Gdy tylko Saul wrócił
z pościgu za Filistynami,

doniesiono mu: „Dawid jest na
pustkowiu En-Gedi”f.

2 Saul wzi�ł wi�c 3000 m�ż-
czyzn wybranych z całego Izrae-
la i wyruszył szukać Dawida i je-
go ludzi wśród stromych skał,
gdzie żyj� koziorożce. 3 Kiedy
mijał kamienne owczarnie przy
drodze, wszedł do jaskini za po-
trzeb��. A w gł�bi tej jaskini sie-
dział Dawid ze swoimi ludźmig.
4 Ludzie Dawida odezwali si�
do niego: „To jest dzień, w któ-
rym Jehowa mówi do ciebie:
‚Wydaj� twojego wroga w two-
je r�ceh i możesz z nim zro-
bić, co chcesz’”. Dawid wi�c
wstał i ukradkiem odci�ł Sau-
lowi brzeg płaszcza bez r�ka-
wów. 5 Potem jednak Dawida
dr�czyło sumienie�i, że odci�ł
brzeg płaszcza Saula. 6 Rzekł
do swoich ludzi: „Z punktu wi-
dzenia Jehowy byłoby to bardzo

24:3 �Dosł. „okryć swoje nogi”. 24:5
�Lub „smagało serce”.
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złe, gdybym zrobił coś takie-
go swojemu panu, pomazańcowi
Jehowy—gdybym podniósł na
niego r�k�. To przecież pomaza-
niec Jehowy”a. 7 Tymi słowa-
mi Dawid powstrzymał� swoich
ludzi i nie pozwolił im zaatako-
wać Saula. A Saul wyszedł z jas-
kini i ruszył w dalsz� drog�.

8 Wtedy Dawid również wy-
szedł z jaskini i zawołał za Sau-
lem: „Panie mój, królu!”b. Kie-
dy Saul si� obejrzał, Dawid padł
przed nim na twarz 9 i rzekł
do niego: „Dlaczego słuchasz lu-
dzi, którzy mówi�: ‚Dawid chce
ci� skrzywdzić’?c 10 Dzisiaj na
własne oczy widziałeś, jak Jeho-
wa wydał ci� w tej jaskini w mo-
je r�ce. Namawiano mnie, że-
bym ci� zabiłd, ale zlitowałem
si� nad tob� i powiedziałem:
‚Nie podnios� r�ki na swojego
pana, bo jest on pomazańcem
Jehowy’e. 11 Patrz, mój ojcze!
Zobacz, mam w r�ku kawałek
twojego płaszcza. Gdy go odci-
nałem, nie zabiłem ci�. Mogłeś
si� wi�c sam przekonać, że nie
chc� ci� skrzywdzić ani nie chc�
si� buntować. Nie zgrzeszyłem
przeciwko tobief, tymczasem ty
mnie tropisz i chcesz pozba-
wić życia�g. 12 Niech Jehowa
rozs�dzi mi�dzy mn� a tob�h

i niech Jehowa mnie pomści i,
ale ja nie podnios� na ciebie r�-
ki j. 13 Starodawne przysłowie
mówi: ‚Niegodziwość wychodzi
od niegodziwych’, ja wi�c nie
podnios� na ciebie r�ki. 14 Za
kim to wyruszył król Izraela?
Kogo ścigasz? Zdechłego psa?
Jedn� pchł�?k 15 Niech Jeho-
wa b�dzie s�dzi�. On rozs�dzi,
kto z nas ma racj�—rozpatrzy
spraw� i stanie w mojej obronie l,
i wyratuje mnie z twoich r�k”.

24:7 �Możliwe też „odprawił”. 24:11
�Lub „duszy”.

16 Gdy Dawid skończył mó-
wić, Saul odezwał si�: „Czy to
twój głos, mój synu Dawidzie?”a.
I zacz�ł głośno płakać. 17 Po-
wiedział do Dawida: „Jesteś
bardziej prawy niż ja, bo ty
wyświadczałeś mi dobro, a ja
odpłaciłem ci złemb. 18 Dzisiaj
okazałeś mi dobroć, bo Jehowa
wydał mnie w twoje r�ce, a ty
mnie nie zabiłeśc. 19 Jeśli ktoś
spotyka swojego wroga, to czy
pozwala mu spokojnie odejść?
Jehowa nagrodzi ci�d za to,
co dla mnie dzisiaj zrobiłeś.
20 Teraz wiem na pewno, że b�-
dziesz króleme i że królestwo Iz-
raela pozostanie w twoich r�-
kach. 21 Przysi�gnij mi wi�c
na Jehow�f, że nie zgładzisz mo-
ich potomków i nie usuniesz
mojego imienia z rodu mego oj-
ca”g. 22 I Dawid przysi�gł Sau-
lowi. Nast�pnie Saul wrócił do
swojego domuh, a Dawid i jego
ludzie udali si� do warownego
miejsca i.

25 Po jakimś czasie umarł
Samuel j. Cały Izrael ze-

brał si�, żeby go opłakiwać, i po-
chowano go przy jego domu
w Ramiek. Potem Dawid poszedł
na pustkowie Paran.

2 W Maoniel mieszkał pewien
bardzo zamożny człowiek, któ-
ry miał posiadłość w Karme-
lu�m, gdzie trzymał 3000 owiec
i 1000 kóz. Właśnie tam przeby-
wał i zajmował si� strzyże-
niem swoich owiec. 3 Miał na
imi� Nabaln, a jego żona na-
zywała si� Abigailo. Była ona
kobiet� rozważn� i pi�kn�, na-
tomiast jej m�ż, który pocho-
dził z rodu Kalebap, był czło-
wiekiem złym i bezwzgl�dnymq.
4 Kiedy Dawid usłyszał na pust-
kowiu, że Nabal strzyże swo-

25:2 �Chodzi o miasto w Judzie, a nie
o gór� Karmel.
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je owce, 5 wysłał do niego 10
młodych m�żczyzn. Polecił im:
„Udajcie si� do Karmelu i gdy do-
trzecie do Nabala, zapytajcie go
w moim imieniu, jak si� miewa.
6 Powiedzcie mu tak: ‚

˙
Zyj długo

i niech si� dobrze wiedzie tobie�
i twoim domownikom, i wszyst-
kiemu, co posiadasz. 7 Dowie-
działem si�, że właśnie strzy-
żesz owce. Kiedy twoi pasterze
byli przy nas, nie spotkała ich
z naszej strony żadna krzywdaa.
I przez cały ten czas, gdy przeby-
wali w Karmelu, nic im nie zgin�-
ło. 8 Zapytaj swoich sług, a sa-
mi ci powiedz�. B�dź życzliwy
dla moich ludzi, bo przyszli w ra-
dosnym okresie�. Daj, prosz�, co
możesz, swoim sługom i swoje-
mu synowi Dawidowi’”b.

9 Posłańcy Dawida poszli
wi�c do Nabala i przekazali mu
wszystko, co powiedział Dawid.
Kiedy skończyli, 10 Nabal tak
im odpowiedział: „Kto to jest
Dawid? Kim jest syn Jessego?
W dzisiejszych czasach wielu
sług ucieka od swoich panówc.
11 Czy mam wzi�ć chleb, wo-
d� i mi�so, które przygotowałem
dla swoich postrzygaczy, i dać
to ludziom, którzy przyszli nie
wiadomo sk�d?”.

12 Wtedy posłańcy wrócili
do Dawida i przekazali mu słowa
Nabala. 13 Dawid natychmiast
polecił swoim ludziom: „Niech
każdy przypasze swój miecz!”d.
I wszyscy tak zrobili. Również
Dawid przypasał miecz i wyru-
szył z około 400 ludźmi, a 200
zostawił, żeby pilnowali rzeczy.

14 Tymczasem jeden ze sług
powiadomił Abigail, żon� Naba-
la: „Dawid przysłał posłańców
z pustkowia, żeby pozdrowić na-
szego pana, ale on ich zwymyś-

25:6 �Lub „pokój tobie”. 25:8 �Dosł.
„w dobrym dniu”.

lała. 15 Ludzie ci byli dla nas
bardzo dobrzy. Przez cały czas,
kiedy przebywaliśmy z nimi na
pustkowiu, nie spotkała nas
z ich strony żadna krzywda
i nic nam nie zgin�łob. 16 Gdy
w ich pobliżu paśliśmy stada, ca-
ły czas byli jak mur ochronny
wokół nas—w nocy i w dzień.
17 Teraz zdecyduj, co zrobisz,
bo naszemu panu i całemu je-
go domowi grozi nieszcz�ściec.
A on jest tak podłym człowie-
kiem�d, że nie da si� z nim po-
rozmawiać”.

18 Abigaile wzi�ła wi�c szyb-
ko 200 chlebów, dwa wielkie
dzbany wina, pi�ć oprawionych
owiec, 5 sei� prażonego ziarna,
100 placków rodzynkowych oraz
200 placków ze sprasowanych
fig i załadowała to wszystko
na osłyf. 19 Potem powiedzia-
ła do swoich sług: „Idźcie przo-
dem, a ja pójd� za wami”. Ale
swojemu m�żowi, Nabalowi, nic
o tym nie wspomniała.

20 Gdy jechała w dół na ośle,
zasłoni�ta przez gór�, natkn�ła
si� na Dawida i jego ludzi, któ-
rzy zbliżali si� z naprzeciwka.
21 Dawid wcześniej mówił: „Nie-
potrzebnie strzegłem na pustko-
wiu wszystkiego, co należy do
tego człowieka. Nic mu nie zgi-
n�łog, a on za dobro odpła-
ca mi złemh. 22 Niech Bóg su-
rowo ukarze� wrogów Dawida�,
jeśli do rana przeżyje choćby je-
den z ludzi� Nabala”.

23 Kiedy Abigail zobaczy-
ła Dawida, pośpiesznie zsiadła
z osła i pokłoniła si� do ziemi.

25:17 �Lub „takim nicponiem”. 25:18
�Sea odpowiadała 7,33 l. Zob. Doda-
tek B14. 25:22 �Dosł. „niech Bóg to
uczyni i do tego doda”. �Możliwe też
„ukarze Dawida”. �Dosł. „ktokolwiek
oddaj�cy mocz na mur”. Pogardliwy
zwrot hebr. odnosz�cy si� do m�żczyzn.
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24 Potem przypadła mu do nóg
i powiedziała: „Panie, niech wi-
na spadnie na mnie. Pozwól
swojej służebnicy przemówić do
ciebie. Wysłuchaj swojej służeb-
nicy. 25 Prosz�, niech mój pan
nie zwraca uwagi na tego po-
dłego Nabalaa. Jest on taki
jak jego imi�. Ma na imi� Na-
bal� i rzeczywiście brakuje mu
rozs�dku. Ale twoja służebnica
nie widziała ludzi, których przy-
słał mój pan. 26 A teraz, pa-
nie, przysi�gam na Jehow�, ży-
wego Boga, i na twoje życie�—
to Jehowa powstrzymał ci�b od
obci�żenia si� win� za przelanie
krwic i od wywarcia zemsty� na
własn� r�k�. Niech twoi wrogo-
wie, panie, i ci, którzy chc� ci�
skrzywdzić, stan� si� jak Nabal.
27 A ten dar�d, który twoja słu-
żebnica przywiozła swojemu pa-
nu, niech zostanie przekazany
ludziom, którzy pod�żaj� za mo-
im paneme. 28 Prosz�, wybacz
win� swojej służebnicy. Jeho-
wa na pewno utwierdzi panowa-
nie twojego rodu�f, mój panie,
bo prowadzisz wojny Jehowyg

i nie znaleziono w tobie nic złe-
go przez wszystkie dni twojego
życiah. 29 Gdy ktoś b�dzie ci�
ścigał i nastawał na twoje ży-
cie�, mój panie, b�dzie ono�
bezpiecznie zawini�te w wo-
reczku życia u Jehowy, twoje-
go Boga. Ale życie� twoich
wrogów wyrzuci On jak kamie-
nie z procy�. 30 A kiedy Je-
howa już uczyni dla ciebie, pa-
nie, wszystkie te dobre rzeczy,

25:25 � Imi� to znaczy „nierozs�dny; głu-
pi”. 25:26 �Lub „jako żyje Jehowa i ja-
ko żyje twoja dusza”. 25:26, 33 �Lub
„od zabiegania o wybawienie”. 25:27
�Dosł. „błogosławieństwo”. 25:28
�Lub „zbuduje ci trwały dom”. 25:29
�Lub „dusz�”. �Lub „twoja dusza”.
�Lub „dusze”. �Lub „z wgł�bienia pro-
cy”.

które ci obiecał, i ustanowi ci�
wodzem Izraelaa, 31 to nie b�-
dziesz miał wyrzutów sumienia
i nie b�dziesz żałował� w swo-
im sercu, że bez powodu prze-
lałeś krew i dokonałeś zemsty�
na własn� r�k�b. Gdy Jehowa
wyświadczy ci dobro, mój panie,
pami�taj o swojej służebnicy”.

32 Wtedy Dawid rzekł do Abi-
gail: „Chwała Jehowie, Bogu Iz-
raela, który ci� dzisiaj wysłał
na spotkanie ze mn�! 33 Niech
b�dzie błogosławiony twój roz-
s�dek! B�dź błogosławiona i ty,
bo powstrzymałaś mnie dziś od
obci�żenia si� win� za przela-
nie krwic i od wywarcia zemsty�
na własn� r�k�. 34 Gdybyś nie
wyszła mi szybko na spotka-
nied, to przysi�gam na Jehow�—
żywego Boga Izraela�, który po-
wstrzymał mnie od wyrz�dze-
nia ci krzywdye—że do rana
nie pozostałby przy życiu żaden
z ludzi� Nabala”f. 35 Wówczas
Dawid przyj�ł od niej to, co
mu przywiozła, i powiedział:
„Idź w pokoju do swojego do-
mu. Wiedz, że ci� wysłuchałem
i spełni� twoj� prośb�”.

36 Później Abigail wróciła do
Nabala, który właśnie ucztował
w swoim domu jak król. Miał
on� dobry nastrój i był komplet-
nie pijany. Abigail nic mu nie
mówiła aż do świtu. 37 Ale ra-
no, gdy Nabal wytrzeźwiał, opo-
wiedziała mu, co si� stało. Wte-
dy serce w nim zamarło i leżał
sparaliżowany niczym kamień.
38 Jakieś 10 dni później Jeho-
wa uśmiercił Nabala.

25:31 �Dosł. „nie zachwiejesz si� ani
nie potkniesz”. �Lub „zabiegałeś o wy-
bawienie”. 25:34 �Dosł. „jako żyje
Jehowa, Bóg Izraela”. �Dosł. „nikt,
kto oddaje mocz na mur”. Pogardliwy
zwrot hebr. odnosz�cy si� do m�żczyzn.
25:36 �Dosł. „serce Nabala”.
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39 Kiedy Dawid usłyszał, że
Nabal umarł, rzekł: „Chwała Je-
howie, który wyst�pił w mojej
obroniea, gdy zostałem zniewa-
żony przez Nabalab, i który po-
wstrzymał swojego sług� od
zrobienia czegoś złegoc. Jeho-
wa sprowadził zło Nabala na je-
go głow�!”. Potem Dawid posłał
sług, aby przekazali Abigail, że
chce j� poj�ć za żon�. 40 Słu-
dzy Dawida przybyli wi�c do Abi-
gail do Karmelu i powiedzieli jej:
„Dawid przysłał nas do ciebie, bo
chce, żebyś została jego żon�”.
41 Ona natychmiast wstała, po-
kłoniła si� do ziemi i powiedzia-
ła: „Jestem niewolnic� gotow�
służyć mojemu panu i myć no-
gid jego sługom”. 42 Nast�pnie
Abigaile szybko wsiadła na osła
i ruszyła w drog�, a za ni� szło jej
pi�ć służ�cych. Pojechała wi�c
z posłańcami Dawida i została je-
go żon�.

43 Wcześniej Dawid poślubił
też Achinoamf z Jizreelug. Obie
te kobiety zostały jego żonamih.

44 A Saul dał swoj� córk�
Michal i, żon� Dawida, Paltiemu j,
synowi Laisza, pochodz�cemu
z Gallim.

26 Po jakimś czasie miesz-
kańcy Zifk przyszli do Sau-

la do Gibei l i poinformowali go:
„Dawid ukrywa si� na wzgórzu
Chachila, naprzeciwko Jeszimo-
nu�”m. 2 Saul wyruszył wi�c
z 3000 doborowych żołnierzy iz-
raelskich na pustkowie Zif, że-
by szukać tam Dawidan. 3 Roz-
łożył si� obozem przy drodze na
wzgórzu Chachila, leż�cym na-
przeciw Jeszimonu. Dawid, któ-
ry w tamtym czasie przebywał
na pustkowiu, dowiedział si�,
że Saul przybył go tu szukać.
4 Wysłał wi�c zwiadowców, że-

26:1 �Możliwe też „pustyni; pustkowia”.

by to potwierdzić. 5 Potem
udał si� na miejsce, w którym
Saul obozował, i zobaczył, gdzie
śpi Saul oraz dowódca jego woj-
ska, Abnera, syn Nera. Saul spał
pośrodku obozu, a żołnierze
obozowali wokół niego. 6 Wte-
dy Dawid zapytał Hetyt�b Achi-
melecha i Abiszajac, syna Ce-
ruid, brata Joaba: „Kto pójdzie
ze mn� do obozu Saula?”. „Ja
pójd� z tob�”—odrzekł Abiszaj.
7 I Dawid z Abiszajem zakradli
si� w nocy do obozu, i odna-
leźli śpi�cego Saula. Przy głowie
Saula była wbita w ziemi� jego
włócznia, a Abner i żołnierze le-
żeli dookoła niego.

8 Wówczas Abiszaj rzekł do
Dawida: „Bóg wydał dzisiaj
twojego wroga w twoje r�cee.
Pozwól wi�c, prosz�, że przy-
gwożdż� go włóczni� do zie-
mi—wystarczy mi tylko jed-
no pchni�cie”. 9 Dawid jednak
powiedział do Abiszaja: „Nie rób
mu krzywdy, bo kto może pod-
nieść r�k� na pomazańca Je-
howyf i pozostać niewinny?”g.
10 Powiedział jeszcze: „Jako
żyje Jehowa—sam Jehowa za-
da mu ciosh albo pewnego dnia
umrzei śmierci� naturaln�, albo
zginie w bitwie j. 11 Z punktu
widzenia Jehowy byłoby to bar-
dzo złe, gdybym podniósł r�k�
na pomazańca Jehowy!k Dlate-
go, prosz�, weź włóczni�, która
jest przy jego głowie, oraz dzban
na wod� i odejdźmy”. 12 Da-
wid zabrał wi�c włóczni� oraz
dzban na wod�, które były przy
głowie Saula, i odeszli. Nikt ni-
czego nie zauważył l i nikt si� nie
obudził—wszyscy spali, bo Je-
howa zesłał na nich gł�boki sen.
13 Potem Dawid przeszedł na
drug� stron� w�wozu i stan�ł na
wierzchołku góry, w sporej od-
ległości od obozu Saula.
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14 Dawid zawołał do żołnie-
rzy i do Abneraa, syna Nera:
„Odezwij si�, Abnerze!”. Abner
zapytał: „Kim jesteś, że niepo-
koisz króla?”. 15 Dawid powie-
dział do Abnera: „Czy nie je-
steś dzielnym wojownikiem? Czy
w Izraelu jest ktoś, kto ci dorów-
nuje? Dlaczego wi�c nie pilno-
wałeś króla, swojego pana? Je-
den z żołnierzy zakradł si�,
żeby go zabićb. 16 Zaniedbałeś
swoje obowi�zki. Przysi�gam na
Jehow�, żywego Boga�, że za-
sługujesz na śmierć, bo nie pil-
nowałeś swojego pana, poma-
zańca Jehowyc. Rozejrzyj si�
wokół siebie! Gdzie jest włócz-
nia króla i dzban na wod�d, któ-
re były przy jego głowie?”.

17 Wtedy Saul rozpoznał głos
Dawida i rzekł: „Czy to ty,
mój synu Dawidzie?”e. Dawid od-
rzekł: „Tak, to ja, mój panie, kró-
lu”. 18 I dodał: „Dlaczego mój
pan ściga swojego sług�?f Co ta-
kiego zrobiłem? W czym zawini-
łem?g 19 Prosz�, mój panie,
królu, wysłuchaj swojego sługi.
Jeżeli to Jehowa pobudził ci�,
żebyś wyst�pił przeciwko mnie,
to niech przyjmie� ode mnie
ofiar� zbożow��. Ale jeśli to lu-
dzie pobudzili ci� do tegoh, to
niech Jehowa ich ukarze, ponie-
waż wyp�dzili mnie dzisiaj i nie
pozwolili mi przebywać wśród
ludu� Jehowy i. To tak, jakby mó-
wili: ‚Idź służyć innym bogom!’.
20 Nie pozwól wi�c, żeby moja
krew została wylana na ziemi�
gdzieś z dala od Jehowy. Król
Izraela ściga jedn� pchł�j, jakby
gonił kuropatw� po górach”.

26:16 �Dosł. „jako żyje Jehowa”. 26:19
�Dosł. „poczuje woń”. �Zob. Słowni-
czek poj�ć. �Dosł. „dziedzictwa”, które
może obejmować zarówno ludzi, jak i ich
ziemi�.

21 Saul odrzekł: „Zgrzeszy-
łema. Wróć, mój synu Dawidzie.
Wi�cej nie wyrz�dz� ci krzyw-
dy, bo dzisiaj pokazałeś, że mo-
je życie� jest dla ciebie cenneb.
Post�piłem głupio, popełniłem
straszny bł�d”. 22 Dawid po-
wiedział: „Tutaj jest twoja włócz-
nia, królu. Niech jeden z two-
ich ludzi przyjdzie i j� zabierze.
23 Jehowa odpłaci każdemu za
jego prawośćc i wierność. Dzi-
siaj Jehowa wydał ci� w mo-
je r�ce, ale ja nie chciałem
podnieść r�ki na pomazańca Je-
howyd. 24 Tak jak twoje życie�
było dzisiaj cenne dla mnie, tak
niech moje życie� b�dzie cen-
ne w oczach Jehowy i niech On
mnie wybawi od wszystkich mo-
ich cierpień”e. 25 Saul odpo-
wiedział Dawidowi: „B�dź błogo-
sławiony, mój synu Dawidzie. Na
pewno dokonasz wielkich rze-
czy i we wszystkim b�dzie ci si�
wiodło”f. Wtedy Dawid poszedł
swoj� drog�, a Saul wrócił do
siebieg.

27 Dawid jednak pomyślał so-
bie: „Któregoś dnia zgin�

z r�ki Saula. Najlepiej b�dzie,
jak uciekn�h do ziemi Filistynów.
Wtedy Saul przestanie mnie szu-
kać po całym terytorium Izrae-
la i i ujd� przed nim cało”. 2 Da-
wid razem z 600 ludźmi j, którzy
z nim byli, udał si� wi�c do
Achiszak, syna Maocha, króla
Gat. 3 I zamieszkali u Achisza
w Gat—on i jego ludzie ze swo-
imi rodzinami. Z Dawidem były
jego dwie żony: Achinoaml z Jiz-
reelu i Abigailm z Karmelu, wdo-
wa po Nabalu. 4 Kiedy Saulowi
doniesiono, że Dawid zbiegł do
Gat, przestał go szukaćn.

5 Pewnego razu Dawid rzekł
do Achisza: „Jeżeli jesteś mi
przychylny, to pozwól mi si�

26:21, 24 �Lub „dusza”.

ROZDZ. 26
a 1Sm 14:50

1Sm 17:55
2Sm 2:8
2Sm 3:8

b 1Sm 26:8

c 1Sm 9:16, 17
1Sm 10:1

d 1Sm 26:11

e 1Sm 24:8, 16

f Ps 35:7

g 1Sm 24:9, 11

h 1Sm 24:9

i Wj 19:5
Pwt 26:18

j 1Sm 24:14
��������������������

szpalta 2
a 1Sm 24:17

b 1Sm 24:10
1Sm 26:11

c Ps 7:8
Ps 18:20

d 1Sm 24:6
1Sm 26:9

e Ps 34:19

f 1Sm 24:19

g 1Sm 24:22
1Sm 27:4

��������������������

ROZDZ. 27
h 1Sm 19:18

1Sm 22:1, 5

i 1Sm 18:29
1Sm 23:23

j 1Sm 25:13
1Sm 30:9

k 1Sm 21:10,
14
1Sm 27:12

l 1Sm 25:43

m 1Sm 25:39,
42

n 1Sm 23:14
1Sm 26:25

1 SAMUELA 26:14�do�27:5 442



osiedlić w jednym z miast na
prowincji. Czemu twój sługa
miałby mieszkać z tob� w mie-
ście królewskim?”. 6 I tego
dnia Achisz dał mu Ciklaga. Dla-
tego Ciklag należy do królów Ju-
dy aż po dziś dzień.

7 Pobyt� Dawida na prowin-
cji w ziemi Filistynów trwał rok
i cztery miesi�ceb. 8 Dawid ze
swoimi ludźmi dokonywał wy-
padów przeciwko Geszurytomc,
Girzytom oraz Amalekitomd, bo
zamieszkiwali oni tereny, które
ci�gn�ły si� od Telamu aż po
Szure i Egipt. 9 Kiedy Dawid
najeżdżał te ziemie, nie pozosta-
wiał przy życiu ani m�żczyzn,
ani kobietf. Zabierał natomiast
owce, bydło, osły, wielbł�dy,
a także odzież, po czym wracał
do Achisza. 10 Wtedy Achisz
pytał: „Gdzie dzisiaj dokonali-
ście wypadu?”. Dawid odpowia-
dał: „Na południe� Judy”g albo
„Na południowe ziemie Jerach-
meelitów”h, albo „Na południo-
we ziemie Kenitów” i. 11 Dawid
nie pozostawiał przy życiu żad-
nego m�żczyzny ani kobiety, że-
by nie można ich było sprowa-
dzić do Gat, bo mówił: „Mogliby
na nas donieść i powiedzieć: ‚Zo-
baczcie, co zrobił Dawid’”. (Ta-
k� taktyk� stosował przez cały
okres pobytu na prowincji w zie-
mi Filistynów). 12 Achisz ufał
Dawidowi, bo myślał sobie: „Je-
go rodacy, Izraelici, na pewno go
znienawidzili, dlatego już na za-
wsze pozostanie moim sług�”.

28 Tymczasem Filistyni ze-
brali swoje wojska na woj-

n� z Izraelemj. Wtedy Achisz
powiedział do Dawida: „Oczy-
wiście ty i twoi ludzie wyruszy-
cie do walki razem ze mn�”k.
2 Dawid odpowiedział mu: „Do-

27:7 �Dosł. „liczba dni”. 27:10 �Lub
„na Negeb”.

brze wiesz, co zrobi twój słu-
ga”. Achisz rzekł do niego:
„Wiem. Dlatego na stałe ustano-
wi� ci� swoim osobistym straż-
nikiem�”a.

3 W tamtym czasie Samu-
el już nie żył. Kiedy umarł, ca-
ły Izrael go opłakiwał i pochowa-
no go w jego mieście, w Ramieb.
A Saul pousuwał wcześniej z kra-
ju media spirytystyczne i wróż-
bitówc.

4 Armia filistyńska dotarła
do Szunemd i tam rozłożyła si�
obozem. Saul zebrał wi�c całe-
go Izraela i rozbił obóz na górze
Gilboae. 5 Gdy zobaczył obóz
Filistynów, zl�kł si� i zadrżało
mu sercef. 6 Chociaż szukał
rady u Jehowyg, Jehowa mu nie
odpowiadał—ani przez sny, ani
przez urimh, ani przez proroków.
7 W końcu Saul rzekł do swoich
sług: „Poszukajcie mi kobiety,
która jest medium spirytystycz-
nym i, to pójd� si� jej poradzić”.
Słudzy odparli: „Taka kobieta
jest w En-Dor” j.

8 Saul przebrał si� w inne
szaty, żeby go nie rozpoznano,
i razem z dwoma swoimi ludź-
mi poszedł noc� do tej kobie-
ty. Zwrócił si� do niej: „Prosz�,
powróż mi. Użyj swoich zdol-
ności spirytystycznychk i wywo-
łaj mi tego, kogo ci wskaż�”.
9 Kobieta jednak powiedziała
do niego: „Dobrze wiesz, że
Saul pousuwał z kraju media spi-
rytystyczne i wróżbitów l. Czemu
wi�c próbujesz wci�gn�ć mnie�
w pułapk� i sprowadzić na mnie
śmierć?”m. 10 Wtedy Saul przy-
si�gł jej na Jehow�. Powiedział:
„Przysi�gam na Jehow�, żywe-
go Boga�, że nie spotka ci� za
to żadna kara!”. 11 Zapytała go

28:2 �Dosł. „strażnikiem mojej głowy”.
28:9 �Lub „moj� dusz�”. 28:10 �Dosł.
„jako żyje Jehowa”.
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wi�c: „Kogo mam ci wywołać?”.
Saul odrzekł: „Wywołaj Samu-
ela”. 12 Kiedy kobieta ujrzała
„Samuela”�a, krzykn�ła na ca-
ły głos i powiedziała do Saula:
„Dlaczego mnie oszukałeś? Prze-
cież ty jesteś Saul!”. 13 Król
rzekł do niej: „Nie bój si�. Co wi-
dzisz?”. Odpowiedziała mu: „Wi-
dz�, jak ktoś podobny do boga
wychodzi z ziemi”. 14 Saul od
razu spytał: „Jak wygl�da?”. „To
starzec. Ma na sobie płaszcz bez
r�kawów”b—odrzekła. Saul zdał
sobie spraw�, że to „Samuel”.
Padł na kolana i pokłonił si� do
ziemi.

15 „Samuel” odezwał si� do
Saula: „Dlaczego mnie niepoko-
isz? Czemu kazałeś mnie wy-
wołać?”. Saul odrzekł: „Jestem
w wielkim kłopocie, bo Filis-
tyni walcz� ze mn�, a Bóg mnie
opuścił i już mi nie odpowiada
ani przez proroków, ani przez
snyc. Dlatego wzywam ciebie, że-
byś mi powiedział, co mam ro-
bić”d.

16 „Samuel” przemówił: „Cze-
mu mnie wypytujesz, skoro Je-
howa ci� opuściłe i stał si� two-
im wrogiem? 17 Jehowa uczyni
tak, jak przeze mnie zapowie-
dział: Jehowa wydrze królestwo
z twoich r�k, a da je twojemu
bliźniemu, Dawidowif. 18 Po-
nieważ nie usłuchałeś głosu Je-
howy i nie zgładziłeś Amale-
kitówg, którzy wzbudzili w Nim
płon�cy gniew, dzisiaj Jehowa
post�puje z tob� właśnie w ten
sposób. 19 I Jehowa wyda cie-
bie i Izraela w r�ce Filistynówh.
Jutro tyi i twoi synowie j b�dzie-
cie ze mn�, a wojsko izraelskie
Jehowa wyda Filistynom”k.

20 Saul od razu upadł na zie-
mi� jak długi, bo ogarn�ł go

28:12 �Lub „coś, co wygl�dało jak Sa-
muel”.

wielki strach z powodu słów
„Samuela”. I nie miał sił, ponie-
waż przez cały dzień i cał� noc
nic nie jadł. 21 Kiedy kobie-
ta podeszła do Saula i zobaczy-
ła jego przerażenie, powiedzia-
ła do niego: „Twoja służebnica
posłuchała ci�. Zaryzykowa-
łam życie�a i zrobiłam, co mi
kazałeś. 22 A teraz, prosz�,
posłuchaj swojej służebnicy. Po-
zwól, że przynios� ci kawałek
chleba, żebyś coś zjadł i miał si-
ł� wyruszyć w drog�”. 23 Saul
nie chciał jeść, ale jego słu-
dzy i ta kobieta nalegali na nie-
go. W końcu ich usłuchał, pod-
niósł si� z ziemi i usiadł na
łóżku. 24 Kobieta miała tucz-
ne ciel�, wi�c szybko je za-
rżn�ła�, wzi�ła też troch� m�ki,
zagniotła ciasto i upiekła przaś-
ny chleb. 25 Podała to wszyst-
ko Saulowi i jego sługom, a oni
jedli. Potem wstali i jeszcze tej
samej nocy odeszlib.

29 Filistynic zebrali wszyst-
kie swoje wojska pod

Afekiem, podczas gdy Izraeli-
ci obozowali przy źródle koło
Jizreelud. 2 Filistyńscy władcy
maszerowali ze swoimi oddzia-
łami po 100 i 1000 żołnierzy, a na
końcu, razem z Achiszem, szedł
Dawid i jego ludziee. 3 Ksi�-
ż�ta filistyńscy spytali jednak:
„Co tu robi� ci Hebrajczycy?”.
Achisz odpowiedział im: „To jest
Dawid, sługa izraelskiego króla
Saula. Jest już ze mn� od ro-
ku albo i dłużej f. Nie znalaz-
łem w nim nic złego przez cały
ten czas, odk�d do mnie zbiegł”.
4 Ale ksi�ż�ta filistyńscy obu-
rzyli si� i powiedzieli do niego:
„Odeślij tego człowiekag. Niech
wraca do miejsca, które mu wy-
znaczyłeś. Nie pozwól mu iść

28:21 �Lub „włożyłam sw� dusz� w swo-
j� dłoń”. 28:24 �Lub „ofiarowała”.
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445 1 SAMUELA 29:5�do�30:12
z nami do bitwy, żeby w trakcie
walki nie zwrócił si� przeciwko
nama. Bo czym miałby pozyskać
sobie przychylność swojego pa-
na, jeśli nie głowami naszych lu-
dzi? 5 Czy nie jest to ten Da-
wid, o którym śpiewano podczas
tańców:

‚Pobił Saul tysi�ce wrogów,
a Dawid—dziesi�tki

tysi�cy’?”b.
6 Achiszc wezwał wi�c Dawi-

da i powiedział mu: „Przysi�-
gam na Jehow�, żywego Bo-
ga�—jesteś uczciwy i chciałbym,
żebyś wyruszył do walki razem
z moim wojskiemd. Przez cały
ten czas, odk�d do mnie przy-
byłeś, nie znalazłem w tobie
nic złegoe. Jednak władcy ci
nie ufaj�f. 7 Wróć wi�c w po-
koju i nie rób niczego, co mog-
łoby rozdrażnić filistyńskich
władców”. 8 Ale Dawid zapy-
tał Achisza: „Co takiego zrobi-
łem? Czy odk�d do ciebie przy-
byłem, znalazłeś jak�ś win�
u swojego sługi? Dlaczego nie
miałbym iść z tob�, mój panie,
królu, i walczyć z twoimi wro-
gami?”. 9 Achisz odrzekł Dawi-
dowi: „Według mnie jesteś tak
dobry jak anioł Bożyg. Lecz ksi�-
ż�ta filistyńscy powiedzieli: ‚Nie
pozwól mu iść z nami do bitwy’.
10 Dlatego wstań wcześnie ra-
no ze swoimi ludźmi, którzy z to-
b� przyszli, i odejdźcie, gdy tyl-
ko si� rozwidni”.

11 Dawid i jego ludzie wstali
wi�c wcześnie, żeby powrócić
do ziemi Filistynów. A Filistyni
wyruszyli do Jizreeluh.

30 Trzeciego dnia Dawid i je-
go ludzie dotarli do Cik-

lag i. Tymczasem południowe
ziemie� i Ciklag najechali Ama-

29:6 �Dosł. „jako żyje Jehowa”. 30:1
�Lub „Negeb”.

lekicia. Zaatakowali miasto, spa-
lili je 2 i wzi�li do niewoli ko-
bietyb oraz wszystkich, któ-
rzy tam byli, od najmniejszego
do najwi�kszego. Nikogo nie za-
bili, ale wszystkich uprowadzili
i poszli swoj� drog�. 3 Kie-
dy Dawid i jego ludzie weszli
do miasta, zobaczyli, że zosta-
ło spalone, a ich żony, synów
i córki uprowadzono. 4 Zacz�li
głośno płakać i lamentowali, aż
nie mieli już sił do płaczu.
5 Do niewoli wzi�to też dwie żo-
ny Dawida: Achinoam z Jizre-
elu i Abigail, wdow� po Nabalu
z Karmeluc. 6 Wszyscy ludzie�
byli rozgoryczeni, bo utracili
synów i córki. Zacz�li mówić
o tym, żeby ukamienować Da-
wida, co bardzo go przygn�biło.
Ale Dawid wzmocnił si� dzi�ki
Jehowie, swojemu Bogud.

7 Dawid rzekł wi�c do kap-
łana Abiatarae, syna Achimele-
cha: „Prosz�, przynieś tu efod”f.
I Abiatar przyniósł mu efod.
8 Dawid zapytał Jehow�g: „Czy
mam ścigać ten oddział grabież-
ców? Czy ich dogoni�?”. A On
mu odpowiedział: „Ruszaj w po-
ścig, bo na pewno ich dogonisz
i wszystkich uwolnisz”h.

9 Dawid bezzwłocznie wyru-
szył z 600 ludźmi i, którzy z nim
byli. Dotarli aż do Doliny Be-
soru�, gdzie cz�ść z nich pozo-
stała— 10 200 ludzi było zbyt
zm�czonych, żeby przejść przez
dolin�j. Dawid kontynuował
wi�c pościg z 400 ludźmi.

11 W polu natkn�li si� na
jakiegoś Egipcjanina i przy-
prowadzili go do Dawida. Dali
mu chleb i wod� do picia,
12 a także kawałek placka ze
sprasowanych fig i dwa placki

30:6 �Lub „dusze wszystkich ludzi”.
30:9 �Lub „Wadi Besor”. Zob. Słowni-
czek poj�ć, hasło „Wadi”.
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rodzynkowe. Człowiek ten nic
nie jadł ani nie pił wody przez
trzy dni i trzy noce. Kiedy si�
najadł, odzyskał siły�. 13 Po-
tem Dawid zapytał go: „Do ko-
go należysz i sk�d jesteś?”, na co
ten odpowiedział: „Jestem Egip-
cjaninem, niewolnikiem pewne-
go Amalekity. Trzy dni temu
mój pan mnie zostawił, bo za-
chorowałem. 14 Napadliśmy na
południowe ziemie� Keretytówa,
na Jud� i na południowe zie-
mie� Kalebab, a Ciklag spalili-
śmy”. 15 Wtedy Dawid spytał
go: „Czy zaprowadzisz mnie do
tych grabieżców?”. On odrzekł:
„Jeżeli przysi�gniesz mi na Bo-
ga, że mnie nie zabijesz i nie wy-
dasz mojemu panu, to zaprowa-
dz� ci� do nich”.

16 I zaprowadził go do nich.
Amalekici byli rozproszeni po
całej okolicy, jedli, pili i świ�to-
wali z powodu wielkiego łupu,
jaki zdobyli w ziemi filistyńskiej
i w Judzie. 17 Dawid ruszył na
nich i zabijał ich od świtu aż do
wieczora, tak że nie ocalał niktc

oprócz 400 m�żczyzn, którzy
uciekli na wielbł�dach. 18 Od-
zyskał wszystko, co Amalekici
zabralid, i uwolnił obie swo-
je żony. 19 Nie brakowało ni-
kogo, od najmniejszego do naj-
wi�kszego. Odzyskano synów,
córki i łupye. Dawid odebrał
wi�c wszystko, co zostało zabra-
ne. 20 Poza tym wzi�ł wszyst-
kie stada owiec i bydła należ�ce
do Amalekitów, a jego ludzie po-
p�dzili je przed swoimi stadami.
Mówili: „To jest łup Dawida”.

21 Potem Dawid wrócił do
tych 200 ludzi, którzy pozostali
w pobliżu Doliny Besoru�, bo

30:12 �Dosł. „jego duch wrócił do nie-
go”. 30:14 �Lub „na Negeb”. 30:21
�Lub „Wadi Besor”. Zob. Słowniczek po-
j�ć, hasło „Wadi”.

byli zbyt zm�czeni, żeby z nim
iśća. Teraz wyszli na spotkanie
Dawidowi i towarzysz�cym mu
ludziom. Kiedy Dawid si� z nimi
spotkał, zapytał, jak si� maj�.
22 Ale źli i podli ludzie spośród
tych, którzy poszli z Dawidem,
mówili: „Ponieważ nie poszli
z nami, nie damy im nic z odzys-
kanych łupów. Mog� wzi�ć tylko
swoje żony i synów i niech sobie
id�”. 23 Jednak Dawid rzekł:
„Moi bracia, nie wolno wam tak
post�pić z tym, co dał nam Je-
howa. On nas ochronił i wy-
dał w nasze r�ce oddział gra-
bieżców, który na nas napadłb.
24 Jak ktoś mógłby si� z wami
zgodzić? Taka sama cz�ść przy-
padnie temu, kto poszedł do bit-
wy, jak i temu, kto został przy
rzeczachc. Każdy otrzyma swoj�
cz�ść”d. 25 I od tego dnia prze-
strzegano tego przepisu, i stało
si� to prawem, które obowi�zu-
je w Izraelu aż do dzisiaj.

26 Kiedy Dawid powrócił do
Ciklag, wysłał cz�ść łupu star-
szym Judy, którzy byli jego przy-
jaciółmi. Kazał powiedzieć im:
„To jest dar� dla was. Pocho-
dzi z łupu zdobytego na wro-
gach Jehowy”. 27 Posłał go
tym, którzy byli w Betele, w Ra-
mot w Negebie�, w Jattirzef,
28 w Aroerze, w Sifmot, w Esz-
temoig, 29 w Rachalu, w mias-
tach Jerachmeelitówh, w mias-
tach Kenitów i, 30 w Chormie j,
w Bor-Aszan, w Atachu, 31 w
Hebroniek oraz we wszystkich
miejscach, w których cz�sto by-
wał ze swoimi ludźmi.

31 Tymczasem Filistyni wal-
czyli z Izraelitami l i ci

rzucili si� do ucieczki. Wtedy
wielu Izraelitów poległo na gó-

30:26 �Dosł. „błogosławieństwo”.
30:27 �Lub „na południu”.
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447 1 SAMUELA 31:2 do 2 SAMUELA Zarys treści
rze Gilboaa. 2 Filistyni ruszyli
w pościg za Saulem i jego syna-
mi. Zabili Jonatanab, Abinada-
ba i Malki-Szu�—synów Saulac.
3 Wokół Saula rozgorzała zaci�-
ta walka. Dostrzegli go łucznicy
i ci�żko ranilid. 4 Wtedy Saul
powiedział do swojego giermka:
„Wyci�gnij miecz i przebij mnie,
bo inaczej przyjd� ci nieobrze-
zańcye i to oni mnie przebij�,
i post�pi� ze mn� okrutnie�”.
Ale jego giermek nie chciał tego
zrobić, ponieważ bardzo si� bał.
Saul wzi�ł wi�c miecz i sam si�
na niego nadziałf. 5 Gdy gier-
mek zobaczył, że Saul nie ży-
jeg, też nadział si� na swój miecz
i umarł tam z Saulem. 6 Tak
wi�c Saul, jego trzej synowie,
jego giermek i wszyscy jego lu-
dzie zgin�li tego samego dniah.
7 Kiedy Izraelici, którzy miesz-
kali w tej dolinie� i w regio-
nie nadjordańskim, zobaczyli, że
żołnierze izraelscy uciekli i że
Saul oraz jego synowie zgin�li,

31:4 �Lub „i znieważ� mnie”. 31:7
�Lub „na tej nizinie”.

zacz�li opuszczać miasta i ucie-
kaća. Później przybyli Filistyni
i si� w nich osiedlili.

8 Gdy nast�pnego dnia Filis-
tyni przyszli ogołocić zabitych,
znaleźli na górze Gilboa zwło-
ki Saula i jego trzech synówb.
9 Odci�li Saulowi głow�, zdarli
z niego zbroj� i wiadomość
o tym rozesłali po całej zie-
mi filistyńskiejc, żeby to rozgło-
sić w świ�tyniach swoich boż-
kówd i wśród ludu. 10 Potem
umieścili zbroj� Saula w świ�ty-
ni� Asztarte, a jego zwłoki przy-
mocowali do muru Bet-Szane.
11 Kiedy mieszkańcy Jabesz-
-Gileadf usłyszeli, co Filisty-
ni zrobili z Saulem, 12 wszyscy
wojownicy wyruszyli do Bet-
-Szan. Szli tam przez cał� noc
i zdj�li ciała Saula i jego synów
z muru. Nast�pnie powrócili do
Jabeszu, gdzie je spalili. 13 Po-
tem pogrzebali ich kościg pod ta-
maryszkiem w Jabeszuh i pościli
przez siedem dni.

31:10 �Dosł. „domu”.
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1 Dawid dowiaduje si� o śmierci
Saula (1-16)

Pieśń żałobna Dawida o Saulu
i Jonatanie (17-27)

2 Dawid zostaje królem Judy (1-7)
Isz-Boszet zostaje królem Izraela (8-11)
Wojna mi�dzy domem Dawida a domem
Saula (12-32)

3 Dom Dawida si� umacnia (1)
Synowie Dawida (2-5)

Abner przechodzi na stron�
Dawida (6-21)

Joab zabija Abnera (22-30)
Dawid opłakuje Abnera (31-39)

4 Zabójstwo Isz-Boszeta (1-8)
Dawid uśmierca morderców (9-12)

5 Dawid zostaje królem całego Izraela (1-5)
Zdobycie Jerozolimy (6-16)

Syjon, Miasto Dawida (7)
Dawid pokonuje Filistynów (17-25)



1 Saul już nie żył, kiedy Da-
wid po pokonaniu Amaleki-

tów wrócił do Ciklaga. Przeby-
wał tam dwa dni. 2 Trzeciego
dnia z obozu Saula przyszedł ja-
kiś m�żczyzna w rozdartym
ubraniu i z głow� posypan�
prochem. Podszedł do Dawida
i padł przed nim na twarz.

3 Dawid zapytał go: „Sk�d
przychodzisz?”, na co on odpo-
wiedział: „Uciekłem z obozu iz-
raelskiego”. 4 Dawid poprosił:
„Opowiedz mi, co si� tam stało”.
Wtedy on rzekł: „

˙
Zołnierze ucie-

kali z pola bitwy i wielu poleg-
ło. Zgin�ł nawet Saul i jego syn
Jonatan”a. 5 Wówczas Dawid

6 Sprowadzenie Arki do Jerozolimy (1-23)
Uzza chwyta Ark� i zostaje
uśmiercony (6-8)

Michal gardzi Dawidem (16, 20-23)

7 Dawid nie zbuduje świ�tyni (1-7)
Przymierze z Dawidem
co do królestwa (8-17)

Dzi�kczynna modlitwa Dawida (18-29)

8 Zwyci�stwa Dawida (1-14)
Bliscy współpracownicy Dawida (15-18)

9 Lojalna miłość Dawida wobec
Mefiboszeta (1-13)

10 Zwyci�stwo nad Ammonitami
i Syryjczykami (1-19)

11 Cudzołóstwo Dawida z Batszeb� (1-13)
Zabicie Uriasza (14-25)
Dawid żeni si� z Batszeb� (26, 27)

12 Natan napomina Dawida (1-15a)
Syn Batszeby umiera (15b-23)
Batszeba rodzi Salomona (24, 25)
Zdobycie ammonickiego miasta
Rabba (26-31)

13 Amnon gwałci Tamar (1-22)
Absalom zabija Amnona (23-33)
Absalom ucieka do Geszuru (34-39)

14 Joab i kobieta z Tekoi (1-17)
Dawid odkrywa intryg� Joaba (18-20)
Absalom dostaje pozwolenie
na powrót (21-33)

15 Spisek i bunt Absaloma (1-12)
Dawid ucieka z Jerozolimy (13-30)
Achitofel przył�cza si� do Absaloma (31)
Chuszaj ma przeszkodzić
Achitofelowi (32-37)

16 Ciba oczernia Mefiboszeta (1-4)
Szimej przeklina Dawida (5-14)

Absalom przyjmuje Chuszaja (15-19)
Rada Achitofela (20-23)

17 Chuszaj udaremnia rad�
Achitofela (1-14)

Dawid otrzymuje ostrzeżenie i ucieka
przed Absalomem (15-29)
Barzillaj i inni dostarczaj�
zaopatrzenie (27-29)

18 Porażka i śmierć Absaloma (1-18)
Dawid dowiaduje si� o śmierci
Absaloma (19-33)

19 Dawid opłakuje Absaloma (1-4)
Joab napomina Dawida (5-8a)
Dawid wraca do Jerozolimy (8b-15)
Szimej prosi o przebaczenie (16-23)
Mefiboszet okazuje si� niewinny (24-30)
Barzillaj zostaje uhonorowany (31-40)
Spór mi�dzy plemionami (41-43)

20 Bunt Szeby; Joab zabija Amas� (1-13)
Pościg i zabicie Szeby (14-22)
Bliscy współpracownicy Dawida (23-26)

21 Zemsta Gibeonitów na domu
Saula (1-14)

Wojny z Filistynami (15-22)

22 Dawid wysławia Boga za Jego akty
wybawienia (1-51)
„Jehowa jest moj� skał�” (2)
Jehowa jest lojalny wobec
lojalnych (26)

23 Ostatnia wypowiedź Dawida (1-7)
Dokonania dzielnych wojowników
Dawida (8-39)

24 Dawid przeprowadza spis (1-14)
Zaraza zabija 70 000 ludzi (15-17)
Dawid buduje ołtarz (18-25)

Nie chce złożyć ofiar bez poniesienia
kosztów (24)
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spytał tego młodego m�żczyzn�:
„Sk�d wiesz, że Saul i Jonatan
zgin�li?”. 6 Ten odpowiedział:
„Przypadkiem znalazłem si� na
górze Gilboaa i zobaczyłem, jak
Saul opiera si� na swojej włócz-
ni, a jeźdźcy i ci, którzy ścigali
go na rydwanach, byli już bli-
sko niegob. 7 Gdy si� odwrócił
i mnie zobaczył, zawołał mnie,
a ja powiedziałem: ‚Słucham, pa-
nie!’. 8 Zapytał: ‚Kim jesteś?’.
Odparłem: ‚Jestem Amalekit�’c.
9 Wtedy on powiedział: ‚Prosz�,
podejdź i dobij mnie, bo chociaż
jeszcze żyj��, to strasznie cier-
pi�’. 10 Podszedłem wi�c i go
dobiłemd, bo leżał ranny i wie-
działem, że i tak umrze. Potem
zdj�łem mu z głowy koron��,
a z ramienia bransolet� i przy-
niosłem je tutaj tobie, mój pa-
nie”.

11 Słysz�c to, Dawid roz-
darł swoje szaty. To samo zro-
bili wszyscy, którzy z nim byli.
12 I aż do wieczora lamento-
wali, płakali i pościlie z powodu
Saula, jego syna Jonatana oraz
ludu Jehowy, Izraelitów f, którzy
zgin�li od miecza.

13 Dawid spytał młodego
człowieka, który przyniósł te
wieści: „Sk�d jesteś?”, na co on
odparł: „Jestem synem cudzo-
ziemca, który si� u was osied-
lił, Amalekity”. 14 Wtedy Da-
wid powiedział do niego: „I nie
bałeś si� podnieść r�ki na
pomazańca Jehowy?”g. 15 Na-
st�pnie zawołał jednego ze swo-
ich ludzi i polecił mu: „Podejdź
tu i go zabij”. Ten wi�c za-
dał Amalekicie śmiertelny ciosh.
16 Dawid rzekł: „Sam jesteś
winny swojej śmierci�, bo zło-

1:9 �Lub „cała moja dusza jest jeszcze
we mnie”. 1:10 �Lub „diadem”. 1:16
�Lub „twoja krew spadnie na twoj� gło-
w�”.

żyłeś świadectwo przeciwko so-
bie, gdy przyznałeś: ‚Ja zabiłem
pomazańca Jehowy’”a.

17 Potem Dawid zaśpiewał
pieśń żałobn� o Saulu i jego sy-
nu Jonatanieb 18 i kazał uczyć
tej pieśni mieszkańców Judy.
Nosiła ona tytuł „Łuk” i została
zapisana w Ksi�dze Jaszarac:
19 „Izraelu, twoja ozdoba poleg-

ła na twoich wzgórzachd.
Zgin�li pot�żni wojownicy!

20 Nie opowiadajcie o tym
w Gate,

nie rozgłaszajcie tego
na ulicach Aszkelonu,

żeby si� nie cieszyły córki
Filistynów,

żeby si� nie radowały córki
nieobrzezanych.

21 Góry Gilboaf,
niech nie spadnie na was

rosa ani deszcz,
niech wasze pola nie wyda-

dz� plonów na świ�te
dary ofiarneg,

bo tam skalano tarcz�
pot�żnych wojowników.

Tarcza Saula nie jest już
namaszczona oliw�.

22 Łuk Jonatanah i miecz Saula
przelewały krew wrogów

i nurzały si� w tłuszczu
wojowników.

Nigdy nie zawiodłyi.
23 Saul i Jonatanj, kochani

i cenieni� za życia,
w śmierci nie zostali

rozdzielenik.
Szybsi byli od orłów l,
pot�żniejsi od lwówm.

24 Córki Izraela, opłakujcie
Saula,

który przyodział was
w szkarłat i przyozdobił
kosztownościami,

1:23 �Lub „przyjemni”.
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upi�kszył wasze stroje
złotem.

25 Pot�żni wojownicy padli
w boju!

Jonatan poległ na wzgó-
rzach!a

26 Rozpaczam po tobie, mój
bracie Jonatanie,

byłeś mi bardzo drogib.
Twoja miłość była dla mnie

cenniejsza niż miłość
kobietc.

27 Zgin�li pot�żni wojownicy
i przepadł or�ż wojenny!”.

2 Potem Dawid zapytał Jeho-
w�d: „Czy mam pójść do któ-

regoś z miast Judy?”. Jehowa
odparł: „Idź”. Wtedy Dawid spy-
tał: „Gdzie mam pójść?”, a On
odrzekł: „Do Hebronu”e. 2 Da-
wid poszedł wi�c tam razem ze
swoimi dwiema żonami—Achi-
noamf z Jizreelu i Abigailg, wdo-
w� po Nabalu z Karmelu. 3 Za-
brał też swoich ludzih z ich
rodzinami i osiedlili si� w mias-
tach wokół Hebronu. 4 Później
przyszli Judejczycy i namaścili
tam Dawida na króla Judy i.

Powiadomiono Dawida: „To
mieszkańcy Jabesz-Gilead po-
chowali Saula”. 5 Dawid wy-
prawił wi�c posłańców do miesz-
kańców Jabesz-Gilead, żeby im
przekazali nast�puj�c� wiado-
mość: „Niech Jehowa wam bło-
gosławi, bo pochowaliście swo-
jego pana, Saula, i okazaliście
mu w ten sposób lojaln� miłośćj.
6 Niech Jehowa okaże wam lo-
jaln� miłość i wierność. Ja też
okaż� wam życzliwość za to,
co zrobiliściek. 7 A teraz b�dź-
cie silni i odważni, bo wasz pan,
Saul, nie żyje, a Judejczycy na-
maścili mnie na swojego króla”.

8 Jednak Abnerl, syn Ne-
ra, dowódca wojska Saula, spro-
wadził Isz-Boszetam, syna Sau-

la, do Machanaima 9 i obwołał
go królem Gileadub, Aszury-
tów, Jizreeluc, Efraimad i Benia-
mina—całego Izraela. 10 Isz-
-Boszet, syn Saula, miał 40 lat,
gdy został królem Izraela, i pa-
nował dwa lata. Ale Judejczy-
cy popierali Dawidae. 11 Dawid
panował nad Jud� w Hebronie
przez siedem lat i sześć mie-
si�cyf.

12 Po jakimś czasie Abner,
syn Nera, oraz słudzy Isz-Bosze-
ta, syna Saula, wyruszyli z Ma-
chanaimg do Gibeonuh. 13 Wy-
ruszył również Joab i, syn Cerui j,
ze sługami Dawida. Obie gru-
py spotkały si� przy sadzaw-
ce gibeońskiej i zaj�ły pozy-
cje po jej przeciwnych stronach.
14 W końcu Abner zapropono-
wał Joabowi: „Niech wyst�pi�
młodzieńcy i zmierz� si� ze sob�
w naszej obecności”. Joab od-
powiedział: „Niech tak b�dzie”.
15 Wyszło wi�c 12 Beniamini-
tów ze strony Isz-Boszeta, sy-
na Saula, i 12 ludzi spośród
sług Dawida. 16 Każdy chwy-
cił swojego przeciwnika za gło-
w� i wbił swój miecz w jego
bok, tak że wszyscy zgin�li. Dla-
tego miejsce to, znajduj�ce si�
w Gibeonie, nazwano Chelkat-
-Haccurim�.

17 Tego dnia rozgorzała za-
żarta walka. W końcu Abner i Iz-
raelici zostali pokonani przez
sług Dawida. 18 Byli tam też
trzej synowie Ceruik: Joab l, Abi-
szajm i Asaheln. Asahel, któ-
ry był szybki jak dzika gazela,
19 rzucił si� w pogoń za Abne-
rem i nie przestawał go gonić.
20 Kiedy Abner obejrzał si� za
siebie, zapytał: „Czy to ty, Asa-
helu?”, a on odrzekł: „Tak,

2:16 �Nazwa ta znaczy „pole krzemien-
nych noży”.
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to ja”. 21 Wtedy Abner powie-
dział do niego: „Przestań mnie
ścigać. Schwytaj jednego z mło-
dzieńców i zabierz sobie to, co
przy nim znajdziesz”. Ale Asa-
hel nie chciał zaprzestać pości-
gu. 22 Abner zwrócił si� wi�c
do niego jeszcze raz: „Przestań
mnie gonić. Czemu miałbym ci�
zabić? Jak mógłbym potem spoj-
rzeć w twarz twojemu bratu
Joabowi?”. 23 Lecz Asahel nie
chciał słuchać i dalej go go-
nił. Wtedy Abner zadał mu cios
w brzuch odwrotnym końcem
włócznia i przebił go na wylot.
Asahel upadł i zgin�ł na miejs-
cu. Wszyscy, którzy podchodzili
do miejsca, gdzie poległ, zatrzy-
mywali si� przy jego zwłokach.

24 Joab i Abiszaj rzucili si�
w pogoń za Abnerem. Słońce
już zachodziło, gdy dotarli do
wzgórza Amma, które leży na-
przeciw Giach, przy drodze na
pustkowie Gibeonu. 25 A Be-
niaminici zebrali si� przy Abne-
rze, utworzyli jeden oddział
i zaj�li pozycje na szczycie pew-
nego wzgórza. 26 I Abner za-
wołał do Joaba: „Czy nasze mie-
cze nie przelały już dość krwi?
Czy nie wiesz, że na końcu po-
zostanie tylko gorycz? Ile jesz-
cze czasu minie, zanim powiesz
ludziom, żeby przestali ścigać
swoich braci?”. 27 Joab od-
rzekł: „Przysi�gam na prawdzi-
wego Boga�, że gdybyś si� nie
odezwał, to dopiero rano ludzie
przestaliby ścigać swoich bra-
ci”. 28 Joab zad�ł w róg i jego
ludzie przerwali pościg za Izrae-
litami, i walki ustały.

29 Abner i jego ludzie cał� t�
noc szli przez Arab�b, przepra-
wili si� przez Jordan, przeszli
cały w�wóz� i w końcu przybyli

2:27 �Dosł. „jako żyje [prawdziwy]
Bóg”. 2:29 �Możliwe też „Bitron”.

do Machanaima. 30 Gdy Joab
przestał ścigać Abnera, zebrał
wszystkich ludzi. Oprócz Asahe-
la słudzy Dawida stracili jeszcze
19 żołnierzy. 31 Ale pokonali
Beniaminitów i ludzi Abnera, za-
bijaj�c 360 m�żczyzn. 32 Asa-
helab zabrali do Betlejemc i po-
chowali w grobowcu jego ojca.
Potem Joab i jego ludzie szli
przez cał� noc i o świcie dotarli
do Hebronud.

3 Wojna mi�dzy domem Saula
a domem Dawida wci�ż trwa-

ła. Dawid stawał si� coraz sil-
niejszye, a dom Saula coraz
słabszyf.

2 Tymczasem Dawidowi uro-
dzili si� w Hebronie synowieg:
pierworodny—Amnonh, urodzo-
ny przez Achinoam i z Jizre-
elu; 3 drugi—Kileab, urodzony
przez Abigail j, wdow� po Na-
balu z Karmelu; trzeci—Absa-
lomk, syn Maaki, córki Talma-
ja l, króla Geszuru; 4 czwarty—
Adoniaszm, syn Chaggity; pi�ty—
Szefatiasz, syn Abital; 5 szós-
ty—Jitream, urodzony przez Eg-
l�, która też była żon� Dawida.
Wszyscy oni urodzili si� Dawi-
dowi w Hebronie.

6 W czasie, gdy trwała wojna
mi�dzy domem Saula a do-
mem Dawida, Abnern umacniał
swoj� pozycj� w domu Saula.
7 Saul miał wcześniej nałożni-
c�� o imieniu Ricpao, córk� Ajji.
Pewnego razu Isz-Boszetp zapy-
tał Abnera: „Dlaczego współży-
łeś z nałożnic� mojego ojca?”q.
8 Słysz�c to, Abner bardzo si�
rozzłościł i rzekł: „Czy ja jestem
jakimś judzkim psem�? Po dziś
dzień okazywałem lojaln� mi-
łość domowi Saula, twojego oj-
ca, jego braciom i przyjaciołom

3:7 �Zob. Słowniczek poj�ć. 3:8 �Dosł.
„głow� psa”.
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i nie wydałem ci� w r�ce Dawi-
da. A ty teraz obwiniasz mnie
z powodu kobiety?! 9 Niech
Bóg surowo mnie ukarze�, jeśli
nie zrobi� dla Dawida tego, co
przysi�gł mu Jehowaa— 10 że
odbierze królestwo rodowi Sau-
la i utwierdzi tron Dawida nad
Izraelem i nad Jud�, od Dan
po Beer-Szeb�”b. 11 Isz-Boszet
nic na to nie odpowiedział, bo
bał si� Abnerac.

12 Abner od razu wyprawił
posłańców do Dawida, aby mu
przekazali takie słowa: „Do ko-
go należy ta ziemia? Zawrzyj ze
mn� przymierze, a ja zrobi�, co
w mojej mocy�, żeby cały Izra-
el ci� poparł”d. 13 Dawid od-
powiedział: „Dobrze! Zawr� z to-
b� przymierze, ale pod jednym
warunkiem: Kiedy do mnie przy-
b�dziesz, masz ze sob� przy-
prowadzić Michale, córk� Saula.
Inaczej nie próbuj si� ze mn�
spotkać”. 14 Dawid wyprawił
też posłańców do Isz-Boszetaf,
syna Saula, z takimi słowami:
„Oddaj moj� żon� Michal, z któ-
r� si� zar�czyłem za 100 na-
pletków filistyńskich”g. 15 Isz-
-Boszet kazał wi�c j� zabrać od
jej m�ża Paltielah, syna Laisza.
16 Ale jej m�ż szedł za ni� i pła-
kał. Towarzyszył jej aż do Ba-
churim i. Tam Abner powiedział
mu: „Wracaj!”. I on wrócił.

17 Tymczasem Abner prze-
kazał starszym Izraela wiado-
mość: „Już od jakiegoś czasu
chcecie, żeby Dawid był wa-
szym królem. 18 Teraz wi�c
działajcie, bo Jehowa obiecał
Dawidowi: ‚Za pośrednictwem
swojego sługi Dawida j wyba-
wi� Izraela, swój lud, z r�k
Filistynów i wszystkich wro-

3:9 �Dosł. „niech Bóg to uczyni Abne-
rowi i do tego doda”. 3:12 �Dosł. „oto
moja r�ka jest z tob�”.

gów’”. 19 Potem Abner rozma-
wiał z Beniaminitamia. Udał si�
również do Dawida do Hebronu,
żeby osobiście pomówić z nim
o tym, jak� decyzj� podj�ł Izra-
el i wszyscy Beniaminici.

20 Gdy Abner razem z 20
ludźmi przybył do Dawida do
Hebronu, Dawid wyprawił dla
nich uczt�. 21 Wtedy Abner
rzekł do niego: „Mój panie, kró-
lu, pozwól mi pójść i zebrać
przy tobie całego Izraela. Naród
zawrze z tob� przymierze i zo-
staniesz królem nad wszystkim,
czego pragniesz�”. Dawid wy-
prawił wi�c Abnera w drog� i on
odszedł w pokoju.

22 Tymczasem słudzy Dawi-
da i Joab wrócili z wypadu z ob-
fitym łupem. Abnera nie było już
w Hebronie, bo Dawid pozwolił
mu odejść w pokoju. 23 Kiedy
Joabb przybył z całym woj-
skiem, doniesiono mu: „Abnerc,
syn Nerad, przyszedł do króla,
a król wyprawił go w drog�
i on odszedł w pokoju”. 24 Jo-
ab wszedł do króla i powiedział:
„Co ty zrobiłeś? Abner przy-
szedł do ciebie, a ty pozwoliłeś
mu spokojnie odejść? 25 Do-
brze znasz Abnera, syna Nera!
Przyszedł ci zam�cić w głowie,
śledzić każdy twój ruch i poznać
wszystkie twoje plany”.

26 Joab wyszedł od Dawida
i wysłał za Abnerem posłańców,
którzy zawrócili go przy cyster-
nie Sira. Ale Dawid nic o tym nie
wiedział. 27 Gdy Abner wrócił
do Hebronue, Joab pod pozo-
rem poufnej rozmowy wzi�ł go
na bok do bramy. Tam zadał
mu śmiertelny ciosf w brzuch
za zabicie� jego brata Asahelag.
28 Kiedy Dawid o tym usłyszał,
rzekł: „Jehowa wie, że ja i moje

3:21 �Lub „pragnie twoja dusza”. 3:27
�Dosł. „za krew”.
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królestwo nie ponosimy żadnej
winy za przelanie krwia Abnera,
syna Nera. 29 Niech wina za to
spadnie na głow� Joabab i na ca-
ły ród jego ojca. Niech w domu
Joaba zawsze b�dzie m�żczyz-
na cierpi�cy z powodu wyciekuc

lub tr�dud, m�żczyzna pracuj�cy
przy wrzecionie� albo m�żczyz-
na, który ginie od miecza, al-
bo taki, który nie ma co jeść!”e.
30 Tak wi�c Joab i jego brat
Abiszaj f zabili Abnerag za to, że
on zabił ich brata Asahela w bit-
wieh pod Gibeonem.

31 Potem Dawid powiedział
do Joaba i wszystkich ludzi,
którzy z nim byli: „Rozedrzyj-
cie swoje szaty, włóżcie wory�
i opłakujcie Abnera”. Sam król
Dawid szedł za noszami, na któ-
rych leżał zmarły. 32 I pocho-
wano Abnera w Hebronie. Król
głośno płakał przy jego grobie,
płakał też cały lud. 33 Nast�p-
nie król zaśpiewał pieśń żałobn�
o Abnerze:

„CzyAbner musiał umrzeć
tak, jak umieraj� głupcy?

34 Twoje r�ce nie były
zwi�zane,

a twoje nogi nie były zakute
w kajdany�.

Zgin�łeś jak ktoś, kto ginie
z r�k przest�pców�” i.

I cały lud znowu zacz�ł opła-
kiwać Abnera.

35 Później, jeszcze za dnia,
wszyscy ludzie przyszli do Da-
wida, żeby skłonić go do zje-
dzenia posiłku�, ale Dawid przy-
si�gł: „Niech Bóg mnie surowo

3:29 �Może chodzić o m�żczyzn� ułom-
nego, który musi wykonywać kobie-
ce prace. 3:31 �Zob. Słowniczek po-
j�ć. 3:34 �Dosł. „miedź”. �Dosł.
„synów nieprawości”. 3:35 �Lub „dać
mu chleb pocieszenia; dać mu chleb ża-
łoby”.

ukarze�, jeśli przed zachodem
słońca zjem kawałek chleba al-
bo cokolwiek innego!”a. 36 Lu-
dzie zwrócili na to uwag� i spo-
dobało im si� to. Podobało im
si� wszystko, co robił król.
37 Wszyscy ludzie Dawida i cały
Izrael przekonali si�, że król nie
był odpowiedzialny za śmierć
Abnera, syna Nerab. 38 Potem
król odezwał si� do swoich
sług: „Czy nie wiecie, że zgi-
n�ł dziś w Izraelu ksi�ż� i wiel-
ki człowiek?c 39 Dzisiaj—choć
namaszczony na królad—jestem
słaby wobec tych okrutnych lu-
dzie, synów Cerui f. Niech Je-
howa odpłaci niegodziwcowi
odpowiednio do jego niegodzi-
wości”g.

4 Gdy syn Saula Isz-Boszeth

usłyszał, że Abner zgin�ł
w Hebronie i, stracił odwag��,
a wszystkich Izraelitów ogar-
n�ł niepokój. 2 Syn Saula miał
dwóch dowódców oddziałów,
które dokonywały grabieży. Je-
den nazywał si� Baana, a dru-
gi Rechab. Byli synami Rimmona
z Beerot, z plemienia Beniami-
na. (Beerot j również uznawano
za cz�ść terytorium Beniamina.
3 Jego mieszkańcy uciekli do
Gittaimk i po dziś dzień żyj� tam
jako cudzoziemcy).

4 Jonatanl, syn Saula, miał
syna z niesprawnymi nogami�m.
Miał on pi�ć lat, kiedy nadeszła
z Jizreelu wiadomość o śmier-
ci Saula i Jonatanan. Jego nia-
nia chwyciła go i rzuciła si� do
ucieczki. Ale w panice go upuś-
ciła, przez co został kalek�. Na
imi� mu było Mefiboszeto.

5 Rechab i Baana, synowie
Rimmona z Beerot, przyszli do

3:35 �Dosł. „niech mi Bóg to uczyni
i do tego doda”. 4:1 �Dosł. „jego r�-
ce osłabły”. 4:4 �Lub „utykaj�cego na
nogi”.
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domu Isz-Boszeta w upalnej po-
rze dnia, w czasie jego popołu-
dniowego odpoczynku. 6 We-
szli do domu—niby po to, żeby
wzi�ć stamt�d pszenic�—i za-
dali mu cios w brzuch. Po-
tem Rechab i jego brat Baanaa

uciekli. 7 Gdy wkradali si� do
domu, Isz-Boszet właśnie leżał
na łóżku w sypialni. Zabili go, po
czym odci�li mu głow� i zabrali
j� ze sob�. Cał� noc szli przez
Arab� 8 i przynieśli jego gło-
w� Dawidowi do Hebronu. Po-
wiedzieli królowi: „To jest głowa
Isz-Boszetab, syna Saula, wro-
gac, który czyhał na twoje ży-
cie�d. Jehowa sprawił dzisiaj, że
Saula i jego potomków dosi�gła
zemsta za naszego pana, króla”.

9 Jednak Dawid tak odpo-
wiedział Rechabowi i jego bratu
Baanie, synom Rimmona z Be-
erot: „Jako żyje Jehowa, któ-
ry wybawił mnie� od wszystkich
moich cierpieńe— 10 kiedy pe-
wien człowiek doniósł mi
o śmierci Saulaf i myślał, że
przynosi dobr� nowin�, schwy-
tałem go i zabiłemg w Cik-
lag. Tak� właśnie nagrod� otrzy-
mał ode mnie ten posłaniec!
11 A co dopiero, gdy niegodziw-
cy zabijaj� prawego człowieka
na łóżku w jego własnym domu!
Ukarz� was za przelanie jego
krwih i usun� z powierzchni zie-
mi!”. 12 Dawid rozkazał swoim
ludziom, żeby ich zabili i. Ci ob-
ci�li im r�ce i nogi i powiesili
ich j przy sadzawce w Hebronie.
A głow� Isz-Boszeta pogrzebali
w grobowcu Abnera w Hebronie.

5 Po jakimś czasie wszystkie
plemiona Izraela przybyły do

Dawida do Hebronuk i oświad-
czyły: „Jesteśmy twoimi brać-

4:8 �Lub „dusz�”. 4:9 �Lub „wykupił
moj� dusz�”.

mi�a. 2 W przeszłości, gdy jesz-
cze Saul był naszym królem, ty
dowodziłeś Izraelitami podczas
wypraw wojennych�b. I Jehowa
ci powiedział: ‚Ty b�dziesz pasł
mój lud, Izraela, i zostaniesz jego
wodzem’”c. 3 Tak wi�c wszys-
cy starsi izraelscy przyszli do
króla Dawida do Hebronu, a on
zawarł tam z nimi przymierzed

przed Jehow�. Potem namaścili
Dawida na króla Izraelae.

4 Dawid miał 30 lat, gdy zo-
stał królem, i panował 40 latf.
5 Przez siedem lat i sześć mie-
si�cy w Hebronie panował nad
Jud�, a przez 33 lata w Jero-
zolimieg panował nad Jud� i ca-
łym Izraelem. 6 Król ze swoimi
ludźmi wyruszył na Jerozolim�
przeciwko Jebusytomh mieszka-
j�cym w tej ziemi. Kpili oni z Da-
wida: „Nigdy tu nie wejdziesz!
Nawet ślepi i kulawi ci� przep�-
dz�”. Myśleli sobie: „Dawid ni-
gdy si� tu nie dostanie” i. 7 On
jednak zdobył twierdz� Syjon,
nazywan� obecnie Miastem Da-
wida j. 8 Tamtego dnia rzekł:
„Każdy, kto wyruszy przeciwko
Jebusytom, niech wejdzie przez
tunel wodny i zaatakuje tych
�kulawych i ślepych’, których
Dawid� nienawidzi!”. Dlatego
mówi si�: „

´
Slepi ani kulawi ni-

gdy nie wejd� do domu”. 9 Po-
tem Dawid zamieszkał w tej
twierdzy i nazwano� j� Miastem
Dawida. I zacz�ł tam wznosić
dookoła mury i inne budowle—
od Nasypu�k w kierunku środka l.
10 Dawid stawał si� coraz po-
t�żniejszym, a Jehowa, Bóg Za-
st�pów, był z nimn.

5:1 �Dosł. „twoj� kości� i twoim ciałem”.
5:2 �Dosł. „wyprowadzałeś i przyprowa-
dzałeś Izraela”. 5:8 �Lub „dusza Dawi-
da”. 5:9 �Możliwe też „nazwał”. �Lub
„Millo”. Hebr. określenie pochodz�ce od
rdzenia, który oznacza „napełniać”.
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11 Chirama, król Tyru, wysłał
do Dawida posłańców, dostar-
czył również drewno cedroweb

oraz przysłał cieśli i kamienia-
rzy stawiaj�cych mury. I rozpo-
cz�li oni budow� domu� dla Da-
widac. 12 Dawid przekonał si�,
że Jehowa utwierdził jego pano-
wanie nad Izraelemd i że wywyż-
szył jego królestwoe ze wzgl�du
na Izraela, swój ludf.

13 Po przeniesieniu si� z
Hebronu do Jerozolimy Dawid
wzi�ł sobie kolejne nałożnice�g

i żony i urodzili mu si� kolej-
ni synowie oraz córkih. 14 To
s� imiona synów, którzy mu si�
urodzili w Jerozolimie: Szam-
mua, Szobab, Natan i, Salomon j,
15 Jibchar, Eliszua, Nefeg, Ja-
fia, 16 Eliszama, Eliada i Eli-
felet.

17 Filistyni dowiedzieli si�,
że Dawida namaszczono na kró-
la Izraelak, i wszyscy wyruszyli
przeciwko niemu l. Kiedy Dawid
o tym usłyszał, udał si� do wa-
rownego miejscam. 18 Filistyni
nadci�gn�li i grasowali po do-
linie� Refaimn. 19 Dawid zapy-
tał Jehow�o: „Czy mam ude-
rzyć na Filistynów? Czy wydasz
ich w moje r�ce?”. Jehowa od-
powiedział: „Uderzaj, bo z ca-
ł� pewności� wydam Filistynów
w twoje r�ce”p. 20 Dawid przy-
był wi�c do Baal-Peracim i tam
ich pokonał. Wtedy rzekł: „Jeho-
wa rozerwał przede mn� szeregi
wrogówq, jak rw�ca woda rozry-
wa zapor�”. Dlatego nadał temu
miejscu nazw� Baal-Peracim�r.
21 Filistyni porzucili tam swoje
bożki, a Dawid i jego ludzie je
zabrali.

5:11 �Lub „pałacu”. 5:13 �Zob. Słow-
niczek poj�ć. 5:18, 22 �Lub „nizinie”.
5:20 �Nazwa ta znaczy „pan przeło-
mów”.

22 Za jakiś czas Filistyni po-
nownie nadci�gn�li i grasowali
po dolinie� Refaima. 23 Dawid
jeszcze raz radził si� Jehowy,
a On powiedział: „Nie przypusz-
czaj na nich frontalnego ata-
ku. Zajdź ich od tyłu i rusz
na nich od strony krzewów
baka. 24 Gdy usłyszysz jak-
by odgłos marszu dochodz�cy
z wierzchołków krzewów baka,
działaj zdecydowanie, bo wte-
dy Jehowa wyjdzie przed to-
b�, żeby pobić wojsko filistyń-
skie”. 25 Dawid zrobił tak, jak
mu nakazał Jehowa, i pokonał
Filistynówb od Gebyc aż po Ge-
zerd.

6 Dawid ponownie zebrał
wszystkie doborowe oddzia-

ły izraelskie—30 000 żołnierzy.
2 Potem razem ze wszystki-
mi swoimi ludźmi wyruszył
do Baale-Judy, żeby sprowadzić
stamt�d Ark� prawdziwego Bo-
gae, przed któr� jest wzywane
imi� Jehowy, Boga Zast�pów f,
siedz�cego na tronie nad� che-
rubamig. 3 Arka prawdziwego
Boga znajdowała si� w domu
Abinadabah na wzgórzu. Aby j�
wywieźć, umieścili j� na nowym
wozie i, który prowadzili synowie
Abinadaba, Uzza i Achio.

4 Transportowali wi�c Ark�
prawdziwego Boga z domu Abi-
nadaba, znajduj�cego si� na
wzgórzu. Achio szedł przed Ar-
k�. 5 A Dawid i wszyscy Izra-
elici radowali si� przed Jehow�
przy dźwi�kach różnych instru-
mentów z drewna jałowcowe-
go, lir� i innych instrumentów
strunowych j oraz tamburynówk,
sistrów i czyneli l. 6 Ale kie-
dy doszli do klepiska Nachona,

6:2 �Możliwe też „mi�dzy”. 6:5 �Hebr.
kinnòr. Instrument strunowy przypomi-
naj�cy lir� lub harf�.
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Uzza wyci�gn�ł r�k� i podtrzy-
mał Ark� prawdziwego Bogaa,
bo bydło omal jej nie wywróciło.
7 Wtedy Jehowa, prawdziwy
Bóg, bardzo si� rozgniewał na
Uzz� i zabił gob za ten zuchwały
czync. Uzza zgin�ł tam przy Ar-
ce prawdziwego Boga. 8 A Da-
wid si� oburzył�, że Jehowa tak
bardzo rozgniewał si� na Uzz�.
Miejsce to po dziś dzień nazywa
si� Perec-Uzza�. 9 Tego dnia
Dawid zl�kł si� Jehowyd i powie-
dział: „Jak mam teraz sprowa-
dzić do siebie Ark� Jehowy?”e.
10 I nie chciał przenieść Arki
Jehowy do siebie, do Miasta Da-
widaf. Kazał zabrać j� do domu
Obed-Edomag Gittyty.

11 Arka Jehowy pozostawa-
ła w domu Obed-Edoma Gittyty
przez trzy miesi�ce. A Jehowa
błogosławił jemu i wszystkim je-
go domownikomh. 12 I powia-
domiono króla Dawida: „Jehowa
błogosławi domownikom Obed-
-Edoma i wszystkiemu, co do
niego należy, bo jest u niego Ar-
ka prawdziwego Boga”. Dawid
z radości� wyruszył wi�c, że-
by sprowadzić Ark� prawdziwe-
go Boga z domu Obed-Edoma do
Miasta Dawida i. 13 Kiedy nio-
s�cy j Ark� Jehowy uszli sześć
kroków, złożył w ofierze byka
i tuczne ciel�.

14 Dawid, ubrany� w lniany
efod�, ze wszystkich sił tańczył
przed Jehow�k. 15 On i cały
lud Izraela prowadzili Ark� l Je-
howy wśród radosnych okrzy-
kówm i przy dźwi�kach rogun.
16 Gdy Arka Jehowy dotarła
do Miasta Dawida, Michalo, cór-
ka Saula, spojrzała w dół przez
okno i zobaczyła, jak król Da-

6:8 �Lub „zasmucił”. �Nazwa ta zna-
czy „targni�cie si� na Uzz�”. 6:14
�Dosł. „przepasany”. 6:14, 17 �Zob.
Słowniczek poj�ć.

wid skacze i tańczy przed Jeho-
w�. Wtedy zacz�ła nim gar-
dzić w swoim sercua. 17 Ark�
Jehowy wniesiono do namio-
tu, który rozbił Dawid, i po-
stawiono j� na jej miejscub. Na-
st�pnie Dawid złożył Jehowie
ofiary całopalnec i ofiary współ-
uczestnictwa�d. 18 Kiedy za-
kończył składanie ofiar całopal-
nych i ofiar współuczestnictwa,
pobłogosławił lud w imi� Je-
howy, Boga Zast�pów. 19 Po-
nadto rozdał wszystkim, ca-
łej rzeszy Izraelitów—każdemu
m�żczyźnie i każdej kobiecie—
po okr�głym bochenku chleba,
po placku daktylowym i placku
rodzynkowym. Potem wszyscy
rozeszli si� do swoich domów.

20 Kiedy Dawid wrócił, żeby
pobłogosławić swoich domowni-
ków, Michale, córka Saula, wy-
szła mu na spotkanie i po-
wiedziała: „Ale si� dzisiaj okrył
chwał� król Izraela, gdy bie-
gał półnagi na oczach niewolnic
swoich sług jak jakiś błazen!”f.
21 Na to Dawid rzekł do niej:
„Radowałem si� przed Jehow�,
który wybrał mnie, a nie two-
jego ojca lub kogoś z jego ro-
du, i ustanowił mnie wodzem lu-
du Jehowy, Izraelag. Dlatego
b�d� radować si� przed Jeho-
w� 22 i upokorz� si� jeszcze
bardziej, i poniż� si� nawet we
własnych oczach. A jeśli chodzi
o niewolnice, o których wspo-
mniałaś, one otocz� mnie chwa-
ł�”. 23 I Michalh, córka Saula,
już do śmierci nie miała dzieci.

7 Król zamieszkał w swoim do-
mu�i, a Jehowa zapewnił mu

wytchnienie od wszystkich oko-
licznych wrogów. 2 I król rzekł
do proroka Natana j: „Ja miesz-
kam w domu z cedrówk, pod-

7:1 �Lub „pałacu”.
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czas gdy Arka prawdziwego Bo-
ga znajduje si� w namiocie”a.
3 Natan odrzekł królowi: „Rób
wszystko, co nakazuje ci serce,
bo Jehowa jest z tob�”b.

4 Tej nocy Jehowa przemó-
wił do Natana: 5 „Idź i powiedz
mojemu słudze Dawidowi: ‚Oto
co mówi Jehowa: „Czy to ty
miałbyś zbudować mi dom, że-
bym w nim mieszkał?c 6 Od
dnia, gdy wyprowadziłem Izraela
z Egiptu, aż do dzisiaj nie miesz-
kałem w domud, ale w�drowa-
łem z miejsca na miejsce, miesz-
kaj�c w namiocie i w przybytkue.
7 Czy przez cały ten czas, kie-
dy w�drowałem z Izraelitami�,
choćby raz zapytałem jakiegokol-
wiek z przywódców plemion iz-
raelskich, których wyznaczyłem
na pasterzy swojego ludu, Izra-
ela: ‚Dlaczego nie zbudowaliście
mi domu z cedrów?’?” ’. 8 Po-
wiesz mojemu słudze Dawidowi:
‚Tak mówi Jehowa, Bóg Zast�-
pów: „Zabrałem ci� z pastwi-
ska, gdzie pilnowałeś owiecf, że-
byś został wodzem mojego ludu,
Izraelag. 9 B�d� z tob�, dok�d-
kolwiek pójdzieszh, i usun��
z twojej drogi wszystkich two-
ich nieprzyjaciół i. Rozsławi� two-
je imi� j i b�dzie ono jak imi�
wielkich tej ziemi. 10 Przydzie-
l� miejsce swojemu ludowi, Izra-
elowi, i tam go osiedl�. B�dzie
tam mieszkać i nikt go nie b�dzie
wi�cej niepokoił. Niegodziwi nie
b�d� go już uciskać, jak to robili
w przeszłościk— 11 od czasów
s�dziów, których nad nim usta-
nowiłem l. Zapewni� ci wytchnie-
nie od wszystkich twoich wro-
gówm.

„ ‚ „Jehowa powiedział ci też,
że Jehowa zapewni panowanie
twojemu rodowi�n. 12 Gdy two-

7:7 �Dosł. „synami Izraela”. 7:9 �Dosł.
„odetn�”. 7:11 �Lub „zbuduje ci dom”.

je dni dobiegn� kresua i spocz-
niesz ze swoimi praojcami, usta-
nowi� królem twojego potom-
ka�, twojego własnego syna�,
i utwierdz� jego królestwob.
13 To on zbuduje dom dla mo-
jego imieniac, a ja utwierdz�
tron jego królestwa na zawszed.
14 Stan� si� dla niego ojcem,
a on stanie si� dla mnie syneme.
Jeśli zrobi coś złego, skory-
guj� go�, ukarz� go ciosami
synów ludzkich�f. 15 Nie prze-
stan� mu okazywać lojalnej mi-
łości, jak przestałem j� okazy-
wać Saulowig, którego usun�łem
ze wzgl�du na ciebie. 16 Twój
ród� i twoje królestwo b�d�
trwać na zawsze. Twój tron ni-
gdy si� nie zachwieje”’”h.

17 Natan przekazał Dawido-
wi wszystkie te słowa i cał� t�
wizj�i.

18 Wtedy król Dawid usiadł
przed Jehow� i powiedział:
„Kim ja jestem, Wszechwładny
Panie, Jehowo? I czym jest mój
ród, że tyle już dla mnie zro-
biłeś? j 19 A robisz jeszcze wi�-
cej, Wszechwładny Panie, Jeho-
wo, bo teraz mówisz, co spotka
ród Twojego sługi w dalekiej
przyszłości. I żaden człowiek te-
go nie zmieni�, Wszechwładny
Panie, Jehowo. 20 Co wi�cej
może Ci powiedzieć Twój słu-
ga Dawid, skoro Ty sam tak do-
brze mnie znaszk, Wszechwładny
Panie, Jehowo? 21 Ze wzgl�du
na swe słowo i zgodnie z tym, co
postanowiłeś w swoim sercu�,
uczyniłeś wszystkie te wielkie
rzeczy i wyjawiłeś je swojemu

7:12 �Dosł. „nasienie”. �Dosł. „tego,
który wyjdzie z twojego wn�trza”. 7:14
�Dosł. „b�d� go karał rózg� ludzi”.
�Możliwe też „synów Adama”. 7:16
�Dosł. „dom”. 7:19 �Dosł. „jest to pra-
wo dla ludzi”. 7:21 �Lub „zgodnie ze
swoj� wol�”.
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słudzea. 22 Dlatego jesteś na-
prawd� wielkib, Wszechwład-
ny Panie, Jehowo. Wszystko, co
słyszeliśmy, potwierdza, że nie
ma nikogo takiego jak Tyc

i nie ma Boga oprócz Ciebied.
23 Jaki inny naród na ziemi jest
podobny do Twojego ludu, Iz-
raela?e Ty, Boże, wykupiłeś go
i uczyniłeś swoim ludemf. Doko-
nuj�c dla niego rzeczy wielkich,
budz�cych l�k i podziwg, roz-
sławiłeś swoje imi�h. Ze wzgl�-
du na swój lud, który wykupi-
łeś z Egiptu, wyp�dziłeś narody
i ich bogów. 24 Uczyniłeś Izra-
ela swoim ludem na wieki i i sta-
łeś si�, Jehowo, jego Bogiem j.

25 „A teraz, Jehowo Boże,
dotrzymaj obietnicy dotycz�cej
swojego sługi i jego rodu. Niech
pozostanie ona niezmienna na
wieki. Zechciej uczynić tak, jak
powiedziałeśk. 26 Niech Twoje
imi� b�dzie wywyższane po
wieczne czasy l, żeby mówiono:
‚Jehowa, Bóg Zast�pów, jest Bo-
giem Izraela’. Niech ród Twoje-
go sługi Dawida zostanie umoc-
niony przed Tob�m. 27 Jehowo,
Boże Zast�pów, Boże Izrae-
la, wyjawiłeś swojemu słudze,
że zapewnisz panowanie jego
rodowi�n. Dlatego Twój słu-
ga nabrał odwagi�, żeby zwró-
cić si� do Ciebie w tej modlitwie.
28 Wszechwładny Panie, Jeho-
wo, Ty jesteś prawdziwym Bo-
giem, a Twoje słowa s� prawd�o.
I obiecałeś te dobrodziejstwa
swojemu słudze. 29 Zechciej
wi�c błogosławić jego rodowi,
żeby trwał przed Tob� na za-
wszep. Wszechwładny Panie, Je-
howo, tak jak obiecałeś, błogo-
sław rodowi swojego sługi na
wieki”q.

7:27 �Lub „że zbudujesz mu dom”.
�Dosł. „znalazł swoje serce”.

8 Jakiś czas później Dawid po-
konał Filistynówa i ich sobie

podporz�dkowałb. Zabrał Filis-
tynom Meteg-Amm�.

2 Pokonał też Moabitówc i po-
lecił im położyć si� na ziemi,
żeby ich odmierzyć sznurem—
odmierzał dwie długości sznu-
ra i tych ludzi kazał uśmiercać,
a nast�pnie odmierzał jedn� dłu-
gość sznura i tych ludzi zacho-
wywał przy życiud. Moabici zo-
stali sługami Dawida i składali
mu danin�e.

3 Dawid pokonał Hadadeze-
ra, syna Rechoba, króla Cobyf,
gdy ten wyruszył nad rzek� Eu-
frat, żeby przywrócić swoj� wła-
dz�g. 4 Dawid wzi�ł do niewoli
1700 jeźdźców oraz 20 000 pie-
szych. Potem poprzecinał ści�g-
na zaprz�ganym do rydwanów
koniom, pozostawiaj�c z nich
tylko 100h.

5 Kiedy Hadadezerowi, królo-
wi Coby, z pomoc� przyszli Sy-
ryjczycy z Damaszkui, Dawid za-
bił 22 000 syryjskich żołnierzy j.
6 Potem w syryjskim Damasz-
ku rozmieścił garnizony, a Sy-
ryjczycy zostali sługami Dawida
i składali mu danin�. Jehowa za-
pewniał Dawidowi zwyci�stwo�
we wszystkich jego wyprawachk.
7 Ponadto Dawid zabrał sługom
Hadadezera okr�głe złote tarcze
i sprowadził je do Jerozolimyl.
8 A z Betachu i Berotaju, miast
Hadadezera, król Dawid zabrał
bardzo dużo miedzi.

9 O zwyci�stwie Dawida nad
całym wojskiem Hadadezera
usłyszał Toi, król Chamatum.
10 Posłał wi�c do króla Dawi-
da swojego syna Jorama, by go
zapytać o pomyślność i pogra-
tulować mu zwyci�stwa w woj-
nie z Hadadezerem (bo Hada-

8:6 �Lub „wybawienie”.
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dezer cz�sto toczył walki z
Toim). Joram przyniósł przed-
mioty ze srebra, złota oraz mie-
dzi. 11 Król Dawid ofiarował�
te rzeczy Jehowie, podobnie
jak srebro i złoto od wszyst-
kich podbitych przez siebie
narodówa— 12 od Syrii i Moa-
bub, od Ammonitów, Filisty-
nówc, Amalekitówd oraz z łupu
zdobytego na Hadadezerzee, sy-
nu Rechoba, królu Coby.
13 Dawid rozsławił też swoje
imi� po tym, jak wrócił z Doli-
ny Soli, gdzie zabił 18 000 Edo-
mitów f. 14 Rozmieścił garnizo-
ny w całym Edomie i wszyscy
Edomici zostali jego sługamig.
Jehowa zapewniał Dawidowi
zwyci�stwo� we wszystkich jego
wyprawachh.

15 Dawid dalej panował nad
całym Izraelemi. Sprawował
władz� nad swoim ludem w spo-
sób sprawiedliwy i prawy j.
16 Joabk, syn Cerui, dowodził
wojskiem. Jehoszafat l, syn Achi-
luda, był kronikarzem. 17 Ca-
dokm, syn Achituba, oraz Achi-
melech, syn Abiatara, byli
kapłanami. Serajasz był sekre-
tarzem. 18 Benajaszn, syn Je-
hojady, dowodził Keretytami
i Peletytami�o. A synowie Da-
wida zostali głównymi minist-
rami�.

9 Pewnego razu Dawid po-
wiedział: „Czy pozostał jesz-

cze ktoś z domu Saula, komu
mógłbym okazać lojaln� mi-
łość ze wzgl�du na Jonata-
na?”p. 2 A w domu Saula był
sługa o imieniu Cibaq. Wezwano
go wi�c do Dawida i król spy-
tał: „Czy ty jesteś Ciba?”. Ten
odparł: „Tak, to ja, twój sługa”.

8:11 �Dosł. „uświ�cił”. 8:14 �Lub „wy-
bawienie”. 8:18 �Chodzi o straż przy-
boczn� Dawida. �Dosł. „zostali kapła-
nami”.

3 Król pytał dalej: „Czy pozo-
stał ktoś z domu Saula, ko-
mu mógłbym okazać lojaln�
miłość Boż�?”. Ciba odpowie-
dział: „Został jeszcze syn Jo-
natana, który ma niespraw-
ne obie nogi�”a. 4 „Gdzie on
jest?”—zapytał król. Ciba od-
rzekł: „Jest w Lo-Debar, w domu
Machirab, syna Ammiela”.

5 Król Dawid natychmiast
posłał po niego do Lo-Debar
i kazał go przyprowadzić z do-
mu Machira, syna Ammiela.
6 Gdy Mefiboszet, syn Jonata-
na, syna Saula, przybył do Da-
wida, od razu padł przed nim
na twarz. Dawid zwrócił si� do
niego: „Mefiboszecie!”, a on od-
powiedział: „Tak, mój panie”.
7 Dawid rzekł: „Nie obawiaj si�,
bo na pewno okaż� ci lojaln� mi-
łośćc przez wzgl�d na twojego
ojca, Jonatana. Zwróc� ci cał�
ziemi�, która należała do Saula,
twojego dziadka, i zawsze b�-
dziesz jadł� przy moim stole”d.

8 Wtedy Mefiboszet padł
przed nim na twarz i powiedział:
„Czym jest twój sługa, że zwró-
ciłeś uwag�� na takiego zdech-
łego psae jak ja?”. 9 Król we-
zwał Cib�, sług� Saula, i rzekł
do niego: „Wszystko, co należa-
ło do Saula i całego jego domu,
daj� wnukowi twojego panaf.
10 B�dziesz uprawiał dla niego
ziemi�—ty, twoi synowie i twoi
słudzy—i b�dziesz zbierał plony,
żeby zapewnić żywność domow-
nikom wnuka twojego pana. Ale
Mefiboszet, wnuk twojego pana,
zawsze b�dzie jadł przy moim
stole”g.

A Ciba miał 15 synów i 20
sługh. 11 Powiedział do kró-
la: „Twój sługa zrobi wszyst-
ko, co mój pan, król, nakazuje”.

9:3 �Lub „utyka na nogi”. 9:7 �Dosł.
„jadł chleb”. 9:8 �Dosł. „oblicze”.
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Mefiboszet jadał wi�c przy stole
Dawida� jak jeden z synów kró-
lewskich. 12 Miał on młodego
syna o imieniu Michaa. Wszys-
cy, którzy mieszkali w domu Ci-
by, zostali sługami Mefiboszeta.
13 Mefiboszet mieszkał w Jero-
zolimie, bo zawsze jadł przy sto-
le królab. Miał niesprawne obie
nogic.

10 Po jakimś czasie umarł
król Ammonitówd i wła-

dz� po nim obj�ł jego syn
Chanune. 2 Wtedy Dawid rzekł:
„Okaż� życzliwość� Chanunowi,
synowi Nachasza, tak jak jego
ojciec okazał życzliwość� mnie”.
Dlatego posłał swoich sług, że-
by go pocieszyć po stracie ojca.
Ale gdy słudzy Dawida przybyli
do ziemi Ammonitów, 3 ksi�-
ż�ta ammoniccy powiedzieli do
swojego pana, Chanuna: „Czy
myślisz, że Dawid wysłał do
ciebie pocieszycieli z szacunku
dla twojego ojca? Czy nie przy-
słał ich po to, żeby przyj-
rzeć si� miastu, przeszpiegować
je, a potem podbić?”. 4 Cha-
nun schwytał wi�c sług Dawida,
zgolił im połow� brodyf, ich sza-
ty obci�ł do połowy, do wyso-
kości pośladków, i odprawił ich.
5 Kiedy doniesiono o tym Da-
widowi, od razu wysłał im ludzi
na spotkanie, bo zostali bardzo
upokorzeni. Król przekazał im:
„Zostańcie w Jerychug, aż brody
wam odrosn�. I wtedy wrócicie”.

6 Z czasem Ammonici uświa-
domili sobie, że Dawid si� do
nich zraził. Wysłali wi�c po-
słańców i naj�li z Bet-Rechobh

i z Coby i 20 000 syryjskich pie-
szych żołnierzy, a z Isztobu�—
12 000 żołnierzy. Naj�li też kró-
la Maaki j z 1000 ludzik. 7 Gdy

9:11 �Możliwe też „moim stole”. 10:2
�Lub „lojaln� miłość”. 10:6 �Lub „od
ludzi z Tob”.

Dawid o tym usłyszał, wysłał
Joaba i całe wojsko, ł�cznie
z najdzielniejszymi wojownika-
mia. 8 Ammonici też wyruszyli
i ustawili si� w szyku bojowym
w pobliżu bramy miasta. W tym
samym czasie Syryjczycy z Coby
i Rechobu oraz żołnierze z Isz-
tobu� i Maaki ustawili si� na ot-
wartym polu.

9 Kiedy Joab spostrzegł, że
atak nadchodzi z przodu i z tyłu,
wybrał niektóre z najlepszych
oddziałów izraelskich i ustawił
je w szyku do starcia z Syryj-
czykamib. 10 Reszt� ludzi od-
dał pod dowództwo� Abiszajac,
swojego brata, żeby ustawił ich
w szyku do starcia z Ammo-
nitamid. 11 Nast�pnie Joab po-
wiedział mu: „Jeżeli Syryjczy-
cy okaż� si� dla mnie za silni,
przyjdziesz mi z pomoc�. A jeśli
Ammonici okaż� si� za silni
dla ciebie, to ja przyjd� z pomo-
c� tobie. 12 Musimy być dziel-
ni i odważnie walczyće za nasz
lud i miasta naszego Boga. A Je-
howa uczyni, co uzna za dobre”f.

13 Wtedy Joab ze swoimi
ludźmi ruszył do walki z Syryj-
czykami i ci rzucili si� do uciecz-
kig. 14 Gdy Ammonici to zau-
ważyli, zacz�li uciekać przed
Abiszajem i wycofali si� do
miasta. A Joab po bitwie z Am-
monitami wrócił do Jerozolimy.

15 Kiedy Syryjczycy zdali so-
bie spraw�, że zostali poko-
nani przez Izraela, przegrupo-
wali si�h. 16 Hadadezer i posłał
po Syryjczyków z regionu Eu-
fratu�j. Przybyli oni do Chelamu
na czele z Szobachem, dowódc�
wojska Hadadezera.

17 Na wieść o tym Dawid na-
tychmiast zebrał całe wojsko iz-
raelskie, przeprawił si� przez

10:8 �Lub „ludzie z Tob”. 10:10 �Dosł.
„w r�k�”. 10:16 �Dosł. „rzeki”.
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Jordan i przybył do Chelamu.
Syryjczycy ustawili si� wtedy
w szyku bojowym i ruszyli do
walki z Dawidema. 18 Musieli
jednak uciekać przed Izraelita-
mi. Dawid zabił 700 Syryjczyków
powoż�cych rydwanami oraz
40 000 syryjskich jeźdźców. Ugo-
dził też śmiertelnie Szobacha,
dowódc� ich wojskab. 19 Gdy
wszyscy królowie, słudzy Hada-
dezera, zorientowali si�, że zo-
stali pokonani przez Izraelitów,
niezwłocznie zawarli z nimi po-
kój i poddali si� ich władzyc. Od
tej pory Syryjczycy bali si� już
pomagać Ammonitom.

11 Na pocz�tku roku�, w cza-
sie gdy królowie wyrusza-

j� na wyprawy wojenne, Dawid
wysłał Joaba, swoich sług oraz
całe wojsko izraelskie, żeby roz-
gromili Ammonitów. Rozpocz�li
obl�żenie Rabbyd. Natomiast Da-
wid został w Jerozolimiee.

2 Pewnego wieczora� Dawid
wstał z łóżka i przechadzał si�
po dachu domu� królewskiego.
Zauważył stamt�d k�pi�c� si�
kobiet�. Była ona bardzo pi�kna.
3 Dawid kazał si� czegoś o niej
dowiedzieć. Doniesiono mu: „To
Batszebaf, córka Eliamag, żona
Hetytyh Uriasza” i. 4 Dawid wy-
słał posłańców, żeby j� do niego
sprowadzili j. Ona wi�c przyszła,
a Dawid z ni� współżyłk. (Sta-
ło si� to, gdy oczyszczała si�
ze swej nieczystości�) l. Później
wróciła do swojego domu.

5 Kobieta ta zaszła w ci�ż�
i przekazała Dawidowi wiado-
mość: „Jestem w ci�ży”. 6 Wte-
dy Dawid posłał wiadomość do
Joaba: „Przyślij do mnie He-

11:1 �Czyli wiosn�. 11:2 �Lub „późnym
popołudniem”. �Lub „pałacu”. 11:4
�Może chodzić o nieczystość menstrua-
cyjn�.

tyt� Uriasza”. Joab wyprawił
wi�c Uriasza do Dawida. 7 Gdy
Uriasz przybył, Dawid spytał go,
jak wiedzie si� Joabowi, jak
si� maj� żołnierze i jak przebie-
ga wojna. 8 Potem powiedział
do niego: „Idź do domu i wy-
pocznij�”. Kiedy Uriasz wyszedł
z domu królewskiego, wysłano
za nim dar króla�. 9 Uriasz jed-
nak nie poszedł do swojego do-
mu, tylko razem ze wszystkimi
innymi sługami swego pana po-
łożył si� spać koło wejścia do
domu królewskiego. 10 I powia-
domiono Dawida: „Uriasz nie po-
szedł do swojego domu”. Wów-
czas Dawid spytał Uriasza: „Czy
nie wróciłeś właśnie z podróży?
Dlaczego nie poszedłeś do do-
mu?”. 11 Uriasz odrzekł Dawi-
dowi: „Arkaa oraz Izrael i Juda
mieszkaj� w szałasach. Mój pan
Joab i słudzy mojego pana obo-
zuj� w szczerym polu. A ja miał-
bym iść do swojego domu, żeby
jeść, pić i spać ze swoj� żon�?b

Przysi�gam na twoje życie�, że
nie zrobi� czegoś takiego!”.

12 Wtedy Dawid powiedział
do Uriasza: „Zostań tu rów-
nież dzisiaj, a jutro ci� odeśl�”.
Uriasz pozostał wi�c w Jero-
zolimie tego dnia i nast�pnego.
13 Dawid wezwał go, żeby z nim
jadł i pił. I upił go. Ale wieczo-
rem Uriasz położył si� spać ra-
zem ze sługami swego pana
i nie poszedł do swojego domu.
14 Rano Dawid napisał list do
Joaba i wysłał go przez Uria-
sza. 15 W liście napisał tak:
„Postawcie Uriasza na pierw-
szej linii, gdzie tocz� si� najci�ż-
sze walki. Potem wycofajcie si�

11:8 �Dosł. „umyj swoje stopy”. �Lub
„królewsk� porcj�”. Chodzi o porcj� wy-
syłan� przez gospodarza honorowemu
gościowi. 11:11 �Lub „jako żyjesz ty
i jako żyje twoja dusza”.
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i zostawcie go, żeby został ugo-
dzony i zgin�ł”a.

16 Joab uważnie obejrzał
miasto i postawił Uriasza w miej-
scu, o którym wiedział, że s�
tam dzielni wojownicy wroga.
17 Kiedy mieszkańcy miasta wy-
szli walczyć z Joabem, niektó-
rzy ze sług Dawida polegli. Zgin�ł
także Hetyta Uriaszb. 18 Joab
zawiadomił Dawida o wszyst-
kim, co si� wydarzyło na woj-
nie. 19 Poinstruował posłańca:
„Gdy skończysz opowiadać królo-
wi o wszystkim, co si� wydarzyło
na wojnie, 20 król może wpaść
w złość i powiedzieć ci: ‚Dlacze-
go w czasie walki podeszliście
tak blisko miasta? Nie wiedzie-
liście, że b�d� strzelać z muru?
21 Kto zabił Abimelechac, syna
Jerubbeszeta?d Czy nie zrobiła
tego kobieta, która zrzuciła na
niego z muru górny kamień młyń-
ski pod Tebecem? Czemu pode-
szliście tak blisko muru?’. Wtedy
powiedz mu: ‚

´
Smierć poniósł tak-

że twój sługa Hetyta Uriasz’”.
22 Posłaniec udał si� do Da-

wida i przekazał mu wszyst-
ko zgodnie z poleceniem Joaba.
23 Potem rzekł do Dawida: „Ich
ludzie mieli nad nami przewa-
g� i wyszli walczyć z nami
w polu. Ale my zepchn�liśmy ich
z powrotem do bramy miasta.
24 A łucznicy strzelali z muru
do twoich sług, królu, i niektó-
rzy z nich zgin�li. Twój sługa
Hetyta Uriasz również poniósł
śmierć”e. 25 Na to Dawid rzekł
do posłańca: „Tak powiesz Jo-
abowi: ‚Niech ta sprawa ci� nie
martwi, bo miecz zabija raz te-
go, raz innego. Wzmóż walk�
przeciw temu miastu i zdob�dź
je’f. Dodaj Joabowi otuchy”.

26 Kiedy żona Uriasza usły-
szała, że jej m�ż zgin�ł, zacz�-
ła go opłakiwać. 27 Gdy tylko

skończył si� okres żałoby, Da-
wid sprowadził j� do swojego
domu. Została jego żon�a i uro-
dziła mu syna. Jednak to, co
zrobił Dawid, bardzo si� nie po-
dobało� Jehowieb.

12 Dlatego Jehowa posłał do
Dawida Natanac. Ten przy-

szedł do niegod i powiedział:
„W pewnym mieście było dwóch
m�żczyzn—jeden bogaty, a dru-
gi biedny. 2 Bogaty miał bar-
dzo dużo owiec i bydłae, 3 na-
tomiast biedny nie miał nic
oprócz jednej małej owieczki,
któr� kupiłf. Opiekował si� ni�,
a ona rosła przy nim i jego sy-
nach. Karmił j�, choć sam miał
niewiele jedzenia, i piła z je-
go kubka, i spała w jego ramio-
nach. Była dla niego jak cór-
ka. 4 Pewnego razu bogacza
odwiedził gość, ale żeby przy-
gotować dla niego posiłek, bo-
gacz nie wzi�ł żadnej ze swoich
owiec ani żadnej sztuki ze swo-
jego bydła. Zamiast tego zabrał
owieczk� temu biedakowi i przy-
rz�dził j� dla podróżnego, który
do niego przyszedł”g.

5 Słysz�c to, Dawid bardzo
rozgniewał si� na tego czło-
wieka i powiedział do Nata-
na: „Przysi�gam na Jehow�, ży-
wego Boga�h—człowiek, który
to zrobił, zasługuje na śmierć!
6 A za t� owieczk� powinien
dać poczwórne odszkodowanie i,
bo nie okazał współczucia”.

7 Wtedy Natan rzekł do Dawi-
da: „Ty jesteś tym człowiekiem!
Oto co mówi Jehowa, Bóg Izra-
ela: ‚Ja ci� namaściłem na kró-
la Izraela j i ja ci� wyratowa-
łem z r�k Saulak. 8 Dałem ci
dom twojego pana l i jego żonym

oraz władz� nad Izraelem i Ju-

11:27 �Dosł. „było złe w oczach”. 12:5
�Dosł. „jako żyje Jehowa”.
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d�a. A gdyby to nie wystarczyło,
byłem gotowy uczynić dla cie-
bie o wiele wi�cejb. 9 Dlacze-
go wzgardziłeś słowem Jeho-
wy, robi�c to, co złe w Jego
oczach? Zabiłeś Hetyt� Uriaszac,
a potem wzi�łeś dla siebie jego
żon�!d Zabiłeś go mieczem Am-
monitów!e 10 Ponieważ wzgar-
dziłeś mn�, gdy odebrałeś żo-
n� Hetycie Uriaszowi i sam j�
poślubiłeś, miecz już nigdy
nie odst�pi od twojego domu’f.
11 Tak mówi Jehowa: ‚Spra-
wi�, że z twojego własnego do-
mu przyjdzie na ciebie nie-
szcz�ścieg. Na twoich oczach
odbior� ci żony i dam je inne-
mu m�żczyźnie�h, a on b�dzie
z nimi współżył w świetle dnia�i.
12 Wprawdzie ty działałeś skry-
cie j, ale ja zrobi� to na oczach
całego Izraela, w świetle dnia�’”.

13 Dawid rzekł do Natana:
„Zgrzeszyłem przeciwko Jeho-
wie”k.Wtedy Natan powiedział do
niego: „Jehowa przebacza ci twój
grzech�l. Nie umrzeszm. 14 Po-
nieważ jednak okazałeś raż�cy
brak szacunku wobec Jehowy,
syn, który ci si� właśnie urodził,
z cał� pewności� umrze”.

15 Potem Natan poszedł do
swojego domu.

I Jehowa poraził chorob�
dziecko, które żona Uriasza uro-
dziła Dawidowi. 16 Dawid bła-
gał prawdziwego Boga w spra-
wie chłopca i rozpocz�ł ścisły
post. Wszedł do swojego poko-
ju i sp�dził noc, leż�c na ziemin.
17 Starsi jego domu stan�li nad
nim i próbowali go podnieść,
ale on nie chciał wstać i nie
jadł z nimi. 18 Siódmego dnia

12:11 �Lub „twojemu bliźniemu”.
�Dosł. „na oczach tego słońca”. 12:12
�Dosł. „wobec słońca”. 12:13 �Lub
„pozwala twemu grzechowi odejść”.

dziecko umarło, lecz słudzy Da-
wida bali si� mu o tym powie-
dzieć. Mówili: „Skoro nie słu-
chał nas, gdy dziecko jeszcze
żyło, to jak możemy mu powie-
dzieć, że zmarło? Jeszcze zrobi
sobie coś złego”.

19 Kiedy Dawid zobaczył, że
jego słudzy szepcz� mi�dzy so-
b�, zrozumiał, że dziecko zmar-
ło. Zapytał ich: „Czy dziecko
umarło?”. Odrzekli: „Umarło”.
20 Wtedy Dawid wstał z ziemi,
umył si�, natarł oliw�a i prze-
brał. Nast�pnie poszedł do do-
mub Jehowy, tam padł na kolana
i pokłonił si� do ziemi. Później
wrócił do swojego domu�, po-
prosił, żeby przyniesiono mu je-
dzenie, i zacz�ł jeść. 21 Słudzy
zapytali go: „Dlaczego tak si� za-
chowałeś? Gdy dziecko jeszcze
żyło, pościłeś i płakałeś, ale gdy
tylko umarło, wstałeś i zacz�-
łeś jeść”. 22 Odpowiedział im:
„Kiedy dziecko żyło, pościłemc

i płakałem, bo myślałem so-
bie: ‚Kto wie, może Jehowa
okaże mi łask� i pozwoli dziec-
ku żyć?’d. 23 Ale skoro umarło,
po co mam pościć? Czy jestem
w stanie przywrócić mu życie?e

Ja pójd� do niegof, lecz ono do
mnie nie wróci”g.

24 Potem Dawid pocieszał
Batszeb�h, swoj� żon�. Przy-
szedł do niej i z ni� współżył. Po
jakimś czasie urodziła ona sy-
na i nadano mu imi� Salomon�i.
A Jehowa go pokochał j. 25 Za
pośrednictwem proroka Nata-
nak przekazał, żeby nadać mu
imi� Jedidiasz�—bo Jehowa go
kochał.

26 A Joab dalej walczył prze-
ciwko ammonickiej l Rabbiem

12:20 �Lub „pałacu”. 12:24 � Imi� to
pochodzi od hebr. słowa oznaczaj�cego
„pokój”. 12:25 � Imi� to znaczy „umiło-
wany przez Jah”.
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i zdobył miasto królewskiea.
27 Wysłał wi�c posłańców do
Dawida z wiadomości�: „Walczy-
łem przeciwko Rabbieb i zdo-
byłem miasto wód�. 28 Teraz
zbierz pozostałe oddziały, przy-
st�p do obl�żenia miasta i je
zdob�dź. W przeciwnym razie to
ja zdob�d� miasto i mnie przypi-
sz� za to zasług��”.

29 Dawid zebrał wi�c wszyst-
kie oddziały, po czym wyru-
szył do Rabby.Walczył przeciwko
niej i j� zdobył. 30 Potem zdj�ł
z głowy Malkama koron�, która
razem z drogocennymi kamienia-
mi ważyła talent� złota. I włożo-
no j� Dawidowi na głow�. Dawid
zabrał też z miasta ogromny łupc.
31 Pojmał mieszkańców miasta
i zmusił ich do pracy przy ci�-
ciu kamieni, do pracy z ostrymi
narz�dziami z żelaza i żelazny-
mi siekierami oraz przy wyro-
bie cegieł. Dawid post�pił tak
ze wszystkimi miastami Ammo-
nitów.W końcu z całymwojskiem
wrócił do Jerozolimy.

13 Syn Dawida Absalom miał
pi�kn� siostr� o imieniu

Tamard. Zakochał si� w niej Am-
none, inny syn Dawida. 2 Am-
non tak si� zadr�czał z po-
wodu swojej siostry Tamar,
że aż si� rozchorował. Wydawa-
ło mu si�, że nie zdoła zaspo-
koić swojego poż�dania do niej,
ponieważ była dziewic�. 3 Am-
non miał przyjaciela o imieniu
Jehonadabf, syna Szymeig, bra-
ta Dawida. Jehonadab był bar-
dzo przebiegły 4 i pewnego ra-
zu zapytał Amnona: „Dlaczego
ty, syn króla, jesteś każdego ra-
na taki przygn�biony? Powiesz

12:27 �Może chodzić o zasoby wodne
miasta. 12:28 �Dosł. „i moje imi� b�-
dzie nad nim wzywane”. 12:30 �Talent
odpowiadał 34,2 kg. Zob. Dodatek B14.

mi?”. Amnon wyznał: „Zakocha-
łem si� w Tamar, siostrzea mo-
jego brata Absaloma”. 5 Jeho-
nadab poradził mu: „Połóż si�
w łóżku i udawaj chorego. Kiedy
twój ojciec przyjdzie si� z tob�
zobaczyć, powiedz mu tak: ‚Pro-
sz�, pozwól przyjść do mnie Ta-
mar, mojej siostrze. Niech przy-
gotuje przy mnie posiłek, jaki
si� daje chorym�, i mi go poda.
Wtedy b�d� jadł’”.

6 Amnon położył si� wi�c do
łóżka i udawał chorego. Gdy
król przyszedł si� z nim zoba-
czyć, Amnon powiedział: „Pro-
sz�, pozwól przyjść do mnie
Tamar, mojej siostrze. Niech
upiecze przy mnie dwa placki
w kształcie serca i mi je poda,
żebym mógł si� posilić”. 7 Da-
wid wysłał wi�c sług do Tamar,
która była w domu, żeby przeka-
zali jej wiadomość: „Idź, prosz�,
do domu twojego brata Amnona
i przygotuj dla niego posiłek�”.
8 Tamar przyszła do domu Am-
nona, który leżał w łóżku. Za-
gniotła przy nim ciasto i upiekła
placki. 9 Potem wzi�ła patel-
ni� i mu je podała, ale on nie
chciał jeść. „Niech wszyscy st�d
wyjd�”—polecił. I wszyscy wy-
szli.

10 Nast�pnie Amnon rzekł do
Tamar: „Przynieś jedzenie� do
sypialni i mi je podaj, a ja
b�d� jadł”. Tamar wzi�ła wi�c
przygotowane przez siebie plac-
ki w kształcie serca i zaniosła
Amnonowi do sypialni. 11 Kie-
dy mu je podawała, chwycił j�
i powiedział: „Chodź, połóż si�
ze mn�, moja siostro”. 12 Ale
ona odparła: „Nie, mój bra-
cie! Nie upokarzaj mnie, bo
tak si� nie post�puje w Izrae-
lub. Nie rób czegoś tak podłegoc.
13 Jak b�d� żyła z tak� hańb�?

13:5, 7, 10 �Lub „chleb pocieszenia”.
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A ty b�dziesz uchodził w Izra-
elu za nikczemnika. Prosz� ci�,
porozmawiaj z królem, on ci
mnie nie odmówi”. 14 Amnon
jednak nie chciał jej słu-
chać—obezwładnił j� i zgwałcił.
15 Potem poczuł do niej ogrom-
n� nienawiść, silniejsz� od mi-
łości, któr� przedtem j� da-
rzył. Powiedział do niej: „Wstań
i odejdź!”. 16 Wtedy ona rzek-
ła: „Nie, mój bracie. Jeśli mnie
teraz odeślesz, zrobisz coś jesz-
cze gorszego niż krzywda, któr�
już mi wyrz�dziłeś!”. Lecz on nie
chciał jej słuchać.

17 Zawołał swojego młodego
sług� i polecił mu: „Wyrzuć st�d
t� osob� i zamknij za ni� drzwi”.
18 (ATamar miała na sobie spe-
cjaln�� szat�, jak� nosiły córki
królewskie b�d�ce dziewicami).
Sługa wyprowadził j� wi�c na
zewn�trz i zamkn�ł za ni� drzwi.
19 Wtedy Tamar posypała sobie
głow� popiołema i rozdarła swo-
j� szat�. Chwyciła si� r�kami za
głow� i odeszła, głośno płacz�c.

20 Gdy zobaczył to jej brat
Absalomb, powiedział do niej:
„Czy to Amnon, twój brat, ci to
zrobił? Nikomu o tym nie mów,
moja siostro. To twój bratc. Nie
rozpami�tuj w swoim sercu te-
go, co si� stało”. I Tamar prze-
bywała w domu Absaloma, z da-
la od towarzystwa drugich.
21 Kiedy o tym wszystkim usły-
szał król Dawid, bardzo si� roz-
gniewałd. Ale nie chciał zranić
uczuć Amnona, swojego pierwo-
rodnego syna, ponieważ go
kochał. 22 A Absalom nie od-
zywał si�� do Amnona, bo znie-
nawidziłe go za to, że upokorzył
jego siostr� Tamarf.

23 Upłyn�ły dwa lata. Gdy
postrzygacze owiec Absaloma

13:18 �Lub „ozdobn�”. 13:22 �Lub
„nie mówił ani dobrze, ani źle”.

byli w Baal-Chacor, w pobli-
żu Efraima, Absalom zaprosił
wszystkich synów królewskichb.
24 Przyszedł do króla i powie-
dział: „U twojego sługi właśnie
odbywa si� strzyżenie owiec.
Prosz�, niech król przyjdzie
do mnie ze swoimi sługami”.
25 Ale król rzekł do Absaloma:
„Nie, mój synu! Jeżeli pójdzie-
my wszyscy, b�dziemy dla ciebie
obci�żeniem”. Chociaż Absalom
nalegał, Dawid nie chciał pójść,
lecz go pobłogosławił. 26 Wte-
dy Absalom powiedział: „Jeśli
nie ty, to prosz�, niech pój-
dzie z nami Amnon, mój brat”c.
Król odrzekł: „Po co miałby z to-
b� iść?”. 27 Absalom jednak na
niego nalegał i w końcu Dawid
pozwolił iść Amnonowi i wszyst-
kim synom królewskim.

28 Potem Absalom nakazał
swoim sługom: „B�dźcie czujni.
Gdy tylko serce Amnona rozwe-
seli si� od wina, powiem wam:
‚Zabijcie Amnona!’. Wtedy ma-
cie go uśmiercić. Nie bójcie si�,
bo to przecież ja wydam roz-
kaz. B�dźcie silni i odważni!”.
29 Słudzy post�pili z Amno-
nem dokładnie tak, jak Absalom
rozkazał. Wówczas wszyscy in-
ni synowie królewscy wstali, do-
siedli swoich mułów i uciekli.
30 Kiedy byli jeszcze w drodze,
do Dawida dotarła wiadomość:
„Absalom zabił wszystkich sy-
nów królewskich. Ani jeden nie
przeżył”. 31 Wtedy król wstał,
rozdarł swoje szaty i padł na
ziemi�. Wszyscy jego słudzy też
rozdarli szaty i przy nim stali.

32 Ale Jehonadabd, syn Szy-
meie, brata Dawida, odezwał si�:
„Niech mój pan nie myśli, że za-
bito wszystkich młodych synów
królewskich. Zgin�ł tylko Am-
nonf. Stało si� to na rozkaz Ab-
saloma, który postanowił tak
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zrobića już w dniu, gdy Amnon
upokorzył jego siostr�b Tamarc.
33 Niech mój pan, król, nie
wierzy doniesieniom�, że zgin�li
wszyscy synowie królewscy, bo
śmierć poniósł tylko Amnon”.

34 Tymczasem Absalom u-
ciekłd. Później strażnik do-
strzegł, że drog� biegn�c� koło
góry zbliża si� mnóstwo ludzi.
35 Wtedy Jehonadabe rzekł do
króla: „Właśnie wracaj� syno-
wie królewscy. Jest tak, jak po-
wiedział twój sługa”. 36 Kiedy
skończył mówić, weszli synowie
królewscy, głośno płacz�c. Rów-
nież król i wszyscy jego słudzy
zanosili si� od płaczu. 37 Da-
wid opłakiwał swojego syna
przez wiele dni. Absalom uciekł
do Talmajaf, syna Ammihuda,
króla Geszuru, 38 i pozostał
w Geszurzeg trzy lata.

39 W końcu król Dawid za-
pragn�ł zobaczyć si� z Absalo-
mem, bo pogodził si� ze śmier-
ci�� Amnona.

14 Joab, syn Ceruih, zorien-
tował si�, że serce króla

t�skni za Absalomem i. 2 Dlate-
go sprowadził z Tekoi j pewn�
bystr� kobiet� i polecił jej: „Uda-
waj, prosz�, że jesteś w żało-
bie. Ubierz si� w żałobny strój
i nie nacieraj si� oliw�k. Zacho-
wuj si� jak kobieta, która opła-
kuje zmarłego już od dłuższe-
go czasu. 3 Potem idź do króla
i powiedz mu tak...”. I Joab po-
instruował j�, co ma mówić�.

4 Kobieta z Tekoi poszła do
króla, padła przed nim na
twarz i powiedziała: „Pomóż
mi, królu!”. 5 Król spytał: „Co
si� stało?”. Odrzekła: „Ach, je-

13:33 �Dosł. „nie bierze sobie do serca”.
13:39 �Lub „znalazł pociech� po śmier-
ci”. 14:3 �Lub „włożył słowa w jej us-
ta”.

stem wdow�. Mój m�ż nie ży-
je. 6 Twoja służebnica miała
dwóch synów. Pobili si� ze so-
b� w polu i nie było niko-
go, kto by ich rozdzielił. Jeden
zadał cios drugiemu i go zabił.
7 Teraz cała rodzina wyst�piła
przeciwko mnie, twojej służeb-
nicy, i ż�daj�: ‚Wydaj tego, któ-
ry zabił swojego brata, żebyśmy
mogli go uśmiercić za odebra-
nie życia� bratua—zgładzimy go,
mimo że jest dziedzicem!’. Chc�
zgasić ostatni żarz�cy si� w�gie-
lek, który mi pozostał�—zetrzeć
z powierzchni ziemi imi� moje-
go m�ża, zgładzić jego jedynego
potomka�”.

8 Wtedy król rzekł do tej ko-
biety: „Idź do domu, a ja wydam
rozkaz w twojej sprawie”. 9 Na
to kobieta z Tekoi powiedzia-
ła: „Niech wina, mój panie, kró-
lu, spadnie na mnie i moj�
rodzin��, bo przecież król i je-
go tron s� bez winy”. 10 Król
rzekł: „Gdyby ktoś jeszcze ci coś
mówił, przyprowadź go do mnie,
a już nigdy nie b�dzie ci� nie-
pokoił”. 11 Kobieta powiedzia-
ła: „Prosz�, niech król pami�-
ta o Jehowie, swoim Bogu, żeby
mściciel krwib nie doprowadził
do nieszcz�ścia, zabijaj�c moje-
go syna”. Na to król oświadczył:
„Przysi�gam na Jehow�, żywego
Boga�c, że z głowy twojego syna
nie spadnie na ziemi� ani jeden
włos”. 12 Wówczas ona powie-
działa: „Pozwól, prosz�, mój pa-
nie, królu, że twoja służebnica
powie ci jeszcze jedno słowo”.
„Mów!”—odparł król.

13 Kobieta zwróciła si� wte-
dy do króla: „Dlaczego wi�c

14:7 �Lub „duszy”. �Chodzi o nadziej�
na potomków. �Lub „tego, który oca-
lał”. Dosł. „ostatek”. 14:9 �Dosł. „dom
mojego ojca”. 14:11 �Dosł. „jako żyje
Jehowa”.
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zaplanowałeś coś takiego prze-
ciwko ludowi Bożemu?a Kiedy
mówisz, królu, w ten sposób,
sam siebie oskarżasz, bo nie
sprowadzasz z powrotem swoje-
go własnego syna, którego wy-
gnałeśb. 14 Wszyscy na pewno
umrzemy i b�dziemy jak woda,
która została wylana na ziemi�
i której nie da si� zebrać. Bóg
jednak nie odbiera życia�, ale
szuka podstaw, żeby przyj�ć wy-
gnańca z powrotem. 15 Przy-
szłam to powiedzieć mojemu pa-
nu, królowi, bo przestraszyłam
si� ludzi. Twoja służebnica po-
myślała sobie: ‚Zwróc� si� do
króla. Może zrobi to, o co prosi
jego niewolnica. 16 Może wy-
słucha swojej niewolnicy i ura-
tuje mnie przed człowiekiem,
który chce pozbawić mnie i mo-
jego jedynego syna dziedzic-
twa otrzymanego od Boga’c.
17 Twoja służebnica powiedzia-
ła sobie: ‚Niech słowo mojego
pana, króla, przyniesie mi ulg�’,
bo mój pan, król, potrafi jak
anioł prawdziwego Boga odróż-
nić to, co dobre, od tego, co złe.
Oby Jehowa, twój Bóg, był z to-
b�”.

18 Król rzekł do tej kobie-
ty: „Prosz�, nie ukrywaj przede
mn� niczego, o co ci� zapytam”.
Kobieta odparła „Prosz�, niech
mój pan, król, mówi”. 19 Król
zapytał: „Czy za tym wszystkim
nie stoi Joab?”d. Ona odpowie-
działa: „Przysi�gam na twoje ży-
cie�, mój panie, królu, że jest do-
kładnie tak, jak mój pan�, król,
mówi. To twój sługa Joab po-
lecił mi to zrobić i powiedział,
co twoja służebnica ma mówić�.

14:14 �Lub „duszy”. 14:19 �Lub „ja-
ko żyje twoja dusza”. �Lub „że nikt nie
może odejść w prawo ani w lewo od te-
go, co mój pan”. �Lub „i włożył w usta
twojej służebnicy wszystkie te słowa”.

20 Post�pił tak, żeby ukazać t�
spraw� w innym świetle. Ale mój
pan jest m�dry jak anioł praw-
dziwego Boga i wie o wszystkim,
co si� dzieje w kraju”.

21 Król zwrócił si� do Joaba:
„Dobrze, zrobi� toa. Idź i spro-
wadź z powrotem młodego Ab-
saloma”b. 22 Wtedy Joab padł
na twarz przed królem i go
wychwalał. Powiedział: „Dzisiaj
twój sługa si� przekonał, że je-
steś mu przychylny, mój pa-
nie, królu, bo spełniłeś prośb�
swojego sługi”. 23 Potem Jo-
ab wstał, udał si� do Geszuruc

i sprowadził Absaloma do Jero-
zolimy. 24 Król jednak oświad-
czył: „Niech wróci do swojego
domu, ale nie może si� ze mn�
widzieć”. Absalom wrócił wi�c
do swojego domu, lecz nie widy-
wał si� z królem.

25 W całym Izraelu nie było
m�żczyzny, którego by tak wy-
chwalano za urod� jak Absalo-
ma. Nie miał żadnej wady od
stóp do głów. 26 Gdy strzygł
sobie włosy—a musiał je strzyc
z końcem każdego roku, bo były
tak ci�żkie—ważyły one 200 syk-
lów� według wagi królewskiej�.
27 Absalomowi urodziło si�
trzech synówd i jedna córka,
która miała na imi� Tamar. Była
ona bardzo pi�kn� kobiet�.

28 Absalom mieszkał w Jero-
zolimie przez dwa lata, ale nie
widywał si� z króleme. 29 Dla-
tego wezwał Joaba, żeby wy-
słać go do króla, lecz Jo-
ab nie przyszedł. Potem wezwał
go drugi raz, jednak on dalej
nie chciał przyjść. 30 W końcu

14:26 �Czyli 2,28 kg. Zob. Dodatek B14.
�Lub „według kamiennego odważnika
królewskiego”. Może chodzić o odważnik
zgodny ze wzorcem przechowywanym
w pałacu królewskim albo o sykl „kró-
lewski”, który różnił si� od zwykłego.
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Absalom powiedział do swoich
sług: „Obok mojego pola jest po-
le Joaba i rośnie na nim j�cz-
mień. Idźcie i je podpalcie”. Słu-
dzy Absaloma podpalili wi�c to
pole. 31 Wtedy Joab przyszedł
do domu Absaloma i zapytał
go: „Dlaczego twoi słudzy pod-
palili moje pole?”. 32 Absalom
odrzekł: „Wysłałem do ciebie
wiadomość: ‚Przyjdź tu, a pośl�
ci� do króla, żebyś mu powie-
dział: „Po co wróciłem z Geszu-
ru?a Byłoby dla mnie lepiej, gdy-
bym tam pozostał. Niech król
pozwoli mi si� z nim zobaczyć,
a jeśli w czymś zawiniłem, niech
król mnie uśmierci” ’”.

33 Joab poszedł wi�c do kró-
la i wszystko mu przekazał. Wte-
dy król wezwał Absaloma, a ten
przyszedł i padł przed nim na
twarz. Nast�pnie król ucałował
Absalomab.

15 Po tych wydarzeniach Ab-
salom postarał si� dla sie-

bie o rydwan, konie i 50 straż-
ników�, żeby przed nim bieglic.
2 Wstawał wcześnie rano i usta-
wiał si� przy drodze prowadz�-
cej do bramy miastad. Kiedy
ktoś przychodził ze spraw� s�-
dow�, któr� miał rozstrzygn�ć
króle, Absalom wołał go i py-
tał: „Sk�d jesteś?”. Człowiek
ten mówił mu wtedy, do które-
go plemienia izraelskiego nale-
ży. 3 Wówczas Absalom wyjaś-
niał mu: „Twoje roszczenia s�
uzasadnione i słuszne, ale u kró-
la nie ma nikogo, kto by si� zaj�ł
twoj� spraw�”. 4 I mówił jesz-
cze: „Gdyby to mnie ustanowio-
no s�dzi� w tym kraju, każdy
mógłby przyjść do mnie ze swo-
j� spraw� s�dow�, a ja bym do-
pilnował, żeby został potrakto-
wany sprawiedliwie”.

15:1 �Dosł. „m�żczyzn”.

5 A gdy ktoś podchodził
i chciał mu si� pokłonić, on za-
raz wyci�gał r�k�, chwytał go
i całowała. 6 Post�pował tak
wobec wszystkich Izraelitów,
którzy przychodzili na s�d do
króla. W ten sposób Absalom
wykradał serca Izraelitówb.

7 Po upływie czterech lat�
Absalom powiedział do króla:
„Pozwól mi, prosz�, pójść do
Hebronuc i wypełnić ślub, któ-
ry złożyłem Jehowie. 8 Kiedy
twój sługa mieszkał w Geszu-
rzed w Syrii, uroczyście ślu-
bowałe: ‚Jeśli Jehowa przypro-
wadzi mnie z powrotem do
Jerozolimy, to złoż� Jehowie
ofiar��’ ”. 9 Król rzekł wi�c do
niego: „Idź w pokoju”. Wtedy
Absalom udał si� do Hebronu.

10 Absalom rozesłał szpie-
gów po wszystkich plemionach
Izraela z poleceniem: „Gdy tylko
usłyszycie dźwi�k rogu, rozgła-
szajcie: ‚Absalom został królem
w Hebronie!’”f. 11 Potem wy-
ruszył z Jerozolimy z 200 m�ż-
czyznami, których zaprosił. Lu-
dzie ci niczego nie podejrzewali
i nic nie wiedzieli o całej spra-
wie. 12 Kiedy Absalom złożył
ofiary, posłał sług do miasta Gi-
log po doradc� Dawidah, Achito-
fela i z Gilo. Spisek si� rozprzes-
trzeniał i coraz wi�cej ludzi
popierało Absaloma j.

13 Po pewnym czasie ktoś
powiadomił Dawida: „Serca Iz-
raelitów zwróciły si� ku Absalo-
mowi”. 14 Dawid natychmiast
powiedział wszystkim swoim
sługom w Jerozolimie: „Uciekaj-
my!k Inaczej nikt z nas nie ura-
tuje si� przed Absalomem! Po-
śpieszcie si�, żeby nas nie
zaskoczył i nie sprowadził na

15:7 �Możliwe też „40 lat”. 15:8 �Lub
„oddam cześć Jehowie”. Dosł. „b�d�
pełnił służb� dla Jehowy”.
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nas nieszcz�ścia, i nie wytra-
cił mieczem mieszkańców mias-
ta!”a. 15 Słudzy odrzekli królo-
wi: „Jesteśmy gotowi zrobić
wszystko, co postanowi nasz
pan, król”b. 16 Król wi�c wyru-
szył ze wszystkimi swoimi do-
mownikami. Zostawił jednak 10
nałożnic�c, żeby si� troszczyły
o dom�. 17 Król i ci, którzy
za nim pod�żali, zatrzymali si�
w Bet-Merchak.

18 Wszyscy słudzy Dawida,
którzy z nim szli�, Keretyci i Pe-
letycid oraz 600 ludzi, którzy
przybyli za nim z Gate, przecho-
dzili przed królem, a on doko-
nywał ich przegl�du�. 19 Wte-
dy król rzekł do Ittajaf z Gat:
„Czemu i ty miałbyś iść z na-
mi? Wróć i zostań przy no-
wym królu. Jesteś przecież cu-
dzoziemcem i zostałeś wygnany
ze swojego kraju. 20 Dopiero
co przyszedłeś, a ja dzisiaj miał-
bym ci kazać w�drować z na-
mi nie wiadomo dok�d? Wróć
i zabierz ze sob� swoich braci.
Niech Jehowa okaże ci lojaln�
miłość i wierność!”g. 21 Ale It-
taj odpowiedział królowi: „Przy-
si�gam na Jehow�, żywego Bo-
ga, i na twoje życie�, mój panie,
królu, że gdziekolwiek byś si�
znalazł, twój sługa b�dzie przy
tobie. Jestem gotowy nawet
z tob� umrzeć!”h. 22 Na to Da-
wid rzekł do Ittaja i: „Chodź,
przepraw si� przez dolin�”. Tak
wi�c Ittaj z Gat, a także wszys-
cy jego ludzie ze swoimi rodzi-
nami przeprawili si� z Dawidem.

23 Król stał przy Dolinie Kid-
ronuj, podczas gdy towarzysz�-
cy mu ludzie przeprawiali si�

15:16 �Zob. Słowniczek poj�ć. �Lub
„pałac”. 15:18 �Lub „przechodzili u je-
go boku”. �Lub „przechodzili przed
obliczem króla”. 15:21 �Dosł. „jako ży-
je Jehowa i jako żyjesz ty”.

przez ni�, a cała okoliczna lud-
ność głośno płakała. Nast�pnie
wszyscy kierowali si� na drog�
prowadz�c� w stron� pustkowia.
24 Był tam też Cadoka razem
ze wszystkimi Lewitamib, którzy
nieśli Ark�c Przymierza praw-
dziwego Bogad. I postawili Ar-
k�. Przyszedł również Abiatare

i pozostał tam, dopóki wszys-
cy ludzie, którzy opuścili miasto,
nie przeprawili si� przez dolin�.
25 Król rzekł jednak do Cadoka:
„Odnieś Ark� prawdziwego Bo-
ga do miastaf. Jeśli Jehowa b�-
dzie mi przychylny, to sprowadzi
mnie z powrotem i pozwoli mi
zobaczyć Ark� i miejsce, w któ-
rym ona b�dzieg. 26 A jeśli nie
znajd� uznania w oczach Boga,
niech On post�pi ze mn� tak,
jak uzna za słuszne”. 27 Król
powiedział jeszcze do kapłana
Cadoka: „Czy nie jesteś widz�-
cym?h Razem z Abiatarem wra-
cajcie w pokoju do miasta. Za-
bierzcie ze sob� Achimaaca,
twojego syna, i Jonatana i, syna
Abiatara. 28 A ja zaczekam na
pustkowiu przy brodach na Jor-
danie, aż przyjdzie od was wia-
domość” j. 29 Cadok i Abiatar
zabrali wi�c Ark� prawdziwego
Boga z powrotem do Jerozolimy
i tam pozostali.

30 Dawid wchodził na Gó-
r� Oliwn�k. Szedł boso, płakał
i miał nakryt� głow�. Wszyscy
towarzysz�cy mu ludzie również
nakryli głowy i szli, płacz�c.
31 Wtedy doniesiono Dawidowi:
„Wśród spiskuj�cych z Absalo-
mem l jest Achitofel”m. Wówczas
Dawid powiedział: „Jehowo,
prosz�, spraw, żeby rad� Achito-
fela uznano za głupstwo!”n.

32 Kiedy Dawid dotarł na
szczyt, gdzie lud zwykle odda-
wał cześć� Bogu, wyszedł mu na

15:32 �Lub „kłaniał si�”.
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spotkanie Arkijczyka Chuszajb.
Miał rozdarte ubranie i głow�
posypan� prochem. 33 Lecz
Dawid rzekł do niego: „Gdy-
byś poszedł ze mn�, byłbyś dla
mnie ci�żarem. 34 Lepiej wróć
do miasta i powiedz Absalomo-
wi: ‚Jestem twoim sług�, królu.
Kiedyś byłem sług� twojego oj-
ca, ale teraz b�d� służył tobie’c.
Może wtedy zdołasz udarem-
nić rad� Achitofela i mi po-
mócd. 35 B�d� tam z tob� kap-
łani Cadok i Abiatar. Przekazuj
im wszystko, co usłyszysz w do-
mu królae. 36 S� z nimi ich
dwaj synowie: Achimaacf, syn
Cadoka, i Jonatang, syn Abiata-
ra. Za ich pośrednictwem prze-
kazujcie mi wszystko, czego si�
dowiecie”. 37 Chuszaj, przyja-
ciel� Dawidah, przybył do Je-
rozolimy, gdy właśnie wkraczał
tam Absalom.

16 Gdy Dawid zszedł tro-
ch� poniżej szczytui, cze-

kał tam na niego Ciba j, sługa
Mefiboszetak. Miał ze sob� pa-
r� osiodłanych osłów, a na nich
200 chlebów, 100 placków ro-
dzynkowych, 100 placków z owo-
ców letnich� i wielki dzban wi-
na l. 2 Król spytał Cib�: „Po co
to wszystko przywiozłeś?”. Ci-
ba odpowiedział: „Na osłach mo-
że jechać rodzina króla. Chleb
i owoce letnie s� dla młodych
m�żczyzn, a wino dla tych, któ-
rzy b�d� wyczerpani drog� po
pustkowiu”m. 3 „A gdzie jest
wnuk� twojego pana?”n—zapy-
tał król. Ciba odrzekł: „Został
w Jerozolimie, bo powiedział:
‚Dzisiaj naród izraelski przy-
wróci mi władz� królewsk� mo-
jego dziadka�’ ”o. 4 Wtedy król
powiedział do Ciby: „Wszystko,

15:37 �Lub „powiernik”. 16:1 �Chodzi
zwłaszcza o figi i być może o daktyle.
16:3 �Dosł. „syn”. �Dosł. „ojca”.

co należy do Mefiboszeta, jest
twoje”a. Ciba odparł: „Jestem
twoim uniżonym sług�. Obym
zyskał twoj� przychylność, mój
panie, królu”b.

5 Kiedy Dawid przybył do Ba-
churim, wyszedł stamt�d czło-
wiek o imieniu Szimejc, syn Ge-
ry, pochodz�cy z rodziny Saula.
Zbliżaj�c si�, rzucał przekleń-
stwad 6 i ciskał kamieniami
w Dawida, jego sług i wszystkich
ludzi oraz dzielnych wojowników
po prawej i lewej stronie króla.
7 Rzucaj�c przekleństwa, wy-
krzykiwał: „Precz, precz, mor-
derco! Ty nikczemniku! 8 Je-
howa odpłacił ci za przelanie
krwi rodziny Saula, w które-
go miejsce panowałeś jako król.
Teraz Jehowa oddaje władz�
królewsk� w r�ce Absaloma,
twojego syna. Spadło na cie-
bie nieszcz�ście, bo jesteś winny
przelania krwi!”e.

9 Wtedy Abiszaj, syn Ceruif,
odezwał si� do króla: „Czemu
ten zdechły piesg miałby prze-
klinać mojego pana, króla?h Po-
zwól, prosz�, że pójd� i utn�
mu głow�” i. 10 Jednak król
odparł: „To nie wasza spra-
wa, synowie Cerui j. Niech mnie
przeklinak, bo to Jehowa mu na-
kazał l: ‚Przeklinaj Dawida!’. Kto
w takim razie może powie-
dzieć: ‚Dlaczego to robisz?’”.
11 Dawid rzekł jeszcze do Abi-
szaja i wszystkich swoich sług:
„Mój rodzony syn nastaje na
moje życie�m, a co dopiero ja-
kiś Beniaminita!n Zostawcie go,
niech mnie przeklina, bo Jeho-
wa tak mu kazał! 12 Może
Jehowa zobaczy moj� udr�-
k�o i Jehowa zast�pi rzucane
na mnie dzisiaj przekleństwa
błogosławieństwem”p. 13 Da-
wid ze swoimi ludźmi szedł da-

16:11 �Lub „dusz�”.
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lej drog�, a Szimej szedł równo
z nim zboczem góry i wykrzyki-
wał przekleństwaa, ciskał kamie-
niami i rzucał piachem.

14 W końcu król i wszyscy
towarzysz�cy mu ludzie dotarli
wyczerpani na miejsce i odpo-
cz�li.

15 Tymczasem Absalom i
wszyscy Izraelici, którzy z nim
byli, wkroczyli do Jerozolimy.
Z Absalomem był również Achi-
tofelb. 16 Potem do Absaloma
przyszedł Arkijczykc Chuszajd,
przyjaciel� Dawida, i zawołał:
„Niech żyje król!e Niech żyje
król!”. 17 Na to Absalom rzekł
do Chuszaja: „To tak wygl�da
twoja lojalna miłość do przyja-
ciela? Czemu nie poszedłeś ze
swoim przyjacielem?”. 18 Chu-
szaj odrzekł: „Nie poszedłem,
bo jestem po stronie tego, ko-
go wybrał Jehowa, ci ludzie
i cały Izrael. To z nim zostan�.
19 Zreszt� komu mam służyć?
Czy nie jego synowi? Jak służy-
łem twojemu ojcu, tak b�d� słu-
żyć tobie”f.

20 Później Absalom powie-
dział do Achitofela: „Poradź mig,
co powinniśmy zrobić”. 21 Achi-
tofel odrzekł: „Współżyj z na-
łożnicami� swojego ojcah, które
pozostawił, żeby si� troszczyły
o dom�i. Wtedy cały Izrael usły-
szy, że zrobiłeś coś, za co ojciec
ci� znienawidzi, i twoi zwolenni-
cy si� umocni�”. 22 Rozbito
wi�c dla Absaloma namiot na da-
chuj i Absalom współżył z nałoż-
nicami swojego ojcak na oczach
całego Izraela l.

23 W tamtym czasie rad�
Achitofelam traktowano jak sło-
wo� prawdziwego Boga. Wszyst-

16:16 �Lub „powiernik”. 16:21 �Zob.
Słowniczek poj�ć. �Lub „pałac”.
16:23 �Lub „z rad� Achitofela było tak,
jakby si� człowiek pytał o słowo”.

kie jego rady cenił zarówno Da-
wid, jak i Absalom.

17 Potem Achitofel powie-
dział do Absaloma: „Po-

zwól mi wybrać 12 000 ludzi
i dzisiejszej nocy ruszyć w po-
ścig za Dawidem. 2 Zaatakuj�
go, gdy jest zm�czony i bezsil-
ny�a, i sprawi�, że wpadnie w pa-
nik�. Wszyscy, którzy z nim s�,
uciekn�, a ja zabij� tylko kró-
lab. 3 Nast�pnie przyprowadz�
wszystkich ludzi z powrotem do
ciebie. Kiedy zginie ten, które-
go szukasz, cały lud wróci i si�
uspokoi”. 4 Rada ta wydała si�
dobra Absalomowi i wszystkim
starszym Izraela.

5 Jednak Absalom polecił:
„Niech przyjdzie tu także Arkij-
czyk Chuszajc. Posłuchamy, co
on ma do powiedzenia”. 6 Chu-
szaj przyszedł wi�c do Absalo-
ma. Wtedy Absalom rzekł do
niego: „Achitofel udzielił takiej
rady. Czy mamy jej posłuchać?
Jeśli nie, to sam powiedz, co
zrobić”. 7 Chuszaj odparł: „Ra-
da, któr� dał Achitofel, tym ra-
zem nie jest dobra!”d.

8 Chuszaj mówił dalej: „Do-
brze wiesz, że twój ojciec i je-
go ludzie s� dzielnie i gotowi
na wszystko� jak niedźwiedzi-
ca, która straciła młodef. A twój
ojciec jest wojownikiemg i nie
b�dzie nocował z ludem. 9 Na
pewno ukrywa si� teraz w ja-
kiejś jaskini� albo w innym
miejscuh. Jeśli zaatakuje pierw-
szy, to ci, którzy o tym usłysz�,
powiedz�: ‚Ludzie Absaloma
zostali pokonani!’. 10 Nawet
dzielny m�żczyzna, który ma
serce jak lew i, zupełnie straci
odwag�, bo cały Izrael wie, że

17:2 �Lub „obie r�ce ma słabe”. 17:8
�Lub „i rozgoryczeni w duszy”. 17:9
�Lub „jamie; w�wozie”.
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twój ojciec jest pot�żnym wo-
jownikiema i że jego ludzie
s� nieustraszeni. 11 Moja rada
jest taka: Niech wszyscy Izraeli-
ci, od Dan po Beer-Szeb�b, zbio-
r� si� przy tobie tak licznie
jak ziarnka piasku nad mo-
rzemc i ty poprowadź ich do
walki. 12 Zaatakujemy Dawida
tam, gdzie si� znajduje, i spad-
niemy na niego jak rosa, któ-
ra spada na ziemi�. Nikt nie
ocaleje—ani on, ani żaden z je-
go ludzi. 13 A jeśli wycofa si�
do jakiegoś miasta, cały Izra-
el przyniesie tam liny i b�dzie-
my ści�gać to miasto w dolin�,
aż nie pozostanie po nim nawet
kamyk”.

14 Wtedy Absalom i wszyscy
Izraelici stwierdzili: „Rada Arkij-
czyka Chuszaja jest lepszad niż
rada Achitofela!”. Stało si� tak,
ponieważ Jehowa postanowił�
udaremnić rozs�dn� rad� Achi-
tofelae, żeby Jehowa mógł spro-
wadzić nieszcz�ście na Absa-
lomaf.

15 Później Chuszaj powiado-
mił kapłanów Cadoka i Abiata-
rag, co Absalomowi i starszym
Izraela doradził Achitofel, a ja-
kiej rady udzielił on. 16 Po-
wiedział jeszcze: „Teraz poślij-
cie szybko Dawidowi wiadomość
i ostrzeżcie go: ‚Nie nocuj dzisiaj
na pustkowiu przy brodach� na
Jordanie, ale koniecznie prze-
praw si� na drugi brzeg rzeki,
bo w przeciwnym razie ty, królu,
i wszyscy ludzie, którzy s� z to-
b�, możecie zgin�ć�’”h.

17 Tymczasem Jonatani i
Achimaac j przebywali przy En-
-Rogelk. Nie odważyli si� wejść
do miasta z obawy, że ktoś ich
zobaczy. Dlatego wyszła do nich

17:14 �Lub „nakazał”. 17:16 �Możliwe
też „na pustynnych równinach”. �Dosł.
„zostać pochłoni�ci”.

służ�ca i wszystko im przeka-
zała, a oni poszli powiadomić
króla Dawida. 18 Zobaczył ich
jednak pewien młody człowiek,
który doniósł o tym Absalomo-
wi. Oni wi�c szybko odeszli i do-
tarli do domu jednego z miesz-
kańców Bachurima. Miał on na
swoim dziedzińcu studni�, do
której si� schowali. 19 ˙

Zona
tego człowieka rozci�gn�ła na
studni płacht� i nasypała na ni�
tłuczonego ziarna. Nikt niczego
nie zauważył. 20 Słudzy Absa-
loma przyszli do domu tej kobie-
ty i zapytali: „Gdzie s� Achima-
ac i Jonatan?”. Kobieta odparła:
„Poszli w kierunku rzeki”b. Słu-
dzy Absaloma ich szukali, ale
ponieważ nikogo nie znaleźli,
wrócili do Jerozolimy.

21 Po ich odejściu Achimaac
i Jonatan wyszli ze studni i udali
si� do króla Dawida. Poinformo-
wali go, co Achitofel poradził
zrobić przeciwko niemuc, i po-
wiedzieli: „Ruszajcie, przepraw-
cie si� szybko przez rzek�”.
22 Dawid oraz wszyscy towa-
rzysz�cy mu ludzie natychmiast
ruszyli i przeprawili si� przez
Jordan.Wszyscy zd�żyli go prze-
kroczyć, zanim si� rozwidniło.

23 Gdy Achitofel zobaczył, że
nie post�piono zgodnie z jego
rad�, osiodłał osła i pojechał do
domu w swoim rodzinnym mie-
ścied.Wydał polecenia domowni-
kome, po czym si� powiesiłf.
Umarł i pochowano go w gro-
bowcu jego przodków.

24 Tymczasem Dawid udał
si� do Machanaimg, natomiast
Absalom razem ze wszystkimi
Izraelitami przeprawił si� przez
Jordan. 25 W miejsce Joabah

Absalom postawił na czele woj-
ska Amas� i. Amasa był synem
Izraelity o imieniu Jitra oraz
Abigail j, córki Nachasza, sios-
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try Cerui, matki Joaba. 26 Ab-
salom z Izraelitami rozłożyli si�
obozem w ziemi Gileada.

27 Gdy tylko Dawid przybył
do Machanaim, Szobi, syn Na-
chasza z ammonickiej Rabbyb,
i Machirc, syn Ammiela z Lo-
-Debar, oraz Gileadczyk Barzillajd
z Rogelim 28 przynieśli łóżka,
misy, gliniane naczynia, pszeni-
c�, j�czmień, m�k�, prażone ziar-
no, bób, soczewic�, suszone na-
siona, 29 miód, masło, owce
i ser�. Przynieśli to wszystko dla
Dawida i jego ludzie, bo powie-
dzieli: „Na tym pustkowiu lu-
dzie s� głodni, zm�czeni i sprag-
nieni”f.

18 Dawid policzył swoich lu-
dzi i ustanowił nad ni-

mi dowódców tysi�cy i dowód-
ców setekg. 2 Nast�pnie jedn�
trzeci� ludzi oddał pod dowódz-
two� Joabah, jedn� trzeci� pod
dowództwo Abiszaja i, brata Joa-
ba, syna Cerui j, i jedn� trze-
ci� pod dowództwo Ittajak z Gat.
Powiedział też ludziom: „Ja rów-
nież wyrusz� z wami”. 3 Ale
oni odrzekli: „Nie możesz z na-
mi wyruszyć l. Gdybyśmy ucie-
kali albo gdyby połowa z nas
zgin�ła, wrogowie nie b�d�
si� tym przejmować�, bo ty je-
steś wart tyle co 10 000 naszych
żołnierzym. Lepiej, żebyś został
w mieście i wysłał nam stam-
t�d pomoc”. 4 Na to król rzekł:
„Zrobi� tak, jak uważacie, że b�-
dzie najlepiej”. Stan�ł wi�c obok
bramy miasta, a ludzie wyru-
szyli setkami i tysi�cami. 5 Jo-
abowi, Abiszajowi i Ittajowi król
wydał taki rozkaz: „Ze wzgl�-
du na mnie obchodźcie si� ła-
godnie z młodym Absalomem”n.
Wszyscy słyszeli, jak król dawał

17:29 �Dosł. „ser krowi”. 18:2 �Dosł.
„w r�k�”. 18:3 �Dosł. „nie przyłoż� do
nas serca”.

dowódcom ten rozkaz w sprawie
Absaloma.

6 Ludzie Dawida wyruszyli
z miasta, żeby stoczyć walk�
z Izraelem. Bitwa wywi�zała si�
w lesie Efraimaa 7 i słudzy Da-
wida pokonali Izraelitówb. W tym
dniu doszło do wielkiej rzezi—
zgin�ło 20 000 ludzi. 8 Bitwa
rozprzestrzeniła si� na cał� oko-
lic�, a las pochłon�ł tego dnia
wi�cej ludzi niż miecz.

9 W pewnym momencie Ab-
salom natkn�ł si� na sług Da-
wida. Jechał na mule i ten
wszedł pod g�ste gał�zie wiel-
kiego drzewa, w które zapl�ta-
ły si� włosy Absaloma. Muł po-
p�dził dalej, a Absalom zawisł
w powietrzu�. 10 Zobaczył to
pewien człowiek i powiadomił
Joabac: „Widziałem, jak Absa-
lom zawisł na wielkim drzewie”.
11 Joab odrzekł: „Skoro to zo-
baczyłeś, to dlaczego go tam od
razu nie zabiłeś? Wtedy ch�t-
nie dałbym ci 10 srebrników
i pas”. 12 Ale człowiek ten po-
wiedział do Joaba: „Nawet jeś-
liby mi dano� 1000 srebrników,
nie podniósłbym r�ki na syna
królewskiego. Słyszeliśmy prze-
cież, jak tobie, Abiszajowi i It-
tajowi król wydał rozkaz: ‚Uwa-
żajcie, żeby nikt nie zrobił
krzywdy młodemu Absalomo-
wi’d. 13 Gdybym nie posłuchał
tych słów i odebrał mu życie�,
król na pewno by si� o tym do-
wiedział, a ty byś mnie nie obro-
nił”. 14 Na to Joab rzekł: „Nie
b�d� z tob� tracił wi�cej cza-
su!”. Wzi�ł w r�k� trzy szpikul-
ce�, poszedł i wbił je w serce

18:9 �Dosł. „mi�dzy niebem a ziemi�”.
18:12 �Dosł. „odważono na dłonie”.
18:13 �Lub „gdybym post�pił zdradziec-
ko przeciw jego duszy”. 18:14 �Możli-
we też „dziryty; włócznie”. Dosł. „dr�ż-
ki”.
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Absaloma, który wci�ż żywy wi-
siał mi�dzy gał�ziami wielkiego
drzewa. 15 Wtedy 10 sług no-
sz�cych broń Joaba podeszło do
Absaloma i go dobiłoa. 16 Na-
st�pnie Joab zad�ł w róg i ludzie
przestali ścigać Izraelitów. Tak
Joab ich powstrzymał. 17 Ab-
saloma wrzucono do dużego do-
łu w lesie i usypano nad nim
wielki stos kamienib. A wszys-
cy Izraelici uciekli do swoich do-
mów.

18 Absalom jeszcze za życia
postawił sobie w Dolinie Kró-
lewskiej�c kolumn�, bo powie-
dział: „Nie mam syna, który by
zachował pami�ć o moim imie-
niu”d. Nazwał t� kolumn� od
swojego imienia i po dziś dzień
nazywa si� j� Pomnikiem Absa-
loma.

19 Achimaace, syn Cadoka,
poprosił Joaba: „Pozwól mi po-
biec z t� wiadomości� do kró-
la, bo Jehowa potraktował go
sprawiedliwie i oswobodził z r�k
wrogów”f. 20 Lecz Joab mu
powiedział: „Nie zaniesiesz dzi-
siaj tej wiadomości. Możesz mu
zanieść wiadomość kiedy in-
dziej, ale dzisiaj tego nie zro-
bisz, bo umarł syn króla”g.
21 Potem Joab polecił pewne-
mu Kuszycieh: „Idź opowiedzieć
królowi, co widziałeś”. Kuszyta
pokłonił si� Joabowi i pobiegł.
22 Achimaac, syn Cadoka, po-
nownie zwrócił si� do Joaba:
„Niech si� dzieje co chce, po-
zwól mi, prosz�, pobiec za Ku-
szyt�”. Jednak Joab rzekł: „Po
co miałbyś biec, mój synu, skoro
nie ma wiadomości, któr� mógł-
byś przekazać?”. 23 Ale on po-
wiedział: „Niech si� dzieje co
chce, pozwól mi pobiec”. Joab
odparł: „Biegnij!”. Achimaac po-

18:18 �Lub „na Nizinie Królewskiej”.

biegł wi�c drog� przez Okr�g
Jordanu� i w końcu wyprzedził
Kuszyt�.

24 Tymczasem Dawid sie-
dział mi�dzy wewn�trzn� a ze-
wn�trzn� bram� miastaa. Kiedy
na dach bramy przy murze
wszedł strażnikb i si� rozej-
rzał, zobaczył samotnie biegn�-
cego człowieka. 25 Powiado-
mił o tym króla, na co król rzekł:
„Jeśli jest sam, to ma jak�ś wia-
domość”. Gdy człowiek ten
si� zbliżał, 26 strażnik zoba-
czył jeszcze jednego biegn�cego
człowieka. Zawołał wi�c do
odźwiernego: „Widz� drugiego
m�żczyzn�, który biegnie sam!”.
Król powiedział: „Ten też przy-
nosi wiadomość”. 27 Strażnik
oznajmił: „Rozpoznaj� pierwsze-
go. Biegnie jak Achimaacc, syn
Cadoka”. Król rzekł: „To dobry
człowiek, przynosi dobr� wia-
domość”. 28 Achimaac zawo-
łał do króla: „Wszystko w po-
rz�dku!”. Pokłonił si� królowi do
ziemi i dodał: „Chwała Jehowie,
twojemu Bogu, mój panie, królu,
bo wydał w twoje r�ce tych, któ-
rzy si� przeciwko tobie zbunto-
wali�!”d.

29 Król jednak zapytał: „Czy
wszystko w porz�dku z młodym
Absalomem?”. Achimaac odpo-
wiedział: „Widziałem wielkie za-
mieszanie, gdy Joab posyłał słu-
g� królewskiego i mnie, twojego
sług�, ale nie wiedziałem, o co
chodzi”e. 30 Król wi�c rzekł:
„Odejdź i stań z boku”. Wtedy on
stan�ł z boku.

31 Zaraz przybył Kuszytaf

i powiedział: „Przyniosłem wia-
domość dla mojego pana, kró-
la. Jehowa wymierzył sprawied-
liwość i oswobodził ci� z r�k

18:23 �Dosł. „okr�g”. Chodzi o połu-
dniow� cz�ść Doliny Jordanu. 18:28
�Dosł. „podnieśli r�k�”.
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tych, którzy si� przeciwko to-
bie zbuntowali”a. 32 Lecz król
spytał Kuszyt�: „Czy wszystko
w porz�dku z młodym Absalo-
mem?”. Kuszyta odparł: „Mój
panie, królu, niech wszystkich
twoich wrogów i tych, którzy
si� przeciwko tobie zbuntowali
i chcieli ci� skrzywdzić, spotka
to, co spotkało tego młodego
człowieka!”b.

33 Król, wstrz�śni�ty t� wia-
domości�, wszedł do komnaty
na dachu nad bram� i wybuch-
n�ł płaczem. A id�c, mówił:
„Mój synu, Absalomie! Mój synu,
mój synu, Absalomie! Obym to
ja umarł zamiast ciebie, Absalo-
mie, mój synu, mój synu!”c.

19 Powiadomiono Joaba:
„Król płacze i jest pogr�-

żony w żałobie po Absalomie”d.
2 Tak wi�c odniesione w tym
dniu zwyci�stwo� zamieniło si�
dla wszystkich w żałob�, bo lud
usłyszał, że król opłakuje swoje-
go syna. 3 Tego dnia żołnierze
wracali do miastae ukradkiem,
jak ci, którzy okryli si� hańb�,
uciekaj�c z pola walki. 4 Król
zasłonił sobie twarz i głośno wo-
łał: „Mój synu, Absalomie! Absa-
lomie, mój synu, mój synu!”f.

5 Wtedy Joab poszedł do
króla, do jego domu, i powie-
dział: „Dzisiaj okryłeś wstydem
wszystkich swoich sług, którzy
ocalili twoje życie� i życie� two-
ich synówg, córekh, żon i nałoż-
nic�i. 6 Kochasz tych, którzy
ci� nienawidz�, a nienawidzisz
tych, którzy ci� kochaj�. Dzisiaj
pokazałeś wyraźnie, że dowód-
cy i słudzy nic dla ciebie nie
znacz�. Jestem pewny, że gdy-
by Absalom pozostał przy ży-

19:2 �Lub „wybawienie”. 19:5 �Lub
„dusz�”. �Lub „dusze”. �Zob. Słowni-
czek poj�ć.

ciu, a my wszyscy byśmy zgin�li,
to byłbyś zadowolony. 7 Teraz
wi�c idź i dodaj otuchy� swoim
sługom, bo przysi�gam na Jeho-
w�, że jeśli tego nie zrobisz, to
tej nocy nie pozostanie przy to-
bie ani jeden człowiek. A to b�-
dzie dla ciebie gorsze niż wszel-
kie krzywdy, jakie ci� spotkały
od młodości aż dot�d”. 8 Król
wi�c poszedł i usiadł w bra-
mie miasta, i powiadomiono ca-
ły lud: „Król zasiadł w bramie”.
Wtedy wszyscy si� przy nim
zgromadzili.

Natomiast Izraelici� uciekli do
swoich domówa. 9 We wszyst-
kich plemionach izraelskich lu-
dzie rozprawiali mi�dzy sob�:
„Król wyzwolił nas z r�k na-
szych wrogówb, wyratował nas
z r�k Filistynów, a teraz uciekł
z tej ziemi z powodu Absalo-
mac. 10 Ale Absalom, którego
namaściliśmy na naszego królad,
zgin�ł w bitwiee. Czemu wi�c te-
raz nic si� nie robi, żeby sprowa-
dzić króla z powrotem?”.

11 Król Dawid posłał do kap-
łanów Cadokaf i Abiatarag nast�-
puj�c� wiadomość: „Powiedzcie
starszym Judyh: ‚Dlaczego tylko
wy nic nie robicie, żeby sprowa-
dzić króla do jego domu? Prze-
cież powiadomiono mnie w miej-
scu, w którym przebywam, że
cały Izrael chce mojego powro-
tu. 12 Jesteście moimi braćmi,
moimi krewnymi�. Dlaczego tyl-
ko wy nic nie robicie, żeby
sprowadzić króla z powrotem?’.
13 A do Amasyi powiedzcie:
‚Czy nie jesteś moim krew-
nym�? Niech Bóg mnie suro-
wo ukarze�, jeśli nie zostaniesz

19:7 �Dosł. „przemów do serca”. 19:8
�Chodzi o zwolenników Absaloma.
19:12, 13 �Dosł. „moj� kości� i moim
ciałem”. 19:13 �Dosł. „niech mi Bóg to
uczyni i do tego doda”.
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dowódc� mojego wojska w miej-
sce Joaba’”a.

14 W ten sposób król zjed-
nał sobie serca wszystkich Ju-
dejczyków i ci posłali do nie-
go wiadomość: „Wracaj razem ze
wszystkimi swoimi sługami”.

15 Król ruszył w drog� po-
wrotn� i dotarł nad Jordan. Ju-
dejczycy wyszli do Gilgalb, że-
by powitać króla i towarzyszyć
mu w przeprawie przez rzek�.
16 Razem z Judejczykami na
spotkanie królowi Dawidowi po-
śpieszył Szimejc, syn Gery, Be-
niaminita z Bachurim. 17 Było
z nim 1000 Beniaminitów. Rów-
nież Cibad, sługa domu Saula,
oraz jego 15 synów i 20 sług
szybko udali si� nad Jordan i do-
tarli tam przed królem. 18 Ci-
ba� przeprawił si� przez bród,
żeby przeprowadzić na drug�
stron� rzeki domowników króla
i spełnić wszelkie jego życzenia.
Kiedy król miał si� już przepra-
wiać przez Jordan, Szimej, syn
Gery, padł przed królem na ko-
lana 19 i rzekł: „Niech mój
pan mi przebaczy i nie pami�-
ta zła, którego twój sługa do-
puścił si�e w dniu, gdy mój
pan, król, opuszczał Jerozolim�.
Niech król nie bierze sobie tego
do serca, 20 bo twój sługa do-
brze wie, że zgrzeszył. Dlatego
dzisiaj przybyłem pierwszy z ca-
łego domu Józefa, żeby ci� po-
witać, mój panie, królu”.

21 Abiszajf, syn Ceruig, od ra-
zu si� odezwał: „Czy Szimej
nie powinien zostać uśmiercony,
skoro przeklinał pomazańca Je-
howy?”h. 22 Ale Dawid powie-
dział: „To nie wasza sprawa, sy-
nowie Cerui i. Czemu dzisiaj
mielibyście mi si� sprzeciwiać?
Czy ktokolwiek w Izraelu miałby
dzisiaj zostać uśmiercony? Czy

19:18 �Możliwe też „oni”.

nie jestem dzisiaj królem Izra-
ela?”. 23 Potem król rzekł do
Szimeja: „Nie umrzesz”. I król
mu to przysi�gła.

24 Mefiboszetb, wnuk Sau-
la, również wyszedł królowi na
spotkanie. Nie piel�gnował nóg,
nie przycinał w�sów ani nie prał
ubrania od dnia, gdy król od-
szedł, aż do dnia, gdy bezpiecz-
nie powrócił. 25 Kiedy Mefibo-
szet przybył do Jerozolimy� na
spotkanie z królem, ten go zapy-
tał: „Dlaczego nie poszedłeś ze
mn�, Mefiboszecie?”. 26 On od-
rzekł: „Mój panie, królu, wiesz,
że jestem kalek�c. Dlatego po-
wiedziałem do swojego sługid:
‚Osiodłaj dla mnie osła, że-
bym mógł go dosi�ść i poje-
chać z królem’. Jednak mój słu-
ga mnie oszukał. 27 Oczernił
mnie przed tob�, mój królue. Ale
ty, mój panie, jesteś jak anioł
prawdziwego Boga, zrób wi�c,
co uważasz za dobre. 28 Ca-
ł� rodzin� mojego ojca mog-
łeś, mój panie, królu, skazać na
śmierć, a jednak przyj�łeś swo-
jego sług� do grona tych, któ-
rzy jedz� przy twoim stolef. Ja-
kie wi�c mam prawo domagać
si� jeszcze czegoś od króla?”.

29 Ale król rzekł do niego:
„Po co dalej o tym mówić? Po-
stanowiłem, że ty i Ciba po-
dzielicie si� ziemi�”g. 30 Mefi-
boszet odrzekł: „Niech weźmie
wszystko. Najważniejsze, że mój
pan, król, wrócił bezpiecznie do
domu”.

31 Do króla przybył też z Ro-
gelim Gileadczyk Barzillajh, że-
by odprowadzić go do Jor-
danu. 32 Był on bardzo stary,
miał 80 lat. Gdy król przeby-
wał w Machanaim, Barzillaj za-
opatrywał go w żywność i, bo
był człowiekiem bardzo zamoż-

19:25 �Możliwe też „z Jerozolimy”.
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nym. 33 Król rzekł do Barzilla-
ja: „Chodź ze mn�. B�dziesz
jadł przy moim stole w Jerozo-
limie”a. 34 Ale Barzillaj powie-
dział do króla: „Ile jeszcze ży-
cia� mi zostało, żebym miał iść
z tob�, królu, do Jerozolimy?
35 Mam dzisiaj 80 latb. Czy po-
trafi� rozpoznać, że coś jest do-
bre albo złe, i czy mog� poczuć
smak tego, co jem i pij�? Czy
mog� jeszcze cieszyć si� głosem
śpiewaków i śpiewaczek?c Po co
wi�c twój sługa miałby być do-
datkowym ci�żarem dla mojego
pana, króla? 36 Twojemu słu-
dze wystarczy, że mógł ci�
odprowadzić do Jordanu. Nie
musisz mnie w ten sposób na-
gradzać, królu. 37 Prosz�, po-
zwól mi wrócić i umrzeć w mo-
im mieście, w pobliżu grobowca
mojego ojca i mojej matkid. Ale
niech pójdzie z tob�, mój pa-
nie, królu, twój sługa Kimhame

i uczyń dla niego, co uznasz za
słuszne”.

38 Król rzekł: „Dobrze, Kim-
ham pójdzie ze mn� i uczyni�
dla niego, co wyda ci si� do-
bre. Zrobi� dla ciebie wszystko,
o co poprosisz”. 39 Wtedy cały
lud zacz�ł si� przeprawiać przez
Jordan. Przeprawił si� też sam
król, po czym ucałował Bar-
zillajaf i go pobłogosławił. Po-
tem Barzillaj wrócił do domu.
40 Król udał si� do Gilgalg, a ra-
zem z nim poszedł Kimham.
Królowi towarzyszyli wszyscy
Judejczycy i połowa Izraelitówh.

41 Wówczas do króla pode-
szli pozostali Izraelici i zapytali:
„Dlaczego nasi bracia, Judejczy-
cy, w tajemnicy przeprowa-
dzili przez Jordan króla, je-
go domowników i wszystkich
jego ludzi?”i. 42 Judejczycy od-
powiedzieli na to Izraelitom:

19:34 �Dosł. „dni lat mojego życia”.

„Ponieważ król jest z nami spo-
krewnionya. Czemu si� rozgnie-
waliście z tego powodu? Czy
jedliśmy coś na koszt króla albo
czy dostaliśmy jakiś dar?”.

43 Jednak Izraelici odparli
Judejczykom: „Mamy 10 cz�-
ści w królestwie, dlatego ma-
my do Dawida wi�ksze prawo
niż wy. Czemu wi�c potrakto-
waliście nas z pogard�? Czy to
nie przede wszystkim my powin-
niśmy sprowadzić króla?”. Lecz
słowo Judejczyków przeważyło
nad słowem� Izraelitów.

20 Był tam pewien człowiek
siej�cy zam�t, syn Benia-

minity Bichriego. Miał na imi�
Szebab. Zad�ł on w rógc i powie-
dział: „Nie mamy nic wspólnego
z Dawidem, nie mamy żadnego
dziedzictwa z synem Jessegod.
Wszyscy do swoich bogów�, Iz-
raelu!”e. 2 Wtedy wszyscy Izra-
elici przestali pod�żać za Dawi-
dem i poszli za Szeb�, synem
Bichriegof. Ale Judejczycy pozo-
stali przy swoim królu i towarzy-
szyli mu od Jordanu aż do Jero-
zolimyg.

3 Kiedy Dawid przybył do
swojego domu� w Jerozolimieh,
umieścił pod straż� 10 na-
łożnic�, które pozostawił, żeby
si� troszczyły o dom i. Zaopatry-
wał je w żywność, ale z nimi
nie współżył j. Przebywały w za-
mkni�ciu do dnia swojej śmierci
i żyły jak wdowy, chociaż miały
żyj�cego m�ża.

4 Nast�pnie król polecił Ama-
siek: „Masz trzy dni na zwo-
łanie Judejczyków. Staw si� tu
razem z nimi”. 5 Amasa wyru-
szył wi�c, żeby zwołać Judejczy-
ków, lecz nie stawił si� w wyzna-
czonym czasie. 6 Wtedy Dawid

19:43 �Lub „było ostrzejsze niż słowo”.
20:1 �Możliwe też „namiotów”. 20:3
�Lub „pałacu”. �Zob. Słowniczek po-
j�ć.
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rzekł do Abiszajaa: „Szebab, syn
Bichriego, może nam wyrz�dzić
wi�cej szkody niż Absalomc. Weź
moich sług� i rusz za nim w po-
ścig, żeby nie dotarł do warow-
nych miast i nam nie umkn�ł”.
7 Abiszaj wyruszył wi�c z Jero-
zolimy z ludźmi Joabad, jak rów-
nież z Keretytami, Peletytamie
oraz wszystkimi dzielnymi wo-
jownikami i puścili si� w po-
goń za Szeb�, synem Bichriego.
8 Gdy byli koło wielkiego kamie-
nia w Gibeonief, Amasag wyszedł
im na spotkanie. Joab miał na
sobie żołnierski strój, a do biod-
ra miał przypasany miecz w po-
chwie. Kiedy ruszył naprzód,
miecz mu wypadł.

9 Joab odezwał si� do Ama-
sy: „Czy wszystko u ciebie w po-
rz�dku, mój bracie?”. Potem pra-
w� r�k� chwycił Amas� za
brod�, tak jakby chciał go po-
całować. 10 Amasa nie uważał
na miecz w r�ku Joaba i Joab
zadał mu cios w brzuchh, tak że
jego jelita wypłyn�ły na ziemi�.
Joab nie musiał ponownie zada-
wać mu ciosu, zabił go jednym
pchni�ciem. Potem Joab i Abi-
szaj, jego brat, dalej ścigali Sze-
b�, syna Bichriego.

11 Jeden z ludzi Joaba stał
nad Amas� i wołał: „Kto jest po
stronie Joaba i kto należy do Da-
wida, niech pod�ża za Joabem!”.
12 Tymczasem Amasa cały we
krwi leżał na środku drogi. Kie-
dy człowiek ten zobaczył, że
każdy, kto przechodzi obok
Amasy, zatrzymuje si�, ści�gn�ł
go z drogi na pole i przykrył sza-
t�. 13 Gdy usun�ł go z drogi,
wszyscy ludzie pod�żyli za Jo-
abem, żeby ścigać Szeb�i, syna
Bichriego.

14 Szeba przeszedł ziemie
wszystkich plemion izraelskich,

20:6 �Dosł. „sług swojego pana”.

aż dotarł do Abel Bet-Maakia.
Zgromadzili si� też Bichryci i we-
szli za nim do miasta.

15 Kiedy przybył Joab i je-
go ludzie�, zacz�li oblegać Abel
Bet-Maak�, gdzie przebywał Sze-
ba. Usypali wał obl�żniczy, bo
wokół miasta znajdował si� wał
obronny. I wszyscy ludzie, któ-
rzy byli z Joabem, podkopywali
mur, żeby go obalić. 16 W pew-
nej chwili jakaś m�dra kobieta
zawołała z miasta: „Słuchajcie,
słuchajcie! Prosz�, powiedzcie
Joabowi: ‚Podejdź tutaj i pozwól
mi z tob� pomówić’”. 17 Joab
podszedł wi�c do niej, a ona
zapytała: „Czy ty jesteś Jo-
ab?”. „Tak, to ja”—odparł. Wte-
dy rzekła: „Posłuchaj, co twoja
służebnica chce ci powiedzieć”.
On odrzekł: „Słucham”. 18 Ko-
bieta kontynuowała: „Dawniej
mówiono: ‚Niech zapytaj� o ra-
d� w Abel i to rozwi�że spra-
w�’. 19 Reprezentuj� pokojo-
wo usposobionych i wiernych
Izraelitów. Ty usiłujesz znisz-
czyć miasto, które jest jak mat-
ka w Izraelu. Dlaczego miałbyś
zrujnować� dziedzictwo Jeho-
wy?”b. 20 Joab odparł: „W żad-
nym razie nie mam zamiaru go
rujnować ani niszczyć. 21 Nie
o to mi chodzi. Ale pewien czło-
wiek z górzystego regionu Efra-
imac, o imieniu Szebad, syn Bich-
riego, podniósł bunt� przeciwko
królowi Dawidowi. Jeżeli wyda-
cie tego jednego człowieka, od-
st�pi� od miasta”.Wtedy kobieta
powiedziała do Joaba: „Przerzu-
cimy ci jego głow� przez mur!”.

22 Ta m�dra kobieta od razu
poszła porozmawiać ze wszyst-
kimi ludźmi. I Szebie, synowi
Bichriego, ści�to głow�, a po-
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tem rzucono j� Joabowi. Wów-
czas Joab zad�ł w róg i ludzie
odeszli spod miasta, i udali si�
do swoich domówa. A Joab wró-
cił do Jerozolimy, do króla.

23 Teraz Joab stał na cze-
le całej armii izraelskiejb. Be-
najaszc, syn Jehojadyd, dowo-
dził Keretytami i Peletytamie.
24 Adoramf był przełożonym
ludzi powołanych do robót przy-
musowych. Jehoszafatg, syn
Achiluda, był kronikarzem.
25 Szewa był sekretarzem. Ca-
dokh i Abiatar i byli kapłanami.
26 A Ira Jairyta został głów-
nym ministrem� Dawida.

21 Za dni Dawida przez trzy
lata z rz�du panował

głódj. Dawid radził si� wi�c Je-
howy i Jehowa powiedział: „Na
Saulu i jego domu ci�ży wi-
na za przelanie krwi, bo uśmier-
cał Gibeonitów”k. 2 Wtedy król
wezwał Gibeonitów l i rozmawiał
z nimi. (Gibeonici nie byli Izrae-
litami. Byli ocalałymi Amoryta-
mim, którym Izraelici przysi�gli,
że ich oszcz�dz�n. Saul jednak
usiłował ich zgładzić, gdyż nie
mógł znieść, że żyj� wśród Iz-
raelitów i Judejczyków). 3 Da-
wid zapytał Gibeonitów: „Co
mam dla was zrobić i jak
dokonać przebłagania, żebyście
pobłogosławili dziedzictwo Je-
howy?”. 4 Gibeonici odpowie-
dzieli: „Tego, co uczynił nam
Saul i jego dom, nie zrekompen-
suje srebro ani złotoo. Nie może-
my też uśmiercić jakiegokol-
wiek człowieka w Izraelu”. Na
to Dawid rzekł: „Zrobi� dla was
wszystko, co powiecie”. 5 Wte-
dy odrzekli królowi: „Ten czło-
wiek nas zabijał i planował wy-
tracić nas na całym terytorium

20:26 �Dosł. „został kapłanem”.

Izraelaa. 6 Wydaj nam siedmiu
jego synów. Powiesimy ich zwło-
ki�b przed Jehow� w Gibeic, mie-
ście Saula, wybrańca Jehowy”d.
Król powiedział: „Dobrze, wy-
dam ich”.

7 Ale król oszcz�dził Mefibo-
szetae, syna Jonatana, syna Sau-
la, z powodu przysi�gi, któr� Da-
wid i Jonatanf, syn Saula, złożyli
sobie przed Jehow�. 8 Król poj-
mał Armoniego i Mefiboszeta—
dwóch synów Ricpyg, córki Aj-
ji, których urodziła Saulowi,
jak również pi�ciu synów Mi-
chal�h, córki Saula, których uro-
dziła Adrielowii, synowi Barzilla-
ja z Abel-Mecholi. 9 Nast�pnie
wydał ich Gibeonitom, a ci za-
wiesili ich zwłoki na wzgórzu
przed Jehow� j. Wszystkich sied-
miu zgin�ło razem. Stracono ich
w pierwszych dniach żniw, na po-
cz�tku żniw j�czmienia. 10 Po-
tem Ricpak, córka Ajji, wzi�ła
wór�, rozłożyła go na skale i od
rozpocz�cia żniw aż do czasu,
gdy z nieba spadł deszcz, pilno-
wała ciał, żeby w ci�gu dnia nie
siadały na nich ptaki, a w nocy
nie dopuszczała do nich dzikich
zwierz�t.

11 O tym, co uczyniła Ric-
pa, córka Ajji, nałożnica� Saula,
doniesiono Dawidowi. 12 Wte-
dy Dawid poszedł i zabrał ko-
ści Saula oraz kości jego syna
Jonatana od władców� Jabesz-
-Gilead l, którzy wykradli ich cia-
ła z placu w Bet-Szan, gdzie
Filistyni je powiesili w dniu,
w którym zabili Saula na górze
Gilboam. 13 Dawid sprowadził
stamt�d kości Saula i jego syna
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Jonatana. Zabrano też kości
m�żczyzn, którzy zostali strace-
ni�a. 14 Potem pogrzebano ko-
ści Saula i jego syna Jonatana
w Celib na terytorium Benia-
mina, w grobowcu Kiszac, ojca
Saula. Kiedy zrobiono wszystko,
co król nakazał, Bóg wysłuchał
próśb co do tej ziemid.

15 Mi�dzy Filistynami a Iz-
raelem kolejny raz doszło do
wojnye. Dawid i jego słudzy wy-
ruszyli wi�c i walczyli z Filis-
tynami. Ale w pewnym mo-
mencie Dawid poczuł si� bardzo
zm�czony. 16 Tymczasem poto-
mek Refaitów f o imieniu Jiszbi-
-Benob, który miał miedzian�
włóczni� waż�c� 300 syklów�g

i nowy miecz, chciał zabić Dawi-
da. 17 Na pomoch Dawidowi od
razu pośpieszył Abiszaj i, syn Ce-
rui. Zadał cios Filistynowi i go
zabił. Wówczas ludzie Dawida
przysi�gli mu: „Nie b�dziesz już
wi�cej wyruszać z nami do bit-
wy! j Nie możesz zgasić lampy Iz-
raela!”k.

18 Później jeszcze raz doszło
do wojny z Filistynami l pod Gob.
Wtedy to Sibbechajm z Chuszy�
zabił Safa, potomka Refaitówn.

19 I znowu doszło do wojny
z Filistynamio pod Gob. Elcha-
nan, syn Jaare-Oregima z Betle-
jem, zabił Goliata z Gat, które-
go drzewce włóczni było jak wał
tkackip.

20 Do kolejnej wojny doszło
pod Gat. Był tam pewien m�ż-
czyzna nadzwyczajnego wzros-
tu. Miał po sześć palców u obu
r�k i po sześć palców u obu nóg,
razem 24 palce. On także był po-
tomkiem Refaitówq. 21 Czło-
wiek ten szydził z Izraelar. Dlate-

21:13 �Dosł. „wystawieni”. 21:16
�Czyli 3,42 kg. Zob. Dodatek B14.
21:18 �Możliwe też „potomek Chuszy”.

go Jonatan, syn Szimejaa, brata
Dawida, zabił go.

22 Tych czterech było po-
tomkami Refaitów z Gat. Zgin�li
oni z r�k Dawida oraz jego sługb.

22 Dawid zwrócił si� do Je-
howy słowami tej pieśnic

po tym, jak Jehowa wyratował
go z r�k wszystkich jego wro-
gówd i z r�k Saulae. 2 Powie-
dział:

„Jehowa jest moj� skał�
i twierdz�f, Tym, który
mnie ratujeg.

3 Mój Bóg jest moj� skał�h—
u Niego si� chroni�.

To moja tarcza i i mój róg�
wybawienia�, moje bez-
pieczne schronienie�j.

To moje miejsce ucieczkik,
mój wybawca l, On wyba-
wia mnie od przemocy.

4 Wzywam Jehow�, który jest
godny wysławiania,

i On mnie ocali przed moimi
wrogami.

5 Dookoła mnie spi�trzyły si�
fale śmiercim,

przeraziła mnie gwałtowna
powódź podłych ludzin.

6 Oplotły mnie powrozy
grobu�o,

śmierć zastawiła na mnie
swoje sidłap.

7 W udr�ce wzywałem
Jehow�q,

wołałem do swojego Boga.
I On ze swojej świ�tyni

usłyszał mój głos,
moje wołanie o pomoc

doszło do Jego uszur.
8 Ziemia zacz�ła si� trz�ść

i kołysaćs.
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Fundamenty niebios drżałya,
chwiały si�, bo On wpadł

w gniewb.
9 Z Jego nozdrzy wzniósł si�

dym,
a z ust wyszedł niszczyciel-

ski ogieńc.
Buchn�ły od Niego rozżarzo-

ne w�gle.
10 Gdy zst�pował, nachylił

niebiosad,
a pod Jego stopami był

g�sty mroke.
11 Siadł na cherubief i przyle-

ciał.
Widziany był na skrzydłach

ducha�g.
12 Potem rozpostarł wokół sie-

bie ciemność jak szałash,
g�ste, ciemne chmury

burzowe.
13 Z rozbłyskanego nieba

przed Nim buchn�ły
ogniste w�gle.

14 Wtedy Jehowa zagrzmiał
z niebios i,

Najwyższy sprawił, że usły-
szano Jego głos j.

15 Wypuścił strzałyk i rozpro-
szył wrogów,

błyskawicami wywołał
wśród nich zam�tl.

16 Od nagany Jehowy, od po-
dmuchu Jego tchnienia�m

odsłoniło si� dno morzan,
ukazały si� fundamenty

ziemi.
17 Si�gn�ł z wysokości,

chwycił mnie i wydostał
z wodnej gł�binyo.

18 Ocalił mnie z r�k pot�żnego
wrogap,

z r�k tych, którzy mnie nie-
nawidz� i byli ode mnie
silniejsi.

22:11 �Lub „wiatru”. 22:16 �Lub
„tchnienia Jego nozdrzy”.

19 Wyst�pili przeciwko mnie
w dniu mojego nieszcz�-
ściaa,

ale Jehowa mnie wspierał.
20 Wyprowadził mnie do bez-

piecznego miejsca�b.
Uratował mnie, bo zyskałem

Jego uznaniec.
21 Jehowa nagradza mnie sto-

sownie do mojej prawościd,
odpłaca mi stosownie do

mojej niewinności�e.
22 Bo trzymałem si� dróg

Jehowy
i nie post�piłem niegodzi-

wie—nie opuściłem
swojego Boga.

23 Pami�tam o wszystkich
Jego przepisachf,

nie odwróc� si� od Jego
ustawg.

24 Pozostan� wobec Niego
nienagannyh

i b�d� si� wystrzegał
przewinienia i.

25 Oby Jehowa odpłacił mi
za moj� prawośćj,

za to, że w Jego oczach
jestem niewinnyk.

26 Z lojalnym post�pujesz
lojalniel,

z nienagannym obchodzisz
si� nienaganniem.

27 Wobec czystego okazujesz
si� czystyn,

ale podst�pnego przechy-
trzasz�o.

28 Wybawiasz tych, którzy
s� pokornip,

ale na wyniosłych spogl�-
dasz z dezaprobat�
i ich poniżaszq.

29 Ty jesteś moj� lamp�,
Jehowor.

To Jehowa rozświetla moj�
ciemnośćs.

22:20 �Lub „na miejsce przestronne”.
22:21 �Dosł. „czystości moich r�k”.
22:27 �Możliwe też „wobec podst�pne-
go post�pisz jak niem�dry”.
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30 Z Twoj� pomoc� mog� ude-

rzyć na oddział grabież-
ców.

Dzi�ki sile od Boga potrafi�
pokonać mura.

31 Droga prawdziwego Boga
jest doskonałab,

a wypowiedź Jehowy jest
czystac.

Jest On tarcz� dla wszyst-
kich, którzy si� u Niego
chroni�d.

32 Bo kto jest Bogiem oprócz
Jehowy?e

Kto jest skał� oprócz nasze-
go Boga?f

33 Prawdziwy Bóg jest moj�
pot�żn� twierdz�g,

wyrówna moj� drog�h.
34 Sprawia, że moje nogi s�

zwinne jak nogi łani,
że pewnie stoj� na stromych

zboczach i.
35 ´

Cwiczy moje r�ce do boju.
Moje ramiona mog� napi�ć

miedziany łuk.
36 Dajesz mi swoj� tarcz�

wybawienia,
a Twoja pokora czyni mnie

wielkimj.
37 Poszerzasz dla mnie ścieżk�,

moje stopy� si� nie potkn�k.
38 B�d� ścigał swych nieprzyja-

ciół i zgładz� ich.
Nie wróc�, dopóki nie zgin�.

39 Wytrac� ich i zmiażdż�,
już si� nie podnios� l.

Upadn� pod moje stopy.
40 Ty dasz mi sił� do walkim.

Powalisz przede mn� moich
przeciwnikówn.

41 Zmusisz moich wrogów
do odwrotuo.

Zgładz�� tych, którzy mnie
nienawidz�p.

42 Wołaj� o pomoc, ale nie ma
nikogo, kto by ich ocalił.

22:37 �Lub „kostki”. 22:41 �Dosł. „uci-
sz�”.

Wołaj� nawet do Jehowy, ale
On im nie odpowiadaa.

43 Zetr� ich na proch,
zamieni� ich w pył i podep-

cz� jak błoto na ulicy.
44 Uratujesz mnie od krytyki

mojego ludub.
Ochronisz mnie, żebym

stan�ł na czele narodówc.
Lud, którego nie znałem,

b�dzie mi służyłd.
45 Cudzoziemcy przyjd�, płasz-

cz�c si� przede mn�e.
To, co o mnie usłysz�, spra-

wi, że b�d� mi posłuszni�.
46 Strac� odwag��

i trz�s�c si�, wyjd� ze swo-
ich twierdz.

47 Jehowa to żywy Bóg!
Chwała mojej Skale!f

Niech b�dzie wywyższany
mój Bóg—Skała mojego
wybawienia!g

48 Prawdziwy Bóg mści si�
za mnieh,

podporz�dkowuje mi ludyi,
49 ratuje mnie z r�k moich

wrogów.
Ty wynosisz mniej ponad

tych, którzy mnie atakuj�.
Wyzwalasz mnie z r�k czło-

wieka dopuszczaj�cego si�
przemocyk.

50 Dlatego b�d� Ci, Jehowo,
dzi�kował wśród
narodów l

i b�d� wysławiał Twoje imi�
pieśni��m:

51 Bóg wybawia swojego króla,
daj�c mu wielkie zwyci�-
stwan,

okazuje lojaln� miłość
swemu pomazańcowi,

Dawidowi i jego
potomstwu—na zawsze”o.

22:45 �Dosł. „gdy usłysz� uchem, usłu-
chaj� mnie”. 22:46 �Lub „zmarniej�”.
22:50 �Lub „grał dla Twojego imienia”.

ROZDZ. 22
a Ps 18:29

Flp 4:13
Heb 11:33, 34

b Pwt 32:4
c Ps 12:6

Prz 30:5
d Ps 35:2

Ps 91:4
e Iz 44:6
f Pwt 32:31

Ps 18:31-42
g Ps 27:1

Iz 12:2
h Iz 26:7
i Iz 33:15, 16

Hab 3:19
j Ps 18:35

Ps 113:6-8
k Ps 17:5
l Wj 14:13
m 1Sm 23:5
n 1Sm 17:49

Ps 44:3, 5
o Rdz 49:8
p Ps 18:40
��������������������

szpalta 2
a 1Sm 28:6

Prz 1:28
Iz 1:15
Mi 3:4

b 1Sm 30:6
2Sm 15:12

c 2Sm 8:3
Ps 2:8
Ps 60:8

d Ps 18:43-45
e Pwt 33:29
f Pwt 32:4
g Ps 18:46

Ps 89:26
h 1Sm 25:29

2Sm 18:19
i Ps 18:47

Ps 110:1
Ps 144:1, 2

j 2Sm 5:12
2Sm 7:9

k Ps 18:48
l Pwt 32:43

Ps 117:1
m 1Kn 16:9

Ps 145:2
Rz 15:9

n Ps 2:6
Ps 21:1

o Ps 89:20, 29
Łk 1:32, 33



483 2 SAMUELA 23:1-16

23 To jest ostatnia wypo-
wiedź Dawidaa:

„Słowa Dawida, syna
Jessegob,

słowa człowieka wyniesione-
go wysokoc,

pomazańcad Boga Jakuba,
śpiewaka� pieśnie izrael-

skich.
2 Mówił przeze mnie duch

Jehowyf,
Jego słowo było na moim

j�zykug.
3 Bóg Izraela przemówił,

On, Skała Izraelah, powie-
dział do mnie:

‚Gdy sprawuj�cy władz�
nad ludźmi jest prawyi,

gdy rz�dzi, przejawiaj�c
bojaźń przed Bogiemj,

4 jego panowanie jest jak pro-
mienie porannego słońcak

świec�cego na bezchmur-
nym niebie,

jak światło słoneczne
po deszczu,

dzi�ki któremu z ziemi
wyrasta trawa’l.

5 Czy nie taki jest mój dom
przed Bogiem?

On przecież zawarł ze mn�
przymierze wiecznem,

dopracowane w każdym
szczególe i niezawodne.

To oznacza moje całkowite
wybawienie, to cała moja
radość.

Czy nie dlatego Bóg za-
pewnia temu wspaniały
wzrost?n

6 Ale wszyscy podli ludzie s�
wyrzucanio jak ciernie,

których nie można wzi�ć
do r�ki.

7 Gdy ktoś ich dotyka,
musi być uzbrojony w żelazo

i drzewce włóczni.

23:1 �Lub „miłego człowieka”.

I trzeba je doszcz�tnie spalić
tam, gdzie si� znajduj�”.

8 To s� imiona dzielnych
wojowników Dawidaa: Joszeb-
-Baszszebet Tachkemonita, któ-
ry stał na czele trójkib. Pew-
nego razu zabił włóczni� 800
ludzi. 9 Nast�pny po nim, Ele-
azarc, syn Dodad, syna Acho-
chiego, był jednym z trzech
dzielnych wojowników Dawida,
którzy szydzili z Filistynów, gdy
ci zebrali si� do bitwy prze-
ciwko Izraelowi. Kiedy Izraelici
si� wycofali, 10 Eleazar pozo-
stał i zabijał Filistynów, dopóki
r�ka mu si� nie zm�czyła i nie
zdr�twiała od trzymania mie-
czae. W tym dniu Jehowa od-
niósł wielkie zwyci�stwo�f.

˙
Zoł-

nierze wrócili za Eleazarem
ogołocić zabitych.

11 Nast�pny po nim był
Szamma, syn Agego Hararyty.
Kiedy Filistyni zebrali si� w Le-
chi, gdzie znajdował si� ka-
wałek ziemi obsiany soczewi-
c�, i ludzie przed nimi uciekli,
12 Szamma stan�ł na środku
pola i bronił go, zabijaj�c Fi-
listynów. Jehowa odniósł wtedy
wielkie zwyci�stwo�g.

13 Trzech z 30 wodzów przy-
szło w okresie żniw do Dawida
do jaskini Adullamh. W tym cza-
sie oddział� Filistynów obozo-
wał w dolinie� Refaim i. 14 Da-
wid przebywał w warownym
miejscuj, a posterunek Filisty-
nów był w Betlejem. 15 Da-
wid wyraził wtedy swoje prag-
nienie: „Gdybym tylko mógł si�
napić wody z cysterny, któ-
ra jest przy bramie Betlejem!”.
16 Wówczas ci trzej dzielni wo-
jownicy przedarli si� do obozu

23:10 �Lub „zapewnił wielkie wybawie-
nie”. 23:12 �Lub „zapewnił wtedy wiel-
kie wybawienie”. 23:13 �Lub „wioska
namiotowa”. �Lub „na nizinie”.
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Filistynów i naczerpali wody
z cysterny przy bramie Betle-
jem. Przynieśli j� Dawidowi, ale
on nie chciał jej pić i wylał
j� dla Jehowya. 17 Powiedział:
„Jehowo, to nie do pomyślenia,
żebym zrobił coś takiego! Czy
miałbym pić krewb ludzi, którzy
poszli po t� wod� z narażeniem
życia�?”. Nie chciał jej wi�c pić.
Właśnie takich rzeczy dokonało
tych trzech dzielnych wojowni-
ków.

18 Abiszajc, brat Joaba, syna
Ceruid, stał na czele innej trój-
ki. Pewnego razu zabił włóczni�
300 ludzi. Był sławny jak tych
pierwszych trzech dzielnych wo-
jownikówe. 19 Chociaż był naj-
wybitniejszy ze swojej trójki
i został jej dowódc�, to nie
osi�gn�ł takiej pozycji jak
pierwszych trzech dzielnych wo-
jowników.

20 Benajaszf, syn Jehojady,
był odważnym m�żczyzn��, któ-
ry wsławił si� wieloma czyna-
mi w Kabceelug. Zabił dwóch sy-
nówAriela z Moabu i w dniu, gdy
spadł śnieg, zszedł do dołu na
wod�, gdzie zabił lwah. 21 Za-
bił też nadzwyczaj wysokiego
Egipcjanina. Chociaż Egipcjanin
miał w r�ku włóczni�, Bena-
jasz zaatakował go kijem, wy-
rwał mu włóczni� z r�ki i zabił
go t� włóczni�. 22 Tych rze-
czy dokonał Benajasz, syn Jeho-
jady. Był sławny jak pierwszych
trzech dzielnych wojowników.
23 Chociaż był wybitniejszy od
należ�cych do trzydziestki, to
nie osi�gn�ł takiej pozycji jak
pierwszych trzech dzielnych wo-
jowników. Dawid ustanowił go
jednak dowódc� swojej straży
przybocznej.

23:17 �Lub „swoich dusz”. 23:20
�Dosł. „synem walecznego człowieka”.

24 Do trzydziestki należeli:
Asahela, brat Joaba; Elchanan,
syn Doda z Betlejemb; 25 Szam-
ma z Charodu; Elika z Charodu;
26 Chelecc z Bet-Pelet�; Irad, syn
Ikkesza z Tekoi; 27 Abiezere

z Anatotf; Mebunnaj z Chuszy�;
28 Achochita Calmon; Maha-
rajg z Netofy; 29 Cheleb, syn
Baany z Netofy; Ittaj, syn Ribaja
z Gibei Beniaminitów; 30 Be-
najaszh z Piratonu; Hiddaj z do-
lin� Gaaszi; 31 Abi-Albon z Bet-
-Araby�; Azmawet z Bachurim�;
32 Eliachba Szaalbonita; syno-
wie Jaszena; Jonatan; 33 Szam-
ma Hararyta; Achiam, syn Sza-
rara Hararyty; 34 Elifelet, syn
Achasbaja, syna Maakatyty;
Eliam, syn Achitofela j z Gilo;
35 Checro z Karmelu; Paaraj
z Arabu; 36 Jigal, syn Natana
z Coby; Gadyta Bani; 37 Am-
monita Celek; Nachraj z Be-
erot, giermek Joaba, syna Ce-
rui; 38 Itryta Ira; Itrytak Gareb;
39 Hetyta Uriaszl—razem 37.

24 Jehowa znowu zapłon�ł
gniewem na Izraelitówm,

gdy ktoś podburzył przeciw
nim Dawida, mówi�c: „Idź, po-
liczn Izraelitów i Judejczyków”o.
2 Król rzekł wi�c do Joabap, do-
wódcy wojska, który z nim
był: „Przejdźcie, prosz�, przez
wszystkie plemiona Izraela, od
Dan po Beer-Szeb�q, i spiszcie lu-
dzi, żebym wiedział, ilu ich jest”.
3 Lecz Joab odrzekł królowi:
„Oby Jehowa, twój Bóg, pomno-
żył lud stokrotnie i obyś zoba-
czył to na własne oczy, mój pa-
nie, królu. Ale dlaczego mój pan,
król, chce zrobić coś takiego?”.

4 Jednak mimo sprzeciwu Jo-
aba i dowódców wojska król po-

23:26 �Lub „Paltyta”. 23:27 �Możli-
we też „potomek Chuszy”. 23:30 �Lub
„wadi”. Zob. Słowniczek poj�ć. 23:31
�Lub „Arbatczyk”. �Lub „Barchumita”.

ROZDZ. 23
a Kpł 9:9

Kpł 17:13

b Rdz 9:4
Kpł 17:10

c 1Sm 26:6
2Sm 21:17

d 2Sm 2:18
1Kn 2:15, 16

e 1Kn 11:20, 21

f 2Sm 8:18
2Sm 20:23
1Kl 1:8
1Kl 2:29
1Kn 27:5, 6

g Joz 15:21

h 1Kn 11:22-25
Prz 30:30

��������������������

szpalta 2
a 2Sm 2:18, 23

1Kn 2:15, 16
1Kn 27:1, 7

b 1Kn 11:26-41

c 1Kn 27:1, 10

d 1Kn 27:1, 9

e 1Kn 27:1, 12

f Joz 21:8, 18
Jer 1:1

g 1Kn 27:1, 13

h 1Kn 27:1, 14

i Sdz 2:8, 9

j 2Sm 15:31
2Sm 16:23
2Sm 17:23
1Kn 27:33

k 1Kn 2:53

l 2Sm 11:3
1Kl 15:5

��������������������

ROZDZ. 24
m 2Sm 21:1

n 1Kn 27:23, 24

o 1Kn 21:1-3

p 2Sm 8:16
2Sm 20:23

q Sdz 20:1



485 2 SAMUELA 24:5-21
stawił na swoim. Joab i dowód-
cy wojska wyszli wi�c od króla,
żeby przeprowadzić spis Izrae-
litówa. 5 Przeprawili si� przez
Jordan i rozłożyli obozem ko-
ło Aroerub, na prawo� od mias-
ta, które jest pośrodku doliny�.
Nast�pnie poszli w kierunku zie-
mi Gadytów i dalej do Jazeruc.
6 Potem udali si� do Gileadud

i ziemi Tachtim-Chodszi, dotarli
do Dan-Jaan i skr�cili do Sydo-
nue. 7 Później poszli do twier-
dzy Tyrf i do wszystkich miast
Chiwwitówg i Kananejczyków. Na
koniec przybyli do Beer-Szebyh,
która leży w Negebie i w ziemi
judzkiej. 8 Tak obeszli całe to
terytorium i przybyli do Je-
rozolimy po upływie dziewi�ciu
miesi�cy i 20 dni. 9 Joab po-
dał królowi liczb� spisanych lu-
dzi. W Izraelu było 800 000 wo-
jowników uzbrojonych w miecze,
a w Judzie—500 000 j.

10 Ale po tym, jak Dawid po-
liczył ludzi, miał wyrzuty su-
mienia�k. Zwrócił si� wi�c do
Jehowy: „Post�puj�c w ten spo-
sób, bardzo zgrzeszyłem l. Jeho-
wo, prosz�, wybacz ten grzech
swojemu słudzem, bo zachowa-
łem si� bardzo głupio”n. 11 Ra-
no, gdy Dawid wstał, Jehowa
przemówił do proroka Gadao,
który był wizjonerem Dawi-
da: 12 „Idź i powiedz Dawido-
wi: ‚Tak mówi Jehowa: „Masz
do wyboru trzy kary. Sprowa-
dz� na ciebie t�, któr� sobie wy-
bierzesz”’”p. 13 Gad przyszedł
wi�c do Dawida i rzekł do nie-
go: „Czy w twojej ziemi ma na-
stać siedem lat głodu?q Czy mo-
że masz przez trzy miesi�ce
uciekać przed swoimi wrogami,

24:5 �Lub „południe”. �Lub „wadi”.
Zob. Słowniczek poj�ć. 24:10 �Lub
„smagało go serce”.

którzy b�d� ci� ścigać?a Czy ra-
czej przez trzy dni ma si� sze-
rzyć w twojej ziemi zaraza?b Do-
brze si� zastanów, co mam
odpowiedzieć Temu, który mnie
posłał”. 14 Dawid odrzekł: „Je-
stem w strasznej rozterce. Le-
piej, żebyśmy wpadli w r�ce Je-
howyc, bo Jego miłosierdzie jest
wielkied. Nie chc� wpaść w r�ce
człowieka”e.

15 Wtedy Jehowa zesłał na
Izraela zaraz�f, która trwała od
rana do wyznaczonego czasu.
Umarło 70 000 ludzi—od Dan aż
po Beer-Szeb�g. 16 Kiedy anioł
wyci�gn�ł r�k� w kierunku Je-
rozolimy, by j� pustoszyć, Jeho-
wa poczuł żal�, że sprowadził to
nieszcz�ścieh. Rzekł do anioła,
który siał spustoszenie wśród lu-
du: „Dosyć! Opuść r�k�”. A anioł
Jehowy był w pobliżu klepiska
Jebusytyi Arawny j.

17 Gdy Dawid zobaczył anio-
ła zabijaj�cego lud, powiedział
do Jehowy: „To ja zgrzeszyłem
i to ja dopuściłem si� zła. Ale co
takiego zrobiły te owce?k Pro-
sz�, niech Twoja r�ka zwróci si�
przeciwko mnie i domowi moje-
go ojca” l.

18 W tym dniu Gad przy-
szedł do Dawida i rzekł do nie-
go: „Idź i postaw Jehowie ołtarz
na klepisku Jebusyty Arawny”m.
19 I Dawid poszedł tam, tak jak
mu polecił Gad—zgodnie z na-
kazem Jehowy. 20 KiedyAraw-
na zobaczył, że zbliża si� król
ze swoimi sługami, od razu wy-
szedł mu na spotkanie, nisko
si� pokłonił 21 i zapytał: „Dla-
czego mój pan, król, przyszedł
do swojego sługi?”. Dawid od-
parł: „Przyszedłem kupić od cie-
bie klepisko i zbudować na nim
ołtarz dla Jehowy, żeby została

24:16 �Lub „gł�boki smutek”.
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powstrzymana plaga, która n�ka
lud”a. 22 Lecz Arawna rzekł do
Dawida: „Niech mój pan, król, je
weźmie i złoży ofiar� z tego, co
wydaje mu si� dobre�. Tutaj jest
bydło na całopalenie oraz sanie
młockarskie i jarzmo na drewno.
23 Wszystko to Arawna daje to-
bie, królu”. I dodał: „Oby Jeho-
wa, twój Bóg, darzył ci� uzna-
niem”.

24 Jednak król powiedział do
Arawny: „Nie, musz� je od cie-

24:22 �Dosł. „co jest dobre w jego
oczach”.

bie kupić. Nie b�d� składał Je-
howie, swojemu Bogu, ofiar ca-
łopalnych, które mnie nic nie
kosztuj�”. Dawid kupił wi�c kle-
pisko i bydło za 50 syklów� sreb-
raa. 25 Zbudował tam ołtarzb

dla Jehowy i złożył ofiary cało-
palne oraz ofiary współuczest-
nictwa�. Wtedy Jehowa odpo-
wiedział na prośby co do tej
ziemic i plaga n�kaj�ca Izraela
została powstrzymana.

24:24 �Sykl odpowiadał 11,4 g. Zob. Do-
datek B14. 24:25 �Zob. Słowniczek po-
j�ć.
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1 Dawid i Abiszag (1-4)
Adoniasz zabiega o tron (5-10)
Działania Natana i Batszeby (11-27)
Dawid nakazuje namaścić
Salomona (28-40)

Adoniasz ucieka do ołtarza (41-53)

2 Dawid daje Salomonowi wskazówki (1-9)´
Smierć Dawida; Salomon obejmuje
tron (10-12)

Adoniasz ginie przez swój podst�pny
plan (13-25)

Wygnanie Abiatara; śmierć Joaba (26-35)´
Smierć Szimeja (36-46)

3 Salomon żeni si� z córk� faraona (1-3)
Jehowa ukazuje si� Salomonowi
we śnie (4-15)
Salomon prosi o m�drość (7-9)

Salomon rozstrzyga spór mi�dzy
dwiema matkami (16-28)

4 Współpracownicy Salomona (1-19)
Dobrobyt pod panowaniem
Salomona (20-28)
�Bezpieczni pod winorośl� i drzewem
figowym’ (25)

M�drość Salomona i jego
przysłowia (29-34)

5 Król Chiram dostarcza materiałów
budowlanych (1-12)

Salomon powołuje pracowników (13-18)

6 Salomon buduje świ�tyni� (1-38)
Najskrytsze pomieszczenie (19-22)
Cheruby (23-28)
Płaskorzeźby, drzwi, dziedziniec
wewn�trzny (29-36)´

Swi�tynia zbudowana w około
siedem lat (37, 38)

7 Kompleks pałacowy Salomona (1-12)
Chiram pomaga Salomonowi (13-47)

Dwie kolumny z miedzi (15-22)
Okr�gły zbiornik odlany
z metalu (23-26)

10 wózków i basenów z miedzi (27-39)
Sprz�ty wykonane ze złota (48-51)

8 Wniesienie Arki do świ�tyni (1-13)
Salomon zwraca si� do ludu (14-21)
Modlitwa Salomona podczas oddania
świ�tyni do użytku (22-53)



1 Król Dawid był już w pode-
szłym wiekua i chociaż okry-

wano go szatami, nie mógł si�
rozgrzać. 2 Dlatego jego słu-
dzy powiedzieli do niego: „Po-
zwól, panie, że znajdziemy dla
ciebie młod� dziewic�, która b�-
dzie ci usługiwać i ci� piel�g-

nować. B�dzie leżała przy to-
bie, królu, żeby ci było ciepło”.
3 Szukali wi�c po całym tery-
torium Izraela pi�knej dziewczy-
ny. W końcu znaleźli Abiszaga

z Szunemb i przyprowadzili j� do
króla. 4 A dziewczyna ta była
niezwykle pi�kna. Piel�gnowała

Salomon błogosławi lud (54-61)
Składanie ofiar z okazji oddania
świ�tyni do użytku (62-66)

9 Jehowa ponownie ukazuje si�
Salomonowi (1-9)

Dar Salomona dla króla Chirama (10-14)
Różne przedsi�wzi�cia Salomona (15-28)

10 Wizyta królowej Szeby (1-13)
Bogactwo Salomona (14-29)

11
˙
Zony zwodz� serce Salomona (1-13)
Przeciwnicy Salomona (14-25)
Jeroboam ma otrzymać
10 plemion (26-40)´

Smierć Salomona; królem zostaje
Rechoboam (41-43)

12 Ostra odpowiedź Rechoboama (1-15)
Bunt 10 plemion (16-19)
Jeroboam obwołany królem Izraela (20)
Bóg zabrania Rechoboamowi walczyć
z Izraelitami (21-24)

Jeroboam wprowadza kult cielca (25-33)

13 Proroctwo o ołtarzu w Betel (1-10)
Ołtarz si� rozpada (5)

Sługa Boży okazuje si�
nieposłuszny (11-34)

14 Proroctwo Achijasza przeciwko
Jeroboamowi (1-20)

Panowanie Rechoboama
nad Jud� (21-31)
Najazd Sziszaka (25, 26)

15 Abijam królem Judy (1-8)
Asa królem Judy (9-24)
Nadab królem Izraela (25-32)
Baasza królem Izraela (33, 34)

16 Wyrok Jehowy przeciwko Baaszy (1-7)
Ela królem Izraela (8-14)
Zimri królem Izraela (15-20)

Omri królem Izraela (21-28)
Achab królem Izraela (29-33)
Chiel odbudowuje Jerycho (34)

17 Prorok Eliasz zapowiada susz� (1)
Eliasza karmi� kruki (2-7)
Eliasz u wdowy w Sarepcie (8-16)´
Smierć i wskrzeszenie syna
wdowy (17-24)

18 Eliasz spotyka si� z Abdiaszem
i Achabem (1-18)

Eliasz i prorocy Baala na górze
Karmel (19-40)
„Jak długo b�dziecie
niezdecydowani?” (21)

Koniec trzyipółletniej suszy (41-46)

19 Eliasz ucieka przed gniewem
Jezebel (1-8)

Jehowa ukazuje si� Eliaszowi
na Horebie (9-14)

Eliasz ma namaścić Chazaela, Jehu
i Elizeusza (15-18)

Elizeusz wyznaczony na nast�pc�
Eliasza (19-21)

20 Syryjczycy tocz� wojn� z Achabem (1-12)
Achab pokonuje Syryjczyków (13-34)
Proroctwo przeciw Achabowi (35-43)

21 Achab poż�da winnicy Nabota (1-4)
Jezebel doprowadza do śmierci
Nabota (5-16)

Wypowiedź Eliasza przeciwko
Achabowi (17-26)

Achab si� upokarza (27-29)

22 Sojusz Jehoszafata z Achabem (1-12)
Michajasz prorokuje porażk� (13-28)

Duch ma zwieść Achaba (21, 22)
Achab ginie pod Ramot-Gilead (29-40)
Panowanie Jehoszafata nad Jud� (41-50)
Achazjasz królem Izraela (51-53)
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króla i mu usługiwała, ale on
z ni� nie współżył.

5 Tymczasem Adoniasza, syn
Chaggity, przechwalał si�: „Zo-
stan� królem!”. Postarał si� dla
siebie o rydwan i jeźdźców
oraz 50 strażników�, żeby przed
nim bieglib. 6 Jego ojciec ni-
gdy jednak mu si� nie sprzeci-
wił� i nie powiedział: „Dlaczego
tak post�pujesz?”. Adoniasz uro-
dził si� po Absalomie i był bar-
dzo przystojny. 7 Prowadził
rozmowy z Joabem, synem Ce-
rui, oraz z kapłanem Abiata-
remc, którzy zaofiarowali mu po-
moc i udzielili poparciad. 8 Ale
kapłan Cadoke i Benajaszf, syn
Jehojady, oraz prorok Natang,
Szimejh, Rei i dzielni wojownicy
Dawida i nie poparli Adoniasza.

9 Po jakimś czasie Adoniasz
urz�dził składanie ofiarj z owiec,
bydła i tucznych zwierz�t przy
kamieniu Zochelet, który jest
w pobliżu En-Rogel. Zaprosił
wszystkich swoich braci, synów
królewskich, oraz wszystkich
m�żczyzn z Judy, którzy byli
sługami króla. 10 Nie zaprosił
jednak proroka Natana ani Be-
najasza, ani dzielnych wojowni-
ków, ani Salomona, swojego
brata. 11 Wtedy Natank rzekł
do Batszeby l, matki Salomonam:
„Nie słyszałaś, że Adoniaszn,
syn Chaggity, został królem bez
wiedzy naszego pana, Dawida?
12 Chodź teraz, prosz�, i po-
zwól, że udziel� ci rady, żebyś
mogła ocalić swoje życie� i ży-
cie� swojego syna Salomonao.
13 Idź do króla Dawida i po-
wiedz mu: ‚Czy to nie ty, mój
panie, królu, przysi�głeś swo-
jej służebnicy: „Twój syn Salo-

1:5 �Dosł. „m�żczyzn”. 1:6 �Lub „go
nie zganił; nie zranił jego uczuć”. 1:12
�Lub „dusz�”.

mon zostanie pomnie królem i to
on zasi�dzie na moim tronie”?a

Czemu wi�c królem został Ado-
niasz?’. 14 Gdy b�dziesz jesz-
cze rozmawiała z królem, wejd�
tam i potwierdz� twoje słowa”.

15 Batszeba poszła wi�c do
króla i weszła do jego sypial-
ni. Król był bardzo stary i usłu-
giwała mu Abiszagb z Szunem.
16 Batszeba padła przed nim na
twarz, a on zapytał: „O co
chcesz poprosić?”. 17 Odrzek-
ła: „Panie mój, sam przysi�g-
łeś swojej służebnicy na Jeho-
w�, swojego Boga: ‚Twój syn
Salomon zostanie po mnie kró-
lem i to on zasi�dzie na moim
tronie’c. 18 Ale to Adoniasz zo-
stał królem, a mój pan, król,
nic o tym nie wied. 19 Złożył
w ofierze mnóstwo byków, tucz-
nych zwierz�t i owiec. Zaprosił
wszystkich synów królewskich
i kapłana Abiatara, i Joaba, do-
wódc� wojskae, ale nie za-
prosił twojego sługi Salomonaf.
20 Teraz, panie mój, oczy całe-
go Izraela s� zwrócone na cie-
bie, żebyś powiedział, królu, kto
zasi�dzie na tronie po tobie.
21 W przeciwnym razie gdy tyl-
ko mój pan, król, spocznie ze
swoimi praojcami, ja i mój syn
Salomon zostaniemy uznani za
zdrajców”.

22 Kiedy Batszeba jeszcze
rozmawiała z królem, przyszedł
prorok Natang. 23 Od razu po-
wiadomiono króla: „Jest tu pro-
rok Natan!”. Natan wszedł do
króla, padł przed nim na twarz
24 i rzekł: „Mój panie, królu,
czyżbyś powiedział: ‚Adoniasz
zostanie królem po mnie i to
on zasi�dzie na moim tronie’?h

25 Bo poszedł dzisiaj złożyć
w ofierze i mnóstwo byków, tucz-
nych zwierz�t i owiec. Zaprosił
wszystkich synów królewskich,
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dowódców wojska i kapłana
Abiataraa. Teraz z nim jedz� i pi-
j�, i wołaj�: ‚Niech żyje król
Adoniasz!’. 26 Ale nie zaprosił
mnie, twojego sługi, ani kapła-
na Cadoka, ani Benajaszab, sy-
na Jehojady, ani twojego sługi
Salomona. 27 Czy pozwoliłeś
na to, mój panie, królu, i nie wy-
jawiłeś swojemu słudze, kto ma
zasi�ść na tronie po moim panu,
królu?”.

28 Król Dawid odpowiedział:
„Zawołajcie do mnie Batszeb�”.
Wtedy ona weszła i stan�ła
przed królem. 29 A król złożył
przysi�g�: „Przysi�gam na Jeho-
w�, żywego Boga�, który wyba-
wił mnie� od wszystkich moich
cierpieńc— 30 dzisiaj spełni�
to, co ci przysi�głem na Jeho-
w�, Boga Izraela, mówi�c: ‚Twój
syn Salomon zostanie królem po
mnie i to on zasi�dzie na mo-
im tronie!’”. 31 Wówczas Bat-
szeba padła przed królem na
twarz i powiedziała: „Niech mój
pan, król Dawid, żyje na wieki!”.

32 Król Dawid natychmiast
polecił: „Zawołajcie do mnie
kapłana Cadoka, proroka Nata-
na i Benajaszad, syna Jehoja-
dy”e. Kiedy stan�li przed kró-
lem, 33 on odezwał si� do
nich: „Weźcie ze sob� moich
sług, posadźcie mojego syna Sa-
lomona na moim własnym mu-
le�f i zaprowadźcie go do Gicho-
nug. 34 Kapłan Cadok i prorok
Natan namaszcz� goh tam na
króla Izraela. Wtedy dmijcie
w róg i wołajcie: ‚Niech żyje
król Salomon!’ i. 35 Potem idź-
cie za nim, a on wróci i zasi�-
dzie na moim tronie. Zostanie
królem w moje miejsce i ustano-
wi� go wodzem Izraela i Ju-

1:29 �Dosł. „jako żyje Jehowa”. �Lub
„wykupił moj� dusz�”. 1:33 �Lub „mu-
licy”.

dy”. 36 Benajasz, syn Jehoja-
dy, od razu powiedział do kró-
la: „Amen! Oby Jehowa, Bóg mo-
jego pana, króla, to potwierdził.
37 Jak Jehowa był z moim pa-
nem, królem, tak niech b�dzie
z Salomonema i niech uczyni je-
go tron wi�kszym niż tron króla
Dawida, mojego pana”b.

38 Tak wi�c kapłan Cadok,
prorok Natan i Benajaszc, syn
Jehojady, oraz Keretyci i Pelety-
ci�d poszli i posadzili Salomona
na mule króla Dawidae, po czym
przyprowadzili go do Gichonuf.
39 Kapłan Cadok wzi�ł z namio-
tug róg z olejkiemh i namaścił
Salomona i. Zacz�to d�ć w róg,
a cały lud wołał: „Niech żyje król
Salomon!”. 40 Nast�pnie cały
lud pod�żył za Salomonem. Lu-
dzie grali na fletach i bardzo si�
cieszyli, aż ziemia drżała� od tej
wrzawyj.

41 Adoniasz oraz wszyscy,
których zaprosił, usłyszeli t�
wrzaw�, kiedy skończyli jeśćk.
Joab, słysz�c dźwi�k rogu, od
razu zapytał: „Sk�d ten wiel-
ki zgiełk w mieście?”. 42 Gdy
jeszcze mówił, przyszedł Jona-
tan l, syn kapłana Abiatara. Ado-
niasz rzekł do niego: „Wejdź, bo
jesteś dobrym człowiekiem i na
pewno przynosisz dobr� wiado-
mość”. 43 Ale Jonatan odpo-
wiedział Adoniaszowi: „Przeciw-
nie! Nasz pan, król Dawid,
ustanowił królem Salomona.
44 Król posłał z nim kapłana Ca-
doka, proroka Natana i Benaja-
sza, syna Jehojady, oraz Kere-
tytów i Peletytów i posadzili
go na mule królam. 45 Przyszli
do Gichonu i tam kapłan Cadok
i prorok Natan namaścili go na
króla. Potem wyruszyli stamt�d

1:38 �Chodzi o straż przyboczn� Dawi-
da. 1:40 �Dosł. „p�kała”.
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z wielk� radości�, a w mie-
ście zapanowało poruszenie. To
właśnie t� wrzaw� usłyszeliście.
46 Co wi�cej, Salomon zasiadł
na królewskim tronie. 47 Po-
nadto słudzy króla przyszli, że-
by pogratulować naszemu panu,
królowi Dawidowi. Powiedzieli:
‚Oby twój Bóg uczynił imi� Sa-
lomona wspanialszym niż twoje,
a jego tron wi�kszym niż twój!’.
Wtedy król skłonił si� na swoim
łożu. 48 Powiedział też: ‚Chwa-
ła Jehowie, Bogu Izraela, któ-
ry dał dzisiaj mojemu nast�pcy
zasi�ść na moim tronie i po-
zwolił mi to zobaczyć na własne
oczy!’”.

49 A wszyscy goście Adonia-
sza przerazili si�. Wstali i si�
rozeszli, każdy w swoj� stron�.
50 Adoniasz również bał si�
Salomona. Wstał, poszedł do oł-
tarza i chwycił si� jego ro-
gówa. 51 Salomonowi doniesio-
no: „Adoniasz zl�kł si� króla
Salomona, uchwycił si� rogów
ołtarza i mówi: ‚Niech król Sa-
lomon najpierw mi przysi�gnie,
że nie uśmierci swojego słu-
gi mieczem’”. 52 Na to Salo-
mon rzekł: „Jeżeli b�dzie si� od-
powiednio zachowywał, to włos
mu z głowy nie spadnie. Ale jeśli
zrobi coś złegob, b�dzie musiał
umrzeć”. 53 Król Salomon po-
słał wi�c po niego, żeby go
sprowadzono od ołtarza. Wtedy
przyszedł i pokłonił si� królowi
Salomonowi, a on powiedział do
niego: „Idź do swojego domu”.

2 Kiedy życie Dawida dobiega-
ło końca, polecił on swoje-

mu synowi Salomonowi: 2 „Ja
już niedługo umr��, dlatego b�dź
silnyc i odważnyd. 3 Dotrzymuj
swoich zobowi�zań wobec Je-
howy, swojego Boga: chodź Je-

2:2 �Dosł. „id� drog� całej ziemi”.

go drogami i przestrzegaj Jego
ustaw, przykazań, postanowień
i przypomnień—zgodnie z tym,
co jest napisane w Prawie Mojże-
szowyma. Wtedy odniesiesz suk-
ces� we wszystkim, co b�dziesz
robił, i wsz�dzie, dok�dkolwiek
pójdziesz. 4 A Jehowa spełni
to, co mi obiecał, mówi�c: ‚Jeżeli
twoi synowie b�d� zwracać uwa-
g� na swoje post�powanie i wier-
nie mi służyć� całym sercem i ca-
ł� dusz��b, to na tronie Izraela
zawsze b�dzie zasiadał twój po-
tomek�’c.

5 „Dobrze wiesz, co mi zro-
bił Joab, syn Cerui, jak post�pił
z dwoma dowódcami wojsk izra-
elskich—Abneremd, synem Ne-
ra, i Amas�e, synem Jetera.
Zabił ich w czasie pokoju, prze-
lewaj�c krew f jak na wojnie,
i splamił t� krwi� swój pas na
biodrach oraz sandały na no-
gach. 6 Działaj m�drze i nie
pozwól mu umrzeć śmierci� na-
turaln��g.

7 „Natomiast synom Gilead-
czyka Barzillajah okazuj lojaln�
miłość i niech jadaj� przy two-
im stole, bo wspierali mnie i, gdy
uciekałem przed twoim bratem
Absalomem j.

8 „W pobliżu mieszka też Szi-
mej, syn Gery, Beniaminita z Ba-
churim. To on obrzucał mnie
zjadliwymi przekleństwamik, kie-
dy szedłem do Machanaim l. Ale
gdy wyszedł mi na spotkanie nad
Jordan, przysi�głem mu na Je-
how�: ‚Nie zabij� ci�’m. 9 Ty
jednak nie pozwól, żeby omin�-

2:3 �Lub „b�dziesz działał m�d-
rze”. 2:4 �Dosł. „chodzić przede mn�”.
�Zob. Słowniczek poj�ć. �Lub „nie zo-
stanie odci�ty żaden z pochodz�cych od
ciebie m�żczyzn”. 2:6 �Dosł. „nie po-
zwól jego siwiźnie zejść w pokoju do
Szeolu”, czyli wspólnego grobu ludzko-
ści. Zob. Słowniczek poj�ć.
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ła go karaa. Jesteś m�drym czło-
wiekiem i wiesz, co z nim zrobić.
Dopilnuj, żeby nie umarł śmier-
ci� naturaln��”b.

10 Potem Dawid spocz�ł ze
swoimi praojcami i został po-
chowany w Mieście Dawidac.
11 Panował nad Izraelem 40
lat—siedem lat w Hebronied i 33
lata w Jerozolimiee.

12 Nast�pnie Salomon za-
siadł na tronie Dawida, swoje-
go ojca, a jego władza królewska
stopniowo si� umocniłaf.

13 Pewnego razu do Batsze-
by, matki Salomona, przyszedł
Adoniasz, syn Chaggity. Batsze-
ba zapytała go: „Czy przy-
chodzisz w pokojowych zamia-
rach?”, na co on odpowiedział:
„Tak”. 14 I dodał: „Chciałbym
ci coś powiedzieć”. „Mów”—od-
parła. 15 Adoniasz ci�gn�ł da-
lej: „Dobrze wiesz, że to mnie
miała przypaść władza królew-
ska. Cały Izrael oczekiwał�, że
to ja zostan� królemg. Ale
wszystko si� zmieniło i władza
królewska przypadła mojemu
bratu, bo taka była wola Jeho-
wyh. 16 Teraz mam do ciebie
tylko jedn� prośb�. Nie odma-
wiaj mi”. Batszeba odrzekła:
„Mów”. 17 Wtedy Adoniasz po-
wiedział: „Poproś, prosz�, króla
Salomona, żeby dał mi za żon�
Abiszag i z Szunem. Wiem, że to-
bie nie odmówi”. 18 Batszeba
odpowiedziała: „Dobrze! Poroz-
mawiam w twojej sprawie z kró-
lem”.

19 Batszeba poszła wi�c do
króla Salomona porozmawiać
z nim w sprawie Adoniasza. Król
od razu wstał, żeby j� przy-

2:9 �Dosł. „sprowadź jego siwizn� we
krwi do Szeolu”, czyli wspólnego grobu
ludzkości. Zob. Słowniczek poj�ć. 2:15
�Dosł. „skierował swoje twarze”.

witać, i si� jej pokłonił. Na-
st�pnie usiadł na swoim tronie
i kazał postawić tron dla matki
króla, żeby usiadła po jego pra-
wej stronie. 20 Wtedy ona po-
wiedziała: „Mam do ciebie jed-
n� mał� prośb�. Nie odmawiaj
mi”. Król odpowiedział: „Przed-
staw swoj� prośb�, moja matko.
Nie odmówi� ci”. 21 Batszeba
rzekła: „Pozwól, żeby Abiszag
z Szunem została żon� twojego
brata Adoniasza”. 22 Król Sa-
lomon odrzekł matce: „Dlaczego
prosisz dla Adoniasza o Abiszag
z Szunem? Równie dobrze mo-
żesz prosić dla niego o władz�
królewsk�a. Przecież jest moim
starszym bratemb i ma poparcie
kapłana Abiatara i Joabac, syna
Cerui”d.

23 Wówczas król Salomon
przysi�gł na Jehow�: „Niech Bóg
mnie surowo ukarze�, jeśli Ado-
niasz nie przypłaci tej prośby
życiem�. 24 Przysi�gam na Je-
how�, żywego Boga�, który wy-
niósł mnie na tron mojego ojca,
Dawida, umocnił moj� władz�e

i zgodnie ze swoj� obietnic� za-
pewnił panowanie mojemu rodo-
wi�f—dzisiaj Adoniasz poniesie
śmierć”g. 25 Król Salomon na-
tychmiast wydał polecenie Bena-
jaszowih, synowi Jehojady, a ten
poszedł i zadał Adoniaszowi
śmiertelny cios.

26 A do kapłana Abiatarai

król rzekł: „Idź do Anatotj, do
swojej posiadłości! Zasługujesz
na śmierć, ale dzisiaj ci� nie zabi-
j�, bo nosiłeś Ark� Wszechwład-
nego Pana, Jehowy, przed mo-
im ojcem, Dawidemk, i dzieliłeś
z nim wszystkie trudy, których

2:23 �Dosł. „niech mi Bóg to uczyni i do
tego doda”. �Lub „swoj� własn� du-
sz�”. 2:24 �Dosł. „jako żyje Jehowa”.
�Lub „zbudował mi dom”.
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doświadczał”a. 27 Salomon od-
sun�ł wi�c Abiatara od wy-
konywania obowi�zków kapłana
Jehowy, żeby spełniło si� sło-
wo, które Jehowa wypowiedział
w Szilob przeciwko rodowi He-
legoc.

28 Wiadomość o tym dotarła
do Joaba, który popierał Ado-
niaszad, choć nie popierał Ab-
salomae. Wtedy Joab uciekł do
namiotu Jehowyf i uchwycił si�
rogów ołtarza. 29 Królowi Sa-
lomonowi doniesiono: „Joab
uciekł do namiotu Jehowy i jest
przy ołtarzu”. Salomon polecił
Benajaszowi, synowi Jehojady:
„Idź i zabij go!”. 30 Kiedy Bena-
jasz wszedł do namiotu Jehowy,
powiedział do Joaba: „Król mó-
wi, że masz st�d wyjść!”. Ale on
odparł: „Nie! Umr� tutaj”. Bena-
jasz przekazał jego słowa królo-
wi. 31 Na to król rzekł: „Zrób
tak, jak powiedział. Zabij go
i pochowaj. Uwolnij mnie i rodzi-
n� mojego ojca od odpowiedzial-
ności za krew, któr� Joab przelał
bez powodug. 32 Jehowa uzna,
że Joab sam ponosi odpowie-
dzialność za swoj� śmierć�, bo
bez wiedzy mojego ojca, Dawida,
zabił mieczem dwóch m�żczyzn
lepszych i bardziej prawych niż
on—Abnerah, syna Nera, dowód-
c� wojska Izraela i, i Amas� j, sy-
na Jetera, dowódc� wojska Ju-
dyk. 33 Wina za ich śmierć już
zawsze b�dzie ci�żyć na Joabie
i jego potomkach�l. Ale Dawida,
jego potomków, rodzin� i tron
niech Jehowa na zawsze obdarzy
pokojem”. 34 Wtedy Benajasz,
syn Jehojady, poszedł i zadał
Joabowi śmiertelny cios. Joab
został pochowany koło swojego

2:32 �Lub „Jehowa sprowadzi jego krew
na jego głow�”. 2:33 �Lub „ich krew
wróci na głow� Joaba i jego potomstwa
na zawsze”.

domu na pustkowiu. 35 W jego
miejsce na czele wojska król po-
stawił Benajaszaa, syna Jehoja-
dy, a na miejsce Abiatara wyzna-
czył kapłana Cadokab.

36 Później król wezwał Szi-
mejac i polecił mu: „Zbuduj so-
bie dom w Jerozolimie. Miesz-
kaj tutaj i nie opuszczaj miasta.
37 W dniu, w którym je opuś-
cisz i przeprawisz si� przez Doli-
n� Kidronud, na pewno umrzesz.
Sam b�dziesz winny swojej
śmierci�”. 38 Szimej odrzekł
królowi: „To, co powiedziałeś,
mój panie, jest sprawiedliwe.
Twój sługa post�pi zgodnie z
twoim poleceniem, królu”. I Szi-
mej pozostawał w Jerozolimie
przez wiele dni.

39 Ale po trzech latach dwaj
niewolnicy Szimeja uciekli do
Achiszae, syna Maaki, króla
Gat. Kiedy doniesiono Szimejo-
wi: „Twoi niewolnicy s� w Gat”,
40 on natychmiast osiodłał os-
ła i udał si� do Achisza do Gat,
żeby odszukać swoich niewolni-
ków. Gdy wrócił stamt�d z nie-
wolnikami, 41 Salomonowi po-
wiedziano: „Szimej poszedł z
Jerozolimy do Gat i wrócił”.
42 Wówczas król wezwał Szime-
ja i rzekł: „Czy nie zaprzysi�głem
ci� na Jehow� i nie ostrzeg-
łem: ‚W dniu, w którym opuś-
cisz miasto, na pewno umrzesz’?
I czy mi nie odpowiedziałeś: ‚To,
co mówisz, jest sprawiedliwe,
tak zrobi�’?f 43 Dlaczego wi�c
nie dotrzymałeś przysi�gi złożo-
nej przed Jehow� i nie posłu-
chałeś mojego nakazu?”. 44 Na-
st�pnie król rzekł: „Twoje serce
dobrze wie, jak� krzywd� wyrz�-
dziłeś mojemu ojcu, Dawidowig.
Jehowa sprowadzi t� krzywd�

2:37 �Lub „wina za przelanie twojej krwi
spadnie na twoj� głow�”.
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na twoj� głow�a. 45 Ale królowi
Salomonowi Jehowa b�dzie bło-
gosławiłb, a tron Dawida utwier-
dzi na zawsze”. 46 Potem król
wydał rozkaz Benajaszowi, syno-
wi Jehojady, a ten poszedł i za-
dał Szimejowi śmiertelny ciosc.

W ten sposób umocniła si�
władza królewska Salomonad.

3 Salomon spowinowacił si�
z faraonem, królem Egiptu.

Poślubił� jego córk�e i sprowa-
dził j� do Miasta Dawidaf. Miesz-
kała tam, dopóki Salomon nie
skończył budowy swojego do-
mug, domu Jehowyh i muru wo-
kół Jerozolimy i. 2 Lud jednak
ci�gle składał ofiary na świ�tych
wzniesieniach j, bo nie zbudowa-
no jeszcze domu dla imienia
Jehowyk. 3 Salomon kochał Je-
how� i post�pował zgodnie z na-
kazami swojego ojca, Dawida,
tylko że składał i spalał� ofiary
na wzniesieniach l.

4 Król Salomon udał si� do
Gibeonu, żeby złożyć ofiary,
gdyż tam znajdowało si� najważ-
niejsze� wzniesieniem. I złożył
na ołtarzu 1000 ofiar całopal-
nychn. 5 W Gibeonie Jehowa
ukazał si� Salomonowi noc� we
śnie i przemówił do niego: „Po-
wiedz, co byś chciał ode mnie
otrzymać”o. 6 Na to Salomon
rzekł: „Okazywałeś wielk� lojal-
n� miłość swojemu słudze Da-
widowi, mojemu ojcu, bo służył
Ci� w wierności i w prawości, ze
szczerego serca. T� wielk� lojal-
n� miłość okazujesz mu po dziś
dzień, bo dałeś mu syna, żeby
zasiadał na jego troniep. 7 I te-
raz, Jehowo, Boże mój, uczyni-
łeś mnie, swojego sług�, królem
w miejsce mojego ojca, Dawi-

3:1 �Lub „wzi�ł”. 3:3 �Dosł. „zamie-
niał w dym”. 3:4 �Dosł. „wielkie”. 3:6
�Dosł. „chodził przed Tob�”.

da, chociaż jestem jeszcze bar-
dzo młody� i niedoświadczo-
ny�a. 8 Twój sługa panuje nad
Twoim ludem, który wybrałeśb,
nad ludem, który jest tak wiel-
ki, że nie można go policzyć.
9 Daj wi�c swojemu słudze po-
słuszne serce, żeby s�dził Twój
ludc i odróżniał dobro od zład.
Bo kto jest w stanie s�dzić Twój
liczny� lud?”.

10 Jehowie spodobało si�, że
Salomon poprosił właśnie o toe.
11 Bóg przemówił wi�c do nie-
go: „Ponieważ nie prosiłeś dla
siebie o długie życie� ani o bo-
gactwo, ani o śmierć� swoich
wrogów, ale prosiłeś o zrozu-
mienie, żeby sprawiedliwie roz-
strzygać� sprawy s�downiczef,
12 spełni� twoj� prośb�g. Dam
ci serce m�dre i odznaczaj�ce
si� zrozumieniemh. Kogoś takie-
go jak ty nigdy wcześniej nie by-
ło i nigdy nie b�dzie i. 13 Dam
ci też to, o co nie prosiłeś j—
bogactwo i chwał�k—i za twoje-
go życia� nie b�dzie innego kró-
la takiego jak ty l. 14 A jeśli
jak twój ojciec, Dawid, b�dziesz
chodził moimi drogami—prze-
strzegał moich przepisów i przy-
kazańm—to dam ci również dłu-
gie życie�”n.

15 Kiedy Salomon si� obu-
dził, uświadomił sobie, że była
to wizja. Nast�pnie udał si� do
Jerozolimy, stan�ł przed Ark�
Przymierza Jehowy i złożył ofia-
ry całopalne oraz ofiary współ-
uczestnictwa�o. Wydał też uczt�
dla wszystkich swoich sług.

3:7 �Lub „jestem małym chłopcem”.
�Dosł. „nie umiem wychodzić ani wcho-
dzić”. 3:9 �Możliwe też „trudny”.
Dosł. „ci�żki”. 3:11 �Dosł. „wiele dni”.
�Lub „dusze”. �Dosł. „żeby wysłu-
chiwać”. 3:13 �Dosł. „przez wszyst-
kie twoje dni”. 3:14 �Dosł. „przedłuż�
twoje dni”. 3:15 �Zob. Słowniczek po-
j�ć.
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16 Pewnego razu przed kró-
lem stan�ły dwie prostytut-
ki. 17 Jedna z nich powiedzia-
ła: „Mój panie, mieszkam razem
z ni� w tym samym domu. Kie-
dy urodziłam dziecko, ta kobieta
tam była. 18 Trzy dni po mo-
im porodzie ona również urodzi-
ła. Byłyśmy tylko we dwie.
W domu nie było nikogo inne-
go. 19 W nocy syn tej kobiety
umarł, bo przygniotła go swoim
ciałem. 20 Wstała wi�c w środ-
ku nocy i gdy ja, twoja niewolni-
ca, spałam, ona zabrała mojego
syna i położyła go obok siebie�,
a swojego martwego syna poło-
żyła przy mnie�. 21 Kiedy ra-
no wstałam, żeby nakarmić sy-
na, zobaczyłam, że on nie żyje.
Przyjrzałam mu si� uważnie
i zorientowałam si�, że to nie
jest mój syn, którego urodzi-
łam”. 22 Ale druga kobieta po-
wiedziała: „Nie, to mój syn jest
żywy, a twój martwy!”. Jednak
ta pierwsza zaprzeczała: „Nie, to
twój syn jest martwy, a mój jest
żywy”. I tak kłóciły si� w obec-
ności króla.

23 Wkońcu król rzekł: „Tamó-
wi: ‚Mój syn to ten żywy, a twój
jest martwy!’, a tamta mówi: ‚Nie,
to twój syn jest martwy, a mój
jest żywy!’”. 24 Król polecił:
„Przynieście mi miecz”. Gdy go
przyniesiono, 25 król rozkazał:
„Rozetnijcie żywe dziecko na
dwie cz�ści i dajcie jedn� poło-
w� jednej kobiecie, a drug� poło-
w� drugiej”. 26 Wtedy w kobie-
cie, której synem był ten żywy,
wezbrały uczucia macierzyńskie
i natychmiast zacz�ła błagać kró-
la: „Prosz�, mój panie! Dajcie jej
to żywe dziecko. Tylko go nie za-
bijajcie!”. A druga kobieta mó-

3:20 �Lub „przy swojej piersi”. �Lub
„przy mojej piersi”.

wiła: „Niech nie b�dzie ani mo-
je, ani twoje. Niech je rozetn�!”.
27 Wówczas król zadecydował:
„Oddajcie żywe dziecko pierw-
szej kobiecie, nie zabijajcie go!
Ona jest jego matk�”.

28 Kiedy wszyscy Izraelici
usłyszeli, jaki wyrok wydał król,
zacz�li go podziwiać�a, bo do-
strzegli, że otrzymał od Boga
m�drość, by s�dzić sprawiedli-
wieb.

4 Król Salomon panował nad
całym Izraelemc. 2 Oto je-

go wysocy urz�dnicy�: Azariasz,
syn Cadokad, był kapłanem;
3 Elichoref i Achijasz, synowie
Sziszy, byli sekretarzamie; Jeho-
szafatf, syn Achiluda, był kro-
nikarzem; 4 Benajaszg, syn Je-
hojady, stał na czele wojska;
Cadok i Abiatarh byli kapłanami;
5 Azariasz, syn Natana i, był
zwierzchnikiem zarz�dców; Za-
bud, syn Natana, był kapłanem
i przyjacielem króla j; 6 Achi-
szar sprawował nadzór nad do-
mem; Adoniramk, syn Abdy, był
przełożonym ludzi powołanych
do robót przymusowych l.

7 Salomon ustanowił nad ca-
łym Izraelem 12 zarz�dców, któ-
rzy zaopatrywali króla i jego
domowników w żywność. Każ-
dy z nich odpowiadał za do-
starczanie żywności przez je-
den miesi�c w rokum. 8 Tymi
zarz�dcami byli: syn Chura—
w górzystym regionie Efrai-
ma; 9 syn Dekera—w Makacu,
Szaalbimn, Bet-Szemesz i Elon-
-Bet-Chanan; 10 syn Cheseda—
w Arubbot (podlegało mu Socho
i cała kraina Chefer); 11 syn
Abinadaba—na całym obsza-
rze wzgórz Dor (jego żon� zo-
stała Tafat, córka Salomona);

3:28 �Dosł. „bać si�”. 4:2 �Lub „jego
ksi�ż�ta”.
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12 Baana, syn Achiluda—w Ta-
anachu, Megiddoa i w całym
Bet-Szeanb, które jest przy Ca-
retanie, poniżej Jizreelu, od Bet-
-Szean do Abel-Mecholi aż po
region Jokmeamc; 13 syn Ge-
bera—w Ramot-Gileadd (podle-
gały mu wioski namiotowe Ja-
irae, syna Manassesa, położone
w Gileadzief; podlegał mu też re-
gion Argobg, który jest w Basza-
nieh: 60 dużych miast z mura-
mi i miedzianymi zasuwami);
14 Achinadab, syn Idda—w Ma-
chanaim i; 15 Achimaac—na te-
rytorium Naftalego (poślubił on
Basemat, inn� córk� Salomo-
na); 16 Baana, syn Chuszaja—
na terytorium Aszera i w Be-
alot; 17 Jehoszafat, syn Paru-
acha—na terytorium Issachara;
18 Szimej j, syn Eli — na teryto-
rium Beniaminak; 19 Geber,
syn Uriego —w ziemi Gilead l,
w ziemi Sychonam, króla Amory-
tów, i Ogan, króla Baszanu. Był
również jeden zarz�dca ustano-
wiony nad wszystkimi zarz�dca-
mi w kraju.

20 Mieszkańcy Judy i Izraela
byli tak liczni jak ziarnka pias-
ku nad morzemo. Jedli, pili i si�
radowalip.

21 Salomon panował nad
wszystkimi królestwami od Eu-
fratu�q do ziemi Filistynów i do
granicy Egiptu. Składały one
Salomonowi danin� i służyły mu
przez wszystkie dni jego życiar.

22 Każdego dnia na wyżywie-
nie dla dworu Salomona prze-
znaczano 30 korów� najlepszej
m�ki i 60 korów zwykłej m�-
ki, 23 10 sztuk tucznego bydła,
20 sztuk bydła z wypasu i 100
owiec, a ponadto jelenie, ga-
zele, sarny i utuczone kukułki.

4:21, 24 �Dosł. „rzeki”. 4:22 �Kor od-
powiadał 220 l. Zob. Dodatek B14.

24 Salomon sprawował władz�
nad całym obszarem po tej stro-
nie� Eufratu�a, od Tifsach do
Gazyb, nad wszystkimi królami
po tej stronie rzeki. A w całym
kraju i na wszystkich jego grani-
cach panował pokójc. 25 Przez
wszystkie dni Salomona miesz-
kańcy Judy i Izraela, od Dan po
Beer-Szeb�, mieszkali bezpiecz-
nie, każdy pod swoj� winorośl�
i pod swoim drzewem figowym.

26 Salomon miał 4000� bok-
sów dla koni zaprz�ganych do
rydwanów i 12 000 koni�d.

27 Zarz�dcy zaopatrywali w
żywność króla Salomona i
wszystkich, którzy jadali przy je-
go stole. Każdy zarz�dca w wy-
znaczonym mu miesi�cu dbał
o to, żeby niczego nie brakowałoe.
28 Dostarczali oni również j�cz-
mień i słom� dla koni, w tym ko-
ni zaprz�gowych, wsz�dzie tam,
gdzie było to potrzebne—każdy
zarz�dca zgodnie z tym, co mu
zlecono.

29 Bóg dał Salomonowi nad-
zwyczajn� m�drość i niezwyk-
łe rozeznanie oraz serce maj�ce
tyle zrozumienia�, ile jest piasku
nad brzegiem morzaf. 30 M�d-
rość Salomona przewyższała
m�drość wszystkich mieszkań-
ców Wschodu i cał� m�drość
Egiptug. 31 Był m�drzejszy od
wszystkich innych ludzi, m�d-
rzejszy od Ezrachity Etanah oraz
od Hemana i, Kalkola j i Dardy, sy-
nów Machola. Jego sława roze-
szła si� wśród wszystkich oko-
licznych narodówk. 32 Ułożył�
3000 przysłów l i 1005 pieśnim.

4:24 �Chodzi o stron� zachodni�. 4:26
�Tak� liczb� podaj� niektóre r�kopisy
i równoległe sprawozdania. Inne r�kopi-
sy podaj� liczb� 40 000. �Lub „jeźdź-
ców”. 4:29 �Dosł. „przestronne ser-
ce”. 4:32 �Lub „wypowiedział”.
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33 Mówił o roślinach�—od ced-
ru, który rośnie na Libanie, po
hizopa, który wyrasta na murze.
Mówił też o zwierz�tach czwo-
ronożnychb, ptakach�c, stworze-
niach pełzaj�cych�d i o rybach.
34 Ludzie ze wszystkich naro-
dów, w tym królowie ze wszyst-
kich stron świata, którzy sły-
szeli o m�drości Salomona,
przychodzili do niego, żeby po-
słuchać jego m�drych słówe.

5 Kiedy Chiram, król Tyruf,
dowiedział si�, że Salomon

został namaszczony na kró-
la w miejsce swojego ojca, po-
słał do niego swoich sług, po-
nieważ zawsze si� przyjaźnił
z Dawidem�g. 2 A Salomon po-
słał do Chirama tak� wiado-
mośćh: 3 „Dobrze wiesz, że mój
ojciec, Dawid, nie mógł zbudo-
wać domu dla imienia Jehowy,
swojego Boga, bo z każdej stro-
ny prowadzono przeciwko nie-
mu wojny, dopóki Jehowa nie
dał mu zwyci�stwa nad wroga-
mi�i. 4 Ale teraz Jehowa, mój
Bóg, zapewnił mi pokój ze
wszystkich stronj. Nie mam żad-
nych przeciwników i nie dzieje
si� nic złegok. 5 Dlatego zamie-
rzam zbudować dom dla imienia
Jehowy, mojego Boga, tak jak
Jehowa obiecał mojemu ojcu,
Dawidowi, mówi�c: ‚Twój syn,
którego powołam na tron w two-
je miejsce—on zbuduje dom dla
mojego imienia’ l. 6 Nakaż wi�c
swoim ludziom ścinać dla mnie
cedry libańskiem. Moi i twoi słu-
dzy b�d� pracować razem, a ja
zapłac� twoim sługom zgodnie
ze stawk�, któr� ustalisz. Wiesz
przecież, że u nas nikt nie potra-

4:33 �Lub „drzewach”. �Lub „stworze-
niach lataj�cych”. �Określenie to mo-
że obejmować gady i owady. 5:1 �Lub
„zawsze kochał Dawida”. 5:3 �Lub „nie
położył wrogów pod jego stopy”.

fi ścinać drzew tak jak Sydoń-
czycy”a.

7 Gdy Chiram usłyszał sło-
wa Salomona, bardzo si� ucie-
szył i powiedział: „Niech Je-
howa b�dzie dzisiaj wysławiany,
bo dał Dawidowi m�drego syna,
żeby panował nad tym wielkim�
ludem!”b. 8 Chiram kazał wi�c
przekazać Salomonowi: „Dotar-
ła do mnie twoja wiadomość.
Zrobi� wszystko, o co mnie pro-
sisz, i b�d� ci dostarczał drewno
cedrowe i jałowcowec. 9 Moi
słudzy sprowadz� je z Libanu do
morza, potem złoż� je w trat-
wy i przetransportuj� morzem
na miejsce, które wyznaczysz.
Tam każ� je rozebrać, a ty za-
bierzesz drewno. W zamian b�-
dziesz zaopatrywał moich do-
mowników w żywność, o któr�
poprosz�”d.

10 Chiram dostarczał wi�c
Salomonowi tyle drewna cedro-
wego i jałowcowego, ile ten so-
bie życzył. 11 A Salomon zao-
patrywał domowników Chirama
w żywność. Rok po roku da-
wał mu 20 000 korów� pszenicy
i 20 korów wysokiej jakości oli-
wy z oliwek�e. 12 Jehowa, tak
jak obiecał, obdarzył Salomona
m�drości�f. Mi�dzy Chiramem
a Salomonem panował pokój
i obaj zawarli porozumienie�.

13 Król Salomon powoływał
z całego Izraela ludzi do ro-
bót przymusowych. Powoła-
no 30 000 m�żczyzng. 14 Posy-
łał ich do Libanu po 10 000
miesi�cznie. Przez miesi�c prze-
bywali w Libanie, a przez dwa
miesi�ce w swoich domach. Lu-
dzi powołanych do robót przy-
musowych nadzorował Adoni-

5:7 �Lub „licznym”. 5:11 �Kor odpo-
wiadał 220 l. Zob. Dodatek B14. �Dosł.
„wytłoczonej oliwy”. 5:12 �Lub „przy-
mierze”.
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rama. 15 Salomon miał 70 000
robotników� i 80 000 kamienia-
rzyb w górachc. 16 Miał też
3300 zarz�dcówd, którzy nadzo-
rowali pracowników. 17 Zgod-
nie z rozkazem króla wydo-
bywano pot�żne i bardzo drogie
kamieniee, a nast�pnie je ciosa-
no, żeby położyć z nich funda-
mentf pod domg. 18 Tak wi�c
budowniczowie Salomona i bu-
downiczowie Chirama, a także
mieszkańcy Gebaluh ciosali ka-
mienie oraz przygotowywali bel-
ki i kamienie na budow� domu.

6 W 480 roku po wyjściu Izrae-
litów� z Egiptu i, w czwartym

roku swojego panowania nad Iz-
raelem, w miesi�cu ziw�j (czyli
w miesi�cu drugim), Salomon
rozpocz�ł budow� domu Jeho-
wy�k. 2 Dom, który król Salo-
mon zbudował dla Jehowy, miał
60 łokci� długości, 20 łok-
ci szerokości i 30 łokci wyso-
kości l. 3 Portykm przed świ�ty-
ni�� miał 20 łokci szerokości�,
tyle co szerokość domu, i wysta-
wał przed dom na 10 łokci.

4 Salomon wykonał w domu
okna ze zw�żaj�cymi si� wn�ka-
mi okiennymi�n. 5 A przy mu-
rach domu zbudował boczn�
konstrukcj�. Ci�gn�ła si� ona
wzdłuż murów domu—dookoła
muru świ�tyni� i najskrytszego
pomieszczeniao—a na całej jej
długości zrobił pomieszczenia
bocznep. 6 Najniższy poziom
z bocznymi pomieszczeniami
miał 5 łokci szerokości, środko-

5:15 �Lub „tragarzy”. 6:1 �Dosł. „sy-
nów Izraela”. �Zob. Dodatek B15.
�Zob. Dodatek B8. 6:2 �Łokieć od-
powiadał 44,5 cm. Zob. Dodatek B14.
6:3 �Dosł. „świ�tyni� domu”. �Dosł.
„długości”. 6:4 �Lub „ukośne okna;
okna maj�ce glify”. 6:5 �Tutaj chodzi
o Miejsce

´
Swi�te.

wy—6 łokci, a trzeci—7 łokci.
Dookoła domu wykonał uskoki�,
żeby nie wkuwać si� w mury
domua.

7 Dom budowano z kamie-
ni przygotowywanych wcześniej
w kamieniołomieb. Podczas bu-
dowy nie było wi�c słychać
młotków, siekier ani żadnych
narz�dzi z żelaza. 8 Wejście
na najniższy poziom z boczny-
mi pomieszczeniami znajdowa-
ło si� z południowej� strony
domuc. Kr�te schody prowa-
dziły na środkowy poziom, a ze
środkowego na trzeci. 9 Salo-
mon kontynuował budow� domu
i zrobił dach z cedrowych be-
lek i rz�dów cedrowych desekd.
10 Każde z wybudowanych do-
okoła domu bocznych pomiesz-
czeńe miało 5 łokci wysokości.
Były one przymocowane do do-
mu cedrowymi belkami.

11 Tymczasem Jehowa po-
wiedział do Salomona: 12 „Jeśli
b�dziesz trzymał si� moich
ustaw i przepisów oraz żył zgod-
nie ze wszystkimi moimi przyka-
zaniamif, to ja też spełni� wobec
ciebie obietnic�, któr� złożyłem
twojemu ojcu, Dawidowi, doty-
cz�c� budowanego przez ciebie
domug. 13 B�d� przebywał po-
śród Izraelitówh i nie opuszcz�
swojego ludu, Izraela” i.

14 Salomon dalej budował
dom, żeby go ukończyć. 15 ´

Scia-
ny wewn�trz domu wyłożył� de-
skami cedrowymi. Pokrył je
drewnem od podłogi do belek
sufitowych. Podłog� wyłożył de-
skami jałowcowymi j. 16 W tyl-
nej cz�ści domu, od podło-
gi do belek sufitowych, wydzielił
deskami cedrowymi pomieszcze-
nie na 20 łokci. Tak wewn�trz

6:6 �Lub „wn�ki”. 6:8 �Dosł. „prawej”.
6:15 �Dosł. „zbudował”.
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domu powstało najskrytsze po-
mieszczeniea—Miejsce Najświ�t-
szeb. 17 A świ�tynia�c—przed-
nia cz�ść domu—miała 40 łokci.
18 Drewno cedrowe wewn�trz
domu byłopokryte płaskorzeźba-
mi dyńd i kwitn�cych kwiatówe.
Wszystko było z cedru, nie było
widać kamienia.

19 Wewn�trz domu przygoto-
wał najskrytsze pomieszczenief,
żeby umieścić tam Ark� Przy-
mierza Jehowyg. 20 Miało ono
20 łokci długości, 20 łokci
szerokości i 20 łokci wyso-
kościh. Pokrył je szczerym zło-
tem, a ołtarz i wyłożył cedrem.
21 Salomon pokrył wn�trze do-
mu szczerym złotemj, a przed
najskrytszym pomieszczeniemk,
pokrytym złotem, rozci�gn�ł
złote łańcuchy. 22 Pokrył zło-
tem cały dom, jak również ca-
ły ołtarz l, który znajdował si�
przed najskrytszym pomieszcze-
niem.

23 W najskrytszym pomiesz-
czeniu wykonał dwa cherubym

z drewna sosnowego�. Każdy
z nich miał 10 łokci wysokościn.
24 Obydwa skrzydła pierwsze-
go cheruba miały po 5 łok-
ci. Od końca jednego skrzydła
do końca drugiego było 10 łok-
ci. 25 Rozpi�tość skrzydeł dru-
giego cheruba również wynosi-
ła 10 łokci. Oba cheruby miały
taki sam rozmiar i kształt.
26 Wysokość jednego i dru-
giego cheruba wynosiła 10 łokci.
27 Umieścił te cherubyo w Miej-
scu Najświ�tszym�. Skrzydła
cherubów były rozpostarte, tak
że skrzydło jednego cheruba do-
tykało jednej ściany, a skrzyd-

6:17 �Chodzi o Miejsce
´
Swi�te, któ-

re znajdowało si� przed Miejscem Naj-
świ�tszym. 6:23 �Dosł. „drzewa oleis-
tego”. Może chodzić o sosn� alepsk�.
6:27 �Lub „w domu wewn�trznym”.

ło drugiego—drugiej ściany. Ich
skrzydła były skierowane do
środka domu i stykały si� ze so-
b�. 28 Cheruby pokrył złotem.

29 A dookoła na wszystkich
ścianach domu, w wewn�trz-
nym i zewn�trznym pomieszcze-
niu�, wyrzeźbił cherubya, palmyb

i kwitn�ce kwiatyc. 30 Podłog�
w wewn�trznym i zewn�trznym
pomieszczeniu domu pokrył zło-
tem. 31 W wejściu do najskryt-
szego pomieszczenia wykonał
drzwi z drewna sosnowego, pi-
lastry i odrzwia, jako pi�t�
cz�ść�. 32 Na dwojgu drzwiach
z drewna sosnowego wyrzeźbił
cheruby, palmy i kwitn�ce kwia-
ty i pokrył drzwi złotem. Obił
złotem cheruby oraz palmy.
33 W wejściu do świ�tyni� w ta-
ki sam sposób wykonał z drew-
na sosnowego odrzwia, należ�ce
do czwartej cz�ści�. 34 Wyko-
nał też dwoje drzwi z drewna ja-
łowcowego. Jedne i drugie drzwi
miały po dwa skrzydła, któ-
re obracały si� na trzpieniachd.
35 Wyrzeźbił na nich cheruby,
palmy i kwitn�ce kwiaty i po-
krył to wszystko cienk� warstw�
złota.

36 Wydzielił również dziedzi-
niec wewn�trznye, stawiaj�c mur
z trzechwarstw ciosanego kamie-
nia i jednej warstwy belek cedro-
wychf.

37 W czwartym roku, w mie-
si�cu ziw�, położono fundament
domu Jehowyg, 38 a w 11 ro-
ku, w miesi�cu bul� (czyli w mie-
si�cu ósmym), ukończono budo-
w� domu—wszystko wykonano
zgodnie z projektemh. Salomon
budował ten dom siedem lat.

6:29 �Dosł. „wewn�trz i na zewn�trz”.
6:31, 33 �Może chodzić o konstrukcj�
futryny drzwiowej lub rozmiar drzwi.
6:33 �Tutaj chodzi o Miejsce

´
Swi�te.

6:37, 38 �Zob. Dodatek B15.
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7 A swój dom� Salomon budo-
wał 13 lata, dopóki w całości

go nie ukończyłb.
2 Zbudował też Dom Lasu Li-

banuc, długi na 100 łokci�, sze-
roki na 50 łokci i wysoki na 30
łokci. Postawił go na czterech
rz�dach cedrowych słupów, na
których umieścił cedrowe bel-
kid. 3 W górnej cz�ści, na dźwi-
garach, które opierały si� na
słupach, był on wyłożony drew-
nem cedrowym. Było ich� 45,
po 15 w rz�dzie. 4 Dom miał
trzy rz�dy obramowanych okien.
Każde okno znajdowało si� na-
przeciw innego okna, w trzech
rz�dach. 5 Wszystkie wejścia
miały prostok�tne� futryny, po-
dobnie jak okna rozmieszczone
naprzeciw siebie w trzech rz�-
dach.

6 Zbudował także Sal� Ko-
lumnow��, która miała 50 łok-
ci długości i 30 łokci szerokości.
Przed ni� znajdował si� portyk
z kolumnami i zadaszeniem.

7 Ponadto zbudował Sal�
Tronow��e—Sal� S�dow�—gdzie
miał s�dzićf. Wyłożono j� drew-
nem cedrowym od podłogi po
belki sufitowe.

8 Dom�, w którym Salomon
miał mieszkać, znajdował si� na
innym dziedzińcug, w pewnej od-
ległości od Sali�, i został wyko-
nany podobnie. Salomon zbudo-
wał jeszcze jeden dom, podobny
do tej Sali, dla córki faraona,
któr� wzi�ł sobie za żon�h.

9 Wszystkie te budowle, od
fundamentów aż po zwieńczenia
muru, jak również wszystko na
zewn�trz aż do wielkiego dzie-

7:1, 8 �Lub „pałac”. 7:2 �Łokieć odpo-
wiadał 44,5 cm. Zob. Dodatek B14. 7:3
�Może chodzić o dźwigary. 7:5 �Lub
„czworok�tne; kwadratowe”. 7:6 �Lub
„Portyk Kolumnowy”. 7:7 �Lub „Portyk
Tronowy”. 7:8 �Dosł. „domu Sali”.

dzińcaa wykonano z bardzo dro-
gich kamienib. Ociosano je do
odpowiednich rozmiarów i przy-
ci�to piłami kamieniarskimi od
strony wewn�trznej i zewn�trz-
nej. 10 Fundamenty wykonano
z wielkich i bardzo drogich ka-
mieni. Niektóre z tych kamieni
mierzyły 10 łokci, a inne 8 łok-
ci. 11 Na nich ułożono bardzo
drogie kamienie ociosane do od-
powiednich rozmiarów, a także
drewno cedrowe. 12 Dookoła
wielkiego dziedzińca ci�gn�ł si�
mur z trzech warstw ciosanego
kamienia i jednej warstwy belek
cedrowych, taki jak na dziedziń-
cu wewn�trznymc domu Jehowy
z jego portykiemd.

13 Król Salomon polecił spro-
wadzić z Tyru Chiramae. 14 Był
on synem pewnej wdowy z ple-
mienia Naftalego. Jego ojciec,
Tyryjczyk, zajmował si� obróbk�
miedzi�f. Chiram był bardzo zdol-
nym i doświadczonym rzemieśl-
nikiem, który dobrze znał si�
na wykonywaniu wszelkich wy-
robów z miedzig. Przybył wi�c do
króla Salomona i wykonał cał�
zlecon� mu prac�.

15 Odlał z miedzi dwie ko-
lumnyh. Każda miała 18 łok-
ci wysokości i 12 łokci w ob-
wodzie�i. 16 Odlał też z miedzi
dwie głowice, żeby je umieścić
na szczytach kolumn. Wysokość
jednej głowicy wynosiła 5 łok-
ci i wysokość drugiej wyno-
siła 5 łokci. 17 Głowice na
szczytach obu kolumn były
ozdobione siatkami ze splecio-
nymi łańcuszkami j: siedem na
jednej głowicy i siedem na dru-
giej. 18 Dookoła każdej siatki

7:14 �Lub „br�zu”. Tak samo w kolej-
nych wyst�pieniach w rozdziale. 7:15
�Lub „i potrzebny był sznur mierniczy
o długości 12 łokci, żeby opasać każd�
z dwóch kolumn”.
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wykonał dwa rz�dy owoców gra-
natu, żeby ozdobić głowice na
szczytach kolumn. Zrobił tak
na obu głowicach. 19 Głowice
na szczytach kolumn przy por-
tyku miały kształt lilii wysokich
na 4 łokcie. 20 Głowice te spo-
czywały na obu kolumnach i by-
ły z nimi poł�czone przy wypuk-
łej cz�ści, do której przylegała
siatka. Dookoła każdej głowicy
było w rz�dach 200 owoców gra-
natua.

21 I ustawił te kolumny przy
portyku świ�tyni�b. Jedn� ko-
lumn� postawił po prawej� stro-
nie i nadał jej nazw� Jachin�,
a drug� postawił po lewej� stro-
nie i nadał jej nazw� Bo-
az�c. 22 Głowice na szczytach
kolumn miały kształt lilii. Tak
praca przy kolumnach dobiegła
końca.

23 Potem odlał z metalu
okr�gły zbiornik zwany mo-
rzemd. Od jednej do drugiej kra-
w�dzi mierzył on 10 łokci. Miał
5 łokci wysokości i 30 łokci
w obwodzie�e. 24 Poniżej kra-
w�dzi zbiornika� były dookoła
dwa rz�dy ozdób w kształcie
dyńf, po 10 na łokieć. Zosta-
ły one wykonane ze zbiornikiem
w jednym odlewie. 25 Zbiornik
stał na 12 bykachg: trzy były
zwrócone na północ, trzy na za-
chód, trzy na południe i trzy na
wschód. To na nich opierał si�
zbiornik, a wszystkie byki by-
ły skierowane zadami do środ-
ka. 26 Zbiornik ten był gruby
na szerokość dłoni�, a jego kra-

7:21 �Tutaj chodzi o Miejsce
´
Swi�te.

�Lub „południowej”. �Nazwa ta zna-
czy „oby On umocnił”. �Lub „północ-
nej”. �Nazwa ta może znaczyć „w si-
le”. 7:23 �Lub „i potrzebny był sznur
mierniczy o długości 30 łokci, że-
by go opasać”. 7:24 �Dosł. „morza”.
7:26 �Szerokość dłoni odpowiadała
7,4 cm. Zob. Dodatek B14.

w�dź była jak kraw�dź kielicha,
podobna do kwiatu lilii. Mieścił
2000 batów� wody.

27 Nast�pnie zrobił 10 mie-
dzianych wózków�a. Każdy z nich
miał 4 łokcie długości, 4 łok-
cie szerokości i 3 łokcie wysoko-
ści. 28 Wózki te były wykonane
nast�puj�co: Miały boczne płyt-
ki, które zamontowano w obra-
mowaniach. 29 A na płytkach
bocznych zamontowanych w ob-
ramowaniach były lwyb, byki
i cherubyc. Taki sam wzór był na
obramowaniach. Powyżej oraz
poniżej lwów i byków znajdowa-
ły si� płaskorzeźby w kształcie
wieńców. 30 Każdy wózek miał
cztery miedziane koła oraz mie-
dziane osie, przymocowane do
podpór w czterech narożnikach.
Podpory pod basenem i zdo-
bi�ce je wieńce zostały wykona-
ne w jednym odlewie. 31 Wo-
kół otworu basenu była obr�cz.
Odległość od dna basenu do ob-
r�czy wynosiła 1 łokieć. Otwór
był okr�gły. Obr�cz razem z pod-
porami tworzyła podstaw� o wy-
sokości półtora łokcia. Na obr�-
czy znajdowały si� płaskorzeźby.
Jej płytki boczne były czworo-
k�tne, nie okr�głe. 32 Cztery
koła znajdowały si� poniżej pły-
tek bocznych, a podpory kół by-
ły przymocowane do wózka. Wy-
sokość każdego koła wynosiła
półtora łokcia. 33 Koła zrobio-
no tak, jak si� robi koła ryd-
wanu. Ich podpory, obr�cze,
szprychy i piasty zostały odla-
ne z metalu. 34 Cztery podpo-
ry w czterech narożnikach każ-
dego wózka zostały wykonane
z wózkiem w jednym odlewie�.
35 Obr�cz na samej górze wóz-

7:26 �Bat odpowiadał 22 l. Zob. Doda-
tek B14. 7:27 �Lub „wózków na wod�”.
7:34 �Lub „stanowiły z wózkiem jedn�
całość”.
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ka była wysoka na pół łokcia.
Boczne płytki z obramowaniami
na samej górze wózka zostały
wykonane z nim w jednym odle-
wie�. 36 Na bocznych płytkach
i ich obramowaniach wykonał
płaskorzeźby cherubów, lwów
i palm—tam, gdzie było wolne
miejsce. Wyrzeźbił też dookoła
wieńcea. 37 W ten sposób wy-
konał 10 wózkówb. Wszystkie by-
ły jednakowo odlanec i miały ten
sam rozmiar i kształt.

38 Wykonał też 10 miedzia-
nych basenówd. Każdy miał
4 łokcie� i pojemność 40 ba-
tów. Na każdym z 10 wózków
znajdował si� basen. 39 Potem
pi�ć wózków umieścił po pra-
wej stronie domu i pi�ć po lewej
stronie domu. A zbiornik zwa-
ny morzem postawił po prawej
stronie domu od południowego
wschodue.

40 Chiramf wykonał również
inne baseny, a także szufelkig
i misyh. Tak Chiram zakończył
cał� prac� dla króla Salomo-
na przy domu Jehowy. Wykonał i:
41 dwie kolumnyj z głowicami
w kształcie czasz; dwie siat-
kik, które zdobiły dwie głowice
w kształcie czasz znajduj�ce si�
na szczytach kolumn; 42 400
owoców granatu l do dwóch sia-
tek, do każdej siatki po dwa rz�-
dy, żeby ozdobić dwie głowice
w kształcie czasz znajduj�ce si�
na dwóch kolumnach; 43 10
wózkówm i 10 basenówn na tych
wózkach; 44 zbiornik zwany
morzemo i 12 byków, na których
on stał; 45 kubły, szufelki, mi-
sy i inne przybory. Wszystko
to Chiram wykonał dla kró-
la Salomona do domu Jehowy.
Przedmioty te były z polerowa-
nej miedzi. 46 Król odlewał je

7:35 �Lub „stanowiły z nim jedn� ca-
łość”. 7:38 �Lub „4 łokcie średnicy”.

w glinianych formach w Okr�gu
Jordanu�, mi�dzy Sukkot a Ca-
retanem.

47 Salomon nie ważył wszyst-
kich tych przedmiotów, bo by-
ło ich bardzo dużo. Wagi miedzi
nie ustalonoa. 48 Salomon wy-
konał wszystkie sprz�ty do domu
Jehowy: złoty ołtarzb; złoty stółc

na chleb pokładny; 49 świecz-
nikid ze szczerego złota, które
stały przed najskrytszym po-
mieszczeniem, pi�ć po prawej
stronie i pi�ć po lewej; kwia-
tye, lampy i gasidła�—ze złotaf;
50 misy, szczypceg, czasze, kie-
lichyh i pojemniki na rozżarzo-
ne w�gle i—ze szczerego złota;
złote gniazda do drzwi domu we-
wn�trznego j, czyli Miejsca Naj-
świ�tszego, i do drzwi świ�tyni�k.

51 Tak król Salomon zakoń-
czył wszystkie prace przy do-
mu Jehowy. Nast�pnie przyniósł
rzeczy, które ofiarował� jego oj-
ciec, Dawid l, i umieścił srebro,
złoto i sprz�ty w skarbcach do-
mu Jehowym.

8 W tym czasie Salomon ze-
brałn wJerozolimie starszych

Izraela, wszystkich zwierzchni-
ków plemion i głowy rodów iz-
raelskicho, żeby przenieść Ar-
k� Przymierza Jehowy z Miasta
Dawidap, czyli z Syjonuq. 2 Ca-
ły Izrael zgromadził si� przed
królem Salomonem w świ�to�,
które odbywało si� w miesi�-
cu etanim�, to znaczy w miesi�-
cu siódmymr. 3 Kiedy przybyli
wszyscy starsi Izraela, kapłani
podnieśli Ark�s. 4 Nast�pnie
razem z Lewitami kapłani prze-
nieśli Ark� Jehowy, namiot

7:46 �Chodzi o południow� cz�ść Do-
liny Jordanu. 7:49 �Lub „szczypce”.
7:50 �Lub „domu świ�tyni”. Chodzi
o Miejsce

´
Swi�te. 7:51 �Dosł. „uświ�-

cił”. 8:2 �Chodzi o
´
Swi�to Szałasów.

�Zob. Dodatek B15.
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spotkaniaa i wszystkie świ�-
te sprz�ty, które były w namio-
cie. 5 Król Salomon i cały zgro-
madzony z nim lud Izraela stali
przed Ark�. Składano w ofierze
tak wiele owiec i sztuk bydłab, że
nie dało si� ich policzyć.

6 Potem kapłani wnieśli Ark�
Przymierza Jehowy do najskryt-
szego pomieszczenia domu,
Miejsca Najświ�tszego, i posta-
wili j� na jej miejscuc—pod
skrzydłami cherubówd.

7 Skrzydła cherubów rozpo-
ścierały si� nad miejscem, gdzie
stała Arka, i osłaniały Ark� oraz
jej dr�żkie. 8 Dr�żki f te były
tak długie, że ich końce było
widać z Miejsca

´
Swi�tego przed

najskrytszym pomieszczeniem,
ale z zewn�trz nie było ich wi-
dać. I s� tam po dziś dzień.
9 W Arce nie było nic oprócz
dwóch kamiennych tablicg, któ-
re Mojżesz umieścił w niejh przy
Horebie, gdy Jehowa zawarł
przymierzei z Izraelitami po ich
wyjściu z ziemi egipskiej j.

10 Kiedy kapłani wyszli ze
świ�tego miejsca�, obłokk wypeł-
nił dom Jehowy l. 11 Z powodu
tego obłoku kapłani nie mogli
tam usługiwać, bo chwała Je-
howy napełniła dom Jehowym.
12 Wtedy Salomon odezwał si�:
„Jehowo, powiedziałeś, że b�-
dziesz przebywał w g�stym mro-
kun. 13 Zbudowałem dla Ciebie
wspaniały dom—trwałe miejsce,
żebyś mieszkał w nim na za-
wsze”o.

14 Potem król odwrócił si�
w stron� zboru izraelskiego i za-
cz�ł go błogosławić, podczas
gdy cały zbór stałp. 15 Król
rzekł: „Chwała Jehowie, Bo-
gu Izraela, Temu, który własny-
mi ustami złożył obietnic� mo-

8:10 �Zob. Słowniczek poj�ć.

jemu ojcu, Dawidowi, i własn�
r�k� j� spełnił. Powiedział:
16 ‚Od dnia, gdy wyprowadzi-
łem z Egiptu swój lud, Izrae-
la, w żadnym z izraelskich ple-
mion nie wybrałem miasta, żeby
zbudować w nim dom, w któ-
rym przebywałoby moje imi�a.
Ale wybrałem Dawida, żeby pa-
nował nad moim ludem, Izrae-
lem’. 17 I Dawid, mój ojciec,
z całego serca pragn�ł zbudo-
wać dom dla imienia Jehowy,
Boga Izraelab. 18 Jehowa po-
wiedział jednak do mojego ojca,
Dawida: ‚Z całego serca zaprag-
n�łeś zbudować dom dla mojego
imienia i dobrze, że w twoim ser-
cu pojawiło si� takie pragnienie.
19 Ale nie ty zbudujesz ten
dom. To twój syn, który ci si�
urodzi�, zbuduje dom dla mo-
jego imienia’c. 20 Jehowa speł-
nił swoj� obietnic�, bo zostałem
nast�pc� mojego ojca, Dawida,
i zasiadłem na tronie Izraela,
tak jak Jehowa obiecał. Zbudo-
wałem też dom dla imienia Jeho-
wy, Boga Izraelad, 21 i przygo-
towałem tam miejsce dla Arki.
Znajduje si� w niej przymierzee,
które Jehowa zawarł z naszy-
mi przodkami, gdy ich wyprowa-
dzał z ziemi egipskiej”.

22 Nast�pnie Salomon stan�ł
przy ołtarzu Jehowy przed ca-
łym zborem izraelskim, pod-
niósł r�ce ku niebuf 23 i rzekł:
„Jehowo, Boże Izraela, ani
w niebie, ani na ziemi nie ma
Boga takiego jak Ty!g Dotrzymu-
jesz przymierza i okazujesz lo-
jaln� miłośćh swoim sługom,
którzy Ci służ�� całym sercemi.
24 Dotrzymałeś obietnicy danej
swojemu słudze Dawidowi, mo-
jemu ojcu. Złożyłeś t� obietnic�
własnymi ustami i dzisiaj speł-

8:19 �Dosł. „wyjdzie z twoich l�dźwi”.
8:23 �Dosł. „chodz� przed Tob�”.
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niłeś j� własn� r�k�a. 25 A te-
raz, Jehowo, Boże Izraela, speł-
nij też to, co obiecałeś swo-
jemu słudze Dawidowi, mojemu
ojcu, gdy powiedziałeś: ‚Jeśli
tylko twoi synowie b�d� zwra-
cać uwag� na swoje post�powa-
nie i b�d� mi służyć�, tak jak ty
mi służyłeś, to na tronie Izraela
zawsze b�dzie zasiadał przede
mn� twój potomek’b. 26 Boże
Izraela, spraw, prosz�, żeby ta
obietnica, któr� dałeś swojemu
słudze Dawidowi, mojemu ojcu,
okazała si� wiarygodna.

27 „Boże, ale czy naprawd�
zamieszkasz na ziemi?c Przecież
nawet niebiosa, bezkresne nie-
biosa�, nie mog� Ci� pomieś-
cićd, a co dopiero ten dom, który
zbudowałem!e 28 Jehowo, mój
Boże, zwróć uwag� na modlitw�
swojego sługi i na jego prośb�
o Twoj� przychylność. Wysłu-
chaj wołania o pomoc i modlit-
wy, któr� Twój sługa zanosi dzi-
siaj do Ciebie. 29 Niech Twoje
oczy dniem i noc� b�d� zwró-
cone na ten dom, na miejsce,
o którym powiedziałeś: ‚Tam
b�dzie moje imi�’f, i wysłu-
chaj modlitwy swojego sługi,
kiedy b�dzie j� zanosił zwró-
cony w kierunku tego miejs-
cag. 30 Wysłuchaj swojego słu-
gi i swojego ludu, Izraela, gdy
b�d� si� modlić i prosić Ci�
o Twoj� przychylność zwróceni
w kierunku tego miejsca. Wysłu-
chaj ich z niebios, miejsca swo-
jego zamieszkaniah. Wysłuchaj
i przebacz i.

31 „Gdy jakiś człowiek zgrze-
szy przeciwko swojemu bliźnie-
mu i zostanie zobowi�zany do
złożenia przysi�gi�, której zła-
manie ści�gn�łoby na niego

8:25 �Dosł. „chodzić przede mn�”.
8:27 �Dosł. „niebo niebios”. 8:31 �Lub
„i ten włoży na niego przekleństwo”.

kl�tw�, i zwi�zany t� przysi�-
g�� przyjdzie przed Twój oł-
tarz w tym domua, 32 wtedy
zechciej wysłuchać go z nie-
bios i działaj, i os�dź swoich
sług: uznaj niegodziwca za win-
nego� i to, czego si� dopuścił,
sprowadź na jego własn� głow�,
a prawego uznaj za niewinnego�
i nagrodź go stosownie do jego
prawościb.

33 „Jeśli Twój lud, Izrael, zo-
stanie pokonany przez wroga,
bo grzeszył przeciwko Tobiec,
ale powróci do Ciebie i b�dzie
sławić Twoje imi�d, modlić si�
w tym domu i błagać o łask�e,
34 to zechciej wysłuchać go
z niebios i przebacz grzech swo-
jego ludu, Izraelitów, i przypro-
wadź ich z powrotem do ziemi,
któr� dałeś ich przodkomf.

35 „Gdy niebo zostanie za-
mkni�te i nie b�dzie deszczug,
bo grzeszyli przeciwko Tobieh,
ale b�d� si� modlić zwróce-
ni w kierunku tego miejsca, b�-
d� wysławiać Twoje imi� i nie
b�d� już grzeszyć, bo nauczy-
łeś ich pokory�i, 36 wtedy ze-
chciej wysłuchać ich z niebios
i przebacz grzech swoich sług—
swojego ludu, Izraela. Wskaż im
właściw� drog� j, któr� powinni
iść. I ześlij deszcz na swoj� zie-
mi�k, któr� dałeś swemu ludowi
jako dziedzictwo.

37 „Jeśli t� ziemi� dotknie
kl�ska głodul, zaraza, wynisz-
czaj�ca spiekota lub rdzam, jeśli
pojawi� si� chmary szarańczy,
jeśli pojawi si� szarańcza� po-
żeraj�ca wszystko, co spotka na
swojej drodze, jeśli wróg b�-
dzie oblegał któreś z miast� tej

8:31 �Lub „i pod t� kl�tw�”. 8:32
�Dosł. „niegodziwego”. �Dosł. „pra-
wego”. 8:35 �Lub „bo ich uciskałeś”.
8:37 �Lub „koniki polne”. �Dosł.
„bram”.
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ziemi albo jeśli pojawi si� jaka-
kolwiek inna plaga czy chorobaa

38 i wtedy cały Twój lud, Izrael,
lub nawet jeden człowiek zwró-
ci si� do Ciebie z jak�ś modlit-
w�, z jak�ś prośb� o Twoj�
przychylnośćb (bo każdy wie, co
sprawia ból jego sercu)c, i wy-
ci�gnie r�ce w kierunku tego do-
mu, 39 to zechciej wysłuchać
go z niebios, miejsca swojego
zamieszkaniad, zechciej przeba-
czyće i działaj. Nagrodź każdego
stosownie do jego post�powa-
niaf, bo znasz jego serce. Tylko
Ty naprawd� znasz serce każ-
dego człowiekag. 40 Wtedy b�-
d� si� Ciebie bać przez wszyst-
kie dni swojego życia na ziemi,
któr� dałeś naszym przodkom.

41 „Również jeśli cudzozie-
miec, który nie należy do Twoje-
go ludu, Izraela, przyjdzie z da-
lekiej krainy ze wzgl�du na Twoje
imi��h 42 (bo usłysz� tam o
Twoim wielkim imieniu i, o Two-
jej silnej r�ce i Twoim pot�ż-
nym� ramieniu) i b�dzie si� mod-
lić zwrócony w kierunku tego
domu, 43 to zechciej go wysłu-
chać z niebios, miejsca swojego
zamieszkania j, i uczyń wszystko,
o co ten cudzoziemiec Ci� popro-
si—żeby wszystkie ludy ziemi po-
znały Twoje imi� i bały si� Ciebiek

tak jak Twój lud, Izrael, i by wie-
działy, że ten dom, który zbudo-
wałem, nosi Twoje imi�.

44 „Jeżeli Twój lud wyru-
szy na wojn� przeciwko swoim
wrogom tam, gdzie go pośleszl,
i b�dzie si� modlićm do Cie-
bie, Jehowo, zwrócony w kierun-
ku miasta, które wybrałeśn, oraz
domu, który zbudowałem dla
Twojego imieniao, 45 zechciej
wysłuchać z niebios jego modlit-

8:41 �Lub „reputacj�”. 8:42 �Dosł.
„wyci�gni�tym”.

wy i prośby o przychylność i stań
w jego obronie�.

46 „Jeżeli zgrzesz� przeciw-
ko Tobie (bo nie ma człowie-
ka, który nie grzeszy)a, a Ty
si� na nich rozgniewasz i wy-
dasz ich wrogowi, i ten upro-
wadzi ich do niewoli do swo-
jej ziemi, dalekiej lub bliskiejb,
47 ale oni si� opami�taj� w zie-
mi, do której zostali uprowadze-
nic, i wróc� do Ciebied, i b�d�
Ci� tam błagać o łask�e, mó-
wi�c: ‚Zgrzeszyliśmy, dopuścili-
śmy si� zła, post�piliśmy nie-
godziwie’f, 48 jeżeli wróc� do
Ciebie całym sercemg i cał� du-
sz�� w ziemi swoich wrogów,
którzy ich uprowadzili, i b�d�
si� modlić do Ciebie zwróceni
w kierunku swojej ziemi, któ-
r� dałeś ich przodkom, mias-
ta, które wybrałeś, i domu, któ-
ry wybudowałem dla Twojego
imieniah, 49 to ich modlitwy
i prośby o łask� wysłuchaj z nie-
bios, miejsca swojego zamiesz-
kania i, i stań w ich obronie.
50 Przebacz swojemu ludowi je-
go grzech i wszystkie wyst�pki
przeciwko Tobie. Spraw, żeby je-
go wrogowie okazali mu litość j

51 (bo to Twój lud, Twoja włas-
nośćk—to ci, których wyprowa-
dziłeś z Egiptul, z rozżarzonego
pieca�)m. 52 Miej oczy zwróco-
ne na swojego sług� i na swój
lud, Izraela, gdy b�d� zanosić
do Ciebie prośby o Twoj� przy-
chylnośćn. Wysłuchaj ich, kie-
dykolwiek do Ciebie zawołaj��o.
53 Wszechwładny Panie, Jeho-
wo, przecież oddzieliłeś ich jako
swoj� własność od wszystkich
ludów ziemip, tak jak zapowie-
działeś przez swojego sług� Moj-

8:45 �Lub „dokonaj s�du na jego rzecz”.
8:48 �Zob. Słowniczek poj�ć. 8:51
�Lub „z pieca do wytopu żelaza”. 8:52
�Lub „o cokolwiek Ci� poprosz�”.
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żesza, kiedy wyprowadzałeś na-
szych przodków z Egiptu”.

54 Gdy Salomon skończył si�
modlić do Jehowy i zanosić
prośby o Jego przychylność,
wstał sprzed ołtarza Jehowy,
gdzie kl�czał z r�kami wyci�g-
ni�tymi ku niebua, 55 i donoś-
nym głosem pobłogosławił cały
zbór Izraela: 56 „Chwała Jeho-
wie, który swojemu ludowi, Izra-
elowi, zapewnił pokój�, tak jak
obiecałb. Nie zawiodło ani jed-
no słowo z całej Jego dobrej
obietnicy, któr� dał przez swoje-
go sług� Mojżeszac. 57 Oby Je-
howa, nasz Bóg, był z nami,
tak jak był z naszymi przod-
kamid. Oby nas nie opuścił
ani nie porzuciłe. 58 Niech po-
ci�gnie do siebie nasze sercaf,
żebyśmy chodzili wszystkimi
Jego drogami i przestrzegali
Jego przykazań, przepisów i po-
stanowień, które dał naszym
przodkom. 59 I niech te moje
słowa, którymi błagałem Jeho-
w� o przychylność, b�d� dniem
i noc� przed Jehow�, naszym
Bogiem, aby każdego dnia—
kiedy zajdzie potrzeba—stawał
w obronie swojego sługi oraz
swojego ludu, Izraela, 60 i aby
wszystkie ludy ziemi przekona-
ły si�, że Jehowa jest prawdzi-
wym Bogiemg i nie ma żadnego
innegoh. 61 Niech wi�c wasze
serca b�d� w pełni oddane�i

Jehowie, naszemu Bogu—żyj-
cie zgodnie z Jego przepisami
i przestrzegajcie Jego przyka-
zań, jak to robicie dzisiaj”.

62 Król i cały Izrael złożyli Je-
howie wiele ofiarj. 63 Salomon
złożył Jehowie ofiary współu-
czestnictwa�k: 22 000 sztuk bydła

8:56 �Lub „miejsce odpoczynku”.
8:61 �Lub „niepodzielne”. 8:63, 64
�Zob. Słowniczek poj�ć.

i 120 000 owiec.Wten sposób król
i wszyscy Izraelici oddali do użyt-
ku dom Jehowya. 64 Tego dnia
król musiał uświ�cić środek dzie-
dzińca znajduj�cego si� przed
domem Jehowy, żeby móc tam
złożyć ofiary całopalne, ofiary
zbożowe� i tłuszcz ofiar współ-
uczestnictwa, ponieważ miedzia-
ny ołtarzb, stoj�cy przed Jehow�,
był zbyt mały, żeby pomieścić
wszystkie ofiary całopalne, zbo-
żowe i tłuszczc ofiar współu-
czestnictwa. 65 Salomon i cały
Izrael—wielki zbór ludzi przyby-
łych z ziem od Lebo-Chamat� aż
po Dolin� Potoku Egipskiego�d—
obchodzili świ�toe przed Jeho-
w�, naszym Bogiem, przez sie-
dem dni i potem kolejne siedem
dni, w sumie 14 dni. 66 Na-
st�pnego� dnia król odesłał lu-
dzi, a oni go pobłogosławili i po-
szli do swoich domów z radości�
w sercu, szcz�śliwi, że Jehowa
okazał tak wielk� dobroćf swoje-
mu słudze Dawidowi oraz swoje-
mu ludowi, Izraelowi.

9 Kiedy tylko Salomon ukoń-
czył budow� domu Jehowy

i domu� królewskiegog, jak rów-
nież wszystkiego, co chciał zbu-
dowaćh, 2 Jehowa ukazał mu
si� po raz drugi—tak jak wcześ-
niej w Gibeonie i. 3 Jehowa po-
wiedział do niego: „Wysłucha-
łem twojej modlitwy i prośby
o przychylność, z któr� si�
do mnie zwróciłeś. Uświ�ciłem
wybudowany przez ciebie dom,
sprawiaj�c, że moje imi� b�-
dzie tam stale przebywaćj. I za-
wsze b�d� na niego zwrócone
moje oczy, i b�dzie tam moje

8:65 �Lub „wejścia do Chamatu”. �Lub
„Wadi Egiptu”. Zob. Słowniczek poj�ć,
hasło „Wadi”. 8:66 �Dosł. „ósmego”,
czyli nast�pnego dnia po drugim sied-
miodniowym okresie. 9:1 �Lub „pa-
łacu”.
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sercea. 4 Jeśli b�dziesz mi słu-
żyć� jak twój ojciec, Dawidb—
szczerzec, z nieskazitelnym ser-
cemd—jeśli b�dziesz post�po-
wać zgodnie ze wszystkim, co
ci nakazałeme, oraz przestrze-
gać moich przepisów i posta-
nowieńf, 5 to ja utwierdz� tron
twojego królestwa w Izraelu na
zawsze, tak jak obiecałem Da-
widowi, twojemu ojcu: ‚Na tro-
nie Izraela zawsze b�dzie za-
siadał twój potomek’g. 6 Ale
jeśli wy i wasi synowie odwró-
cicie si� ode mnie i nie b�dzie-
cie przestrzegać moich przyka-
zań oraz ustaw, które ode mnie
otrzymaliście, i jeśli zaczniecie
służyć innym bogom i si� im
kłaniaćh, 7 to ja usun�� Izrae-
la z ziemi, któr� mu dałem i,
i odrzuc� dom, który uświ�ci-
łem dla swojego imienia j. Izrael
stanie si� przedmiotem pogar-
dy� i pośmiewiskiem dla wszyst-
kich ludówk. 8 A ten dom za-
mieni si� w rumowisko l. Każdy,
kto b�dzie obok niego prze-
chodził, popatrzy zdziwiony, za-
gwiżdże i spyta: ‚Dlaczego Jeho-
wa uczynił coś takiego tej ziemi
i temu domowi?’m. 9 Wtedy mu
odpowiedz�: ‚Dlatego, że porzu-
cili Jehow�, swojego Boga, któ-
ry wyprowadził ich przodków
z Egiptu, a znaleźli sobie innych
bogów, zacz�li si� im kłaniać
i im służyć. Właśnie dlatego Je-
howa sprowadził na nich całe to
nieszcz�ście’”n.

10 Salomon zbudował dwa
domy—dom Jehowy oraz dom�
królewski—w ci�gu 20 lato.
11 Chiramp, król Tyru, zaopa-
trywał Salomona w drewno ced-
rowe i jałowcowe i dostarczał
mu tyle złota, ile ten chciałq.

9:4 �Dosł. „chodzić przede mn�”. 9:7
�Dosł. „odetn�”. �Dosł. „przysło-
wiem”. 9:10, 15 �Lub „pałac”.

Król Salomon dał wi�c Chiramo-
wi 20 miast w ziemi galilejskiej.
12 Chiram wyruszył z Tyru, że-
by obejrzeć miasta, które Sa-
lomon mu dał, ale nie był
z nich zadowolony�. 13 Dlate-
go powiedział: „Co to za miasta
mi dałeś, mój bracie?”. I po dziś
dzień nazywa si� je ziemi� Ka-
bul�. 14 Chiram posłał królo-
wi 120 talentów� złotaa.

15 To jest sprawozdanie do-
tycz�ce robót przymusowychb,
które zarz�dził król Salomon,
żeby wybudować dom Jeho-
wyc, własny dom�, Nasyp�d,
mur Jerozolimy, Chacore, Megid-
dof i Gezerg. 16 (Faraon, król
Egiptu, podbił kiedyś Gezer,
spalił je i pozabijał Kananej-
czykówh, którzy w nim miesz-
kali. Dał to miasto w posagu�
swojej córce i, żonie Salomona).
17 Salomon odbudował� Gezer,
Bet-Choron Dolne j, 18 Baalatk,
Tamar na pustkowiu w tej krai-
nie, 19 a także wszystkie swo-
je miasta-spichlerze, miasta,
w których trzymano rydwany l,
i miasta dla jeźdźców. Zbudo-
wał też wszystko, co chciał zbu-
dować w Jerozolimie, w Libanie
i na całym podległym mu obsza-
rze. 20 A jeśli chodzi o wszyst-
kich ocalałych Amorytów, Hety-
tów, Peryzzytów, Chiwwitów
i Jebusytówm, nienależ�cych do
ludu Izraelan— 21 czyli potom-
ków tych, których pozostawio-
no w tej ziemi, tych, których Iz-
raelici nie zdołali zgładzić�—

9:12 �Dosł. „w jego oczach nie były
one odpowiednie”. 9:13 �Możliwe też
„bezużyteczn�”. 9:14 �Talent odpo-
wiadał 34,2 kg. Zob. Dodatek B14.
9:15 �Lub „Millo”. Hebr. określenie
pochodz�ce od rdzenia, który ozna-
cza „napełniać”. 9:16 �Lub „w pre-
zencie ślubnym”. 9:17 �Lub „uforty-
fikował”. 9:21 �Lub „przeznaczyć na
zagład�”. Zob. Słowniczek poj�ć.
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Salomon powoływał ich do przy-
musowej pracy jako niewolni-
ków i tak jest do dzisiaja.
22 Jednak żadnego z Izraeli-
tów Salomon nie uczynił nie-
wolnikiemb. Byli oni jego wo-
jownikami, sługami, ksi�ż�tami,
przybocznymi oraz dowódca-
mi ludzi, którzy powozili ryd-
wanami, i dowódcami konnicy.
23 Salomon miał 550 zwierzch-
ników zarz�dców. Nadzorowali
oni zlecon� przez niego prac�
oraz wykonuj�cych j� ludzic.

24 Córka faraonad wyprowa-
dziła si� z Miasta Dawidae do
swojego własnego domu, który
Salomon dla niej zbudował. Wte-
dy też zbudował Nasyp�f.

25 Trzy razy w rokug Sa-
lomon składał ofiary całopal-
ne i ofiary współuczestnictwa�
na ołtarzu, który zbudował dla
Jehowyh, i z ofiar na ołtarzu
znajduj�cym si� przed Jehow�
unosił si� dym.Tak ukończył bu-
dow� domu i.

26 Król Salomon zbudował
też flot� w Ecjon-Geberj, któ-
re leży koło Elotu, nad brze-
giem Morza Czerwonego w ziemi
edomskiejk. 27 Chiram posyłał
swoich sług l, doświadczonych
marynarzy, żeby pływali na
okr�tach tej floty razem ze słu-
gami Salomona. 28 Za każdym
razem, gdy udawali si� oni do
Ofirum, przywozili stamt�d kró-
lowi Salomonowi 420 talentów
złota.

10 O sławie Salomona, któr�
zyskał dzi�ki imieniu Je-

howyn, usłyszała królowa Szeby.
Wybrała si� wi�c do niego, że-
by poddać go próbie za pomo-
c� trudnych pytań�o. 2 Przyby-

9:24 �Lub „Millo”. Hebr. określenie po-
chodz�ce od rdzenia, który oznacza „na-
pełniać”. 9:25 �Zob. Słowniczek poj�ć.
10:1 �Lub „za pomoc� zagadek”.

ła do Jerozolimy z imponuj�c�
świt��a i przywiozła na wielbł�-
dach olejek balsamowyb, bardzo
dużo złota i drogocenne kamie-
nie. Przyszła do Salomona i roz-
mawiała z nim o wszystkim, co
j� nurtowało. 3 Salomon odpo-
wiedział wtedy na każde jej py-
tanie. Nie było nic�, czego król
nie umiałby jej wyjaśnić.

4 Kiedy królowa Szeby ujrza-
ła cał� m�drość Salomonac, dom,
który zbudowałd, 5 potrawy na
jego stolee, to, jak zasiadaj�
przy nim jego dworzanie, poda-
j�cych do stołu i ich stroje, je-
go podczaszych oraz ofiary ca-
łopalne, które regularnie składał
w domu Jehowy, z wrażenia za-
parło jej dech�. 6 Powiedziała
wi�c do króla: „To, co słyszałam
w swoim kraju o twoich osi�g-
ni�ciach� i twojej m�drości, oka-
zało si� prawd�. 7 Nie wierzy-
łam w te wieści, dopóki nie
przybyłam i nie zobaczyłam te-
go na własne oczy. Teraz wiem,
że nie opowiedziano mi nawet
połowy! M�drości� i dobrobytem
znacznie przerosłeś to, co o to-
bie mówiono. 8 Szcz�śliwy jest
twój lud, szcz�śliwi s� twoi słu-
dzy, którzy zawsze s� przy tobie
i słuchaj� twoich m�drych słów!f
9 Niech b�dzie wysławiany Je-
howa, twój Bógg, który sobie cie-
bie upodobał i wyniósł ci� na
tron Izraela. Ponieważ Jehowa
pokochał Izraela wieczn� miłoś-
ci�, ustanowił ci� królem, żebyś
sprawował władz� w sposób pra-
wy i sprawiedliwy”.

10 Potem dała królowi 120
talentów� złota, bardzo dużo

10:2 �Lub „orszakiem”. 10:3 �Dosł.
„nic ukrytego”. 10:5 �Dosł. „już nie by-
ło w niej ducha”. 10:6 �Lub „słowach”.
10:10 �Talent odpowiadał 34,2 kg.
Zob. Dodatek B14.
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olejku balsamowegoa i drogo-
cenne kamienieb. Nigdy wi�cej
nie przywieziono tyle olejku bal-
samowego, ile przywiozła Salo-
monowi królowa Szeby.

11 Flota Chirama, która trans-
portowała złoto z Ofiruc, dostar-
czała też stamt�d drogocenne ka-
mienie oraz wielkie ilości drewna
sandałowego�d. 12 Z drewna
sandałowego król wykonał pod-
pory do domu Jehowy i do do-
mu� królewskiego, a także liry�
i harfy� dla śpiewakówe. Takie-
go drewna sandałowego już ni-
gdy wi�cej nie sprowadzono ani
nie widziano po dziś dzień.

13 Król Salomon dał królo-
wej Szeby wszystko, czego za-
pragn�ła i o co poprosiła, nie
licz�c hojnego daru, który ofia-
rował jej z własnej woli�. Potem
królowa wróciła ze sługami do
swojego krajuf.

14 Wci�gu roku do Salomona
napływało 666 talentów złotag,
15 nie licz�c tego, co otrzymy-
wał on od kupców i handlarzy,
a także od wszystkich królów
arabskich i namiestników kraju.

16 Król Salomon wykonał
200 wielkich tarcz ze stopu zło-
tah (na każd� tarcz� zużył 600
syklów� złota) i 17 i 300 pukle-
rzy� ze stopu złota (na każdy
puklerz zużył 3 miny� złota). Po-
tem król umieścił je w Domu La-
su Libanu j.

10:11 �Hebr. �almuggı́m. 10:12 �Lub
„pałacu”. �Hebr. kinnòr. Instrument
strunowy przypominaj�cy lir� lub har-
f�. �Hebr. néwel. Instrument stru-
nowy przypominaj�cy harf� lub lir�.
10:13 �Dosł. „stosownie do r�ki kró-
la Salomona”. 10:16 �Sykl odpowiadał
11,4 g. Zob. Dodatek B14. 10:17 �Cho-
dzi o małe tarcze, cz�sto noszone przez
łuczników. �Mina w Pismach Hebraj-
skich odpowiadała 570 g. Zob. Doda-
tek B14.

18 Ponadto król wykonał
wielki tron z kości słonioweja
i pokrył go rafinowanym zło-
temb. 19 Do tronu prowadziło
sześć stopni, a z tyłu tronu był
okr�gły baldachim. Po obu stro-
nach siedzenia znajdowały si�
por�cze, przy których stały dwa
lwyc. 20 Na sześciu stopniach
stało 12 lwów, po jednym z każ-
dej strony stopnia. Czegoś takie-
go nie wykonano w żadnym in-
nym królestwie.

21 Wszystkie naczynia do pi-
cia u króla Salomona były ze
złota. Również wszystkie sprz�-
ty w Domu Lasu Libanud były ze
szczerego złota. Nie było nicze-
go ze srebra, bo za dni Salomo-
na srebro nie miało żadnej war-
toście. 22 Król miał na morzu
flot� okr�tów Tarsziszf, które
pływały razem z flot� Chirama.
Raz na trzy lata okr�ty Tarszisz
przypływały z ładunkiem zło-
ta, srebra, kości słoniowejg oraz
małp i pawi.

23 Król Salomon przewyż-
szał wi�c bogactwemh i m�droś-
ci� wszystkich innych królów na
ziemi i. 24 I ludzie z całej zie-
mi zabiegali o audiencj�� u Sa-
lomona, żeby posłuchać m�d-
rości, któr� Bóg go obdarzył j.
25 Każdy przynosił dar: przed-
mioty ze srebra i złota, szaty,
zbroje, olejek balsamowy, konie
i muły. Tak było rok po roku.

26 Salomon gromadził coraz
wi�cej rydwanów i koni�. Miał
1400 rydwanów oraz 12 000 ko-
ni�k. Trzymał je w miastach ryd-
wanów, jak również blisko sie-
bie, w Jerozolimie l.

27 Król sprawił, że w Jerozo-
limie było tyle srebra, co kamie-
ni, a drewna cedrowego tak du-
żo, jak sykomor w Szefelim.

10:24 �Dosł. „szukali oblicza”. 10:26
�Lub „jeźdźców”.

ROZDZ. 10
a Rdz 43:11

b Ps 72:10

c 1Kl 9:27, 28
Ps 45:9

d 2Kn 2:8
2Kn 9:10, 11

e 2Kn 5:12
Ps 150:3

f 2Kn 9:12

g 2Kn 9:13, 14

h 1Kl 14:25, 26

i 2Kn 9:15, 16

j 1Kl 7:2
��������������������

szpalta 2
a Ps 122:2, 5

b 2Kn 9:17-19

c Rdz 49:9
Lb 23:24
Lb 24:9

d 1Kl 7:2

e 2Kn 9:20, 21

f Rdz 10:4
Ps 72:10
Eze 27:12
Jon 1:3

g 1Kl 10:18

h Kzn 5:19

i 1Kl 3:12, 13
1Kl 4:29
2Kn 9:22-24

j Prz 2:6

k Pwt 17:15, 16
1Kl 4:26

l 2Kn 1:14
2Kn 9:25

m 2Kn 1:15
2Kn 9:27

1 KR
´
OL

´
OW 10:11-27 508



28 Konie Salomona sprowa-
dzano z Egiptu, a kupcy kró-
lewscy nabywali stada koni� za
ustalon� cen�a. 29 Każdy ryd-
wan sprowadzony z Egiptu kosz-
tował 600 srebrników, a koń—
150. Kupcy królewscy sprzeda-
wali je potem wszystkim królom
hetyckimb i syryjskim.

11 Król Salomon oprócz cór-
ki faraonac pokochał wie-

le innych cudzoziemekd: Mo-
abitkie, Ammonitki f, Edomitki,
Sydonkig i Hetytkih. 2 Pocho-
dziły one z narodów, o których
Jehowa powiedział Izraelitom:
„Nie wolno wam wi�zać si� z ni-
mi�, bo na pewno skłoni� wa-
sze serca ku swoim bogom” i. Ale
Salomon przylgn�ł do nich i je
pokochał. 3 Miał 700 żon, któ-
re były ksi�żniczkami, a także
300 nałożnic�. I żony stopniowo
zwiodły jego serce�. 4 Gdy Sa-
lomon si� zestarzał j, żony skło-
niły� jego serce ku innym bo-
gomk. Jego serce nie było już
w pełni oddane� Jehowie, je-
go Bogu, jak było serce jego
ojca, Dawida. 5 I Salomon za-
cz�ł czcić Asztarte l, bogini�
Sydończyków, oraz Milkomam,
obrzydliwego boga Ammonitów.
6 Robił to, co złe w oczach Je-
howy, i nie był w pełni posłusz-
ny Jehowie, tak jak był posłusz-
ny Dawid, jego ojciecn.

7 W tym czasie na górze ko-
ło Jerozolimy Salomon zbu-
dował wzniesienieo dla Kemo-
sza, obrzydliwego boga Moabu,
oraz wzniesienie dla Molochap,

10:28 �Możliwe też „sprowadzano
z Egiptu i z Kue, a kupcy królewscy na-
bywali je w Kue”. Może chodzić o Cy-
licj�. 11:2 �Lub „zawierać z nimi mał-
żeństw”. 11:3 �Zob. Słowniczek poj�ć.
�Lub „żony wywierały na niego silny
wpływ”. 11:4 �Lub „odwróciły”. �Lub
„niepodzielne”.

obrzydliwego boga Ammoni-
tówa. 8 Zrobił tak dla wszyst-
kich swoich cudzoziemskich
żon, które spalały ofiary, żeby
dym z nich unosił si� do ich bo-
gów.

9 Jehowa bardzo si� rozgnie-
wał na Salomona, bo jego ser-
ce odwróciło si� od Jehowy,
Boga Izraelab, który ukazał mu
si� dwa razyc 10 i ostrzegł go
właśnie przed tym, żeby nie słu-
żył innym bogomd. Mimo to Sa-
lomon nie posłuchał nakazu Je-
howy. 11 Jehowa rzekł wi�c
do niego: „Ponieważ post�pu-
jesz w taki sposób i nie prze-
strzegasz mojego przymierza
oraz ustaw, które ci dałem, na
pewno wydr� królestwo z two-
ich r�k i dam je jednemu z two-
ich sługe. 12 Jednak ze wzgl�-
du na twojego ojca, Dawida,
nie zrobi� tego za twojego ży-
cia. Wydr� je z r�k twojego sy-
naf. 13 Ale nie zabior� mu ca-
łego królestwag—jedno plemi�
dam twojemu synowih ze wzgl�-
du na swojego sług� Dawida i ze
wzgl�du na Jerozolim�, któr�
wybrałem” i.

14 I Jehowa sprawił, że prze-
ciwko Salomonowi wyst�piłj Edo-
mita Hadad, pochodz�cy z kró-
lewskiej rodziny Edomuk. 15 Gdy
Dawid pokonał Edomitów l, Jo-
ab, dowódca wojska, przyszedł
pogrzebać zabitych i chciał
wymordować wszystkich m�ż-
czyzn w Edomie. 16 (Joab z ca-
łym Izraelem sp�dził tam sześć
miesi�cy, dopóki nie wytracił�
w Edomie wszystkich m�żczyzn).
17 Ale Hadad, b�d�cy wte-
dy jeszcze chłopcem, i niektórzy
Edomici należ�cy do sług jego oj-
ca uciekli i udali si� do Egiptu.
18 Wyruszyli z Midianu i dotarli
do Paranum.Wzi�li stamt�d ludzi,

11:16 �Dosł. „odci�ł”.
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po czym poszli do Egiptu, do
faraona, króla egipskiego, który
dał Hadadowi dom i ziemi� oraz
zapewniał mu żywność. 19 Ha-
dad zyskał sobie przychylność
faraona—tak wielk�, że faraon
dał mu za żon� siostr� swojej
własnej żony, królowej Tachpe-
nes. 20 Po pewnym czasie sios-
tra Tachpenes urodziła Hadado-
wi syna, Genubata. Tachpenes
wychowywała� go w domu fara-
ona. Genubat przebywał w domu
faraona razem z jego synami.

21 W Egipcie Hadad usły-
szał, że Dawid spocz�ł ze swoi-
mi praojcamia i że umarł Joab,
dowódca wojskab. Hadad po-
wiedział wi�c do faraona: „Po-
zwól mi odejść do swojej zie-
mi”. 22 Jednak faraon spytał
go: „Czego ci u mnie brakuje, że
chcesz wrócić do swojej ziemi?”.
Na to on odpowiedział: „Nicze-
go, ale pozwól mi odejść”.

23 Bóg sprawił, że przeciw-
ko Salomonowi wyst�pił teżc Re-
zon, syn Eliady. Rezon wcześniej
uciekł od swojego pana, Ha-
dadezerad, króla Coby. 24 Gdy
Dawid pokonał wojsko Coby�,
Rezon zebrał przy sobie ludzi
i został przywódc� oddziału gra-
bieżcówe. Udali si� oni do Da-
maszkuf, osiedlili si� w nim i za-
cz�li tam panować. 25 Rezon
był przeciwnikiem Izraela przez
wszystkie dni Salomona i tak
jak Hadad działał na szkod� Iz-
raelitów. Przez cały okres swo-
jego panowania nad Syri� czuł
do Izraela wstr�t.

26 Przeciwko królowi Salo-
monowi zbuntował si�� też je-
go sługag Jeroboamh, syn Ne-
bata, Efraimita z Ceredy i. Jego

11:20 �Możliwe też „odstawiła od pier-
si”. 11:24 �Dosł. „zabił ich”. 11:26
�Dosł. „podniósł r�k�”.

matka miała na imi� Cerua i by-
ła wdow�. 27 Oto jak doszło
do tego, że Jeroboam zbuntował
si� przeciwko królowi: Salomon
zbudował Nasyp�a i zabudował
luk� w murze Miasta Dawida,
swojego ojcab. 28 A Jeroboam
był zdolnym młodym m�żczyz-
n�. Gdy Salomon zobaczył, że
jest bardzo pracowity, powie-
rzył mu nadzórc nad wszystki-
mi robotnikami z domu Józefa
powołanymi do służby przymu-
sowej. 29 Pewnego razu Jero-
boam wyszedł z Jerozolimy. Na
drodze spotkał go prorok Achi-
jaszd z Szilo, ubrany w now� sza-
t�. I znaleźli si� sami na polu.
30 Achijasz chwycił swoj� no-
w� szat� i porozdzierał j� na 12
kawałków. 31 Nast�pnie zwró-
cił si� do Jeroboama:

„Weź sobie 10 kawałków, bo
Jehowa, Bóg Izraela, mówi: ‚Wy-
dr� królestwo z r�k Salomo-
na i dam ci 10 plemione. 32 Ale
pozostawi� mu jedno plemi�f ze
wzgl�du na swojego sług� Da-
widag i ze wzgl�du na Jero-
zolim�, miasto, które wybrałem
spośród wszystkich plemion Iz-
raelah. 33 Post�pi� tak dlatego,
że mnie opuścilii i kłaniaj� si�
Asztarte, bogini Sydończyków,
Kemoszowi, bogu Moabu, i Mil-
komowi, bogu Ammonitów. Nie
chodz� moimi drogami—nie ro-
bi� tego, co słuszne w moich
oczach, i nie przestrzegaj� mo-
ich ustaw i postanowień, jak
przestrzegał Dawid, ojciec Salo-
mona. 34 Nie zabior� mu jed-
nak całego królestwa. Pozwol�
mu zostać władc� do końca ży-
cia ze wzgl�du na Dawida,
swojego sług�, którego wybra-

11:27 �Lub „Millo”. Hebr. określenie po-
chodz�ce od rdzenia, który oznacza „na-
pełniać”.
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łema, ponieważ przestrzegał mo-
ich przykazań i ustaw. 35 Za-
bior� władz� królewsk� jego
synowi i dam j� tobie—otrzy-
masz 10 plemionb. 36 Jego sy-
nowi dam jedno plemi�, że-
by mój sługa Dawid zawsze miał
przede mn� lamp�� w Jerozo-
limiec, mieście, które sobie wy-
brałem, by tam przebywało moje
imi�. 37 Tobie pozwol� spra-
wować władz� nad wszystkim,
czego pragniesz�. Zostaniesz
królem Izraela. 38 A jeżeli b�-
dziesz słuchał wszystkiego, co
ci nakazuj�, i tak jak mój słu-
ga Dawid b�dziesz chodził mo-
imi drogami, robił to, co słusz-
ne w moich oczach, przestrzegał
moich ustaw i przykazańd, to ja
b�d� z tob�. Utwierdz� panowa-
nie twojego rodu�, tak jak to zro-
biłem dla Dawidae, i dam ci wła-
dz� nad Izraelem. 39 Upokorz�
potomstwo Dawida za złe post�-
powanief, lecz nie na zawsze’”g.

40 Salomon próbował zabić
Jeroboama, ale Jeroboam uciekł
do Egiptu, do Sziszakah, króla
egipskiegoi, i przebywał tam aż
do śmierci Salomona.

41 Pozostałe fakty z życia
Salomona—wszystko, co uczy-
nił, oraz jego m�drość—opisano
w Ksi�dze Dziejów Salomona j.
42 Salomon panował w Jerozo-
limie nad całym Izraelem 40
lat. 43 Potem spocz�ł ze swoi-
mi praojcami i został pochowa-
ny w Mieście Dawida, swojego
ojca, a władz� po nim obj�ł jego
syn Rechoboamk.

12 Rechoboam udał si� do
Szecheml, bo zgromadził

si� tam cały Izrael, żeby
obwołać go królemm. 2 Usły-

11:36 �Chodzi o potomka. 11:37 �Lub
„pragnie twoja dusza”. 11:38 �Lub
„zbuduj� ci trwały dom”.

szał o tym Jeroboam, syn
Nebata (w tym czasie miesz-
kał on jeszcze w Egipcie, do-
k�d uciekł przed królem Salo-
monem)a. 3 Wtedy posłano po
niego i Jeroboam z całym zbo-
rem Izraela przybyli do Recho-
boama. Powiedzieli: 4 „Twój
ojciec włożył na nas ci�żkie
jarzmob. Ale jeśli ty uczynisz
lżejszym to nieznośne jarzmo
i ulżysz nam w ci�żkiej pracy, do
której zmusił nas twój ojciec, to
b�dziemy ci służyć”.

5 Na to Rechoboam odpowie-
dział: „Odejdźcie i za trzy dni
wróćcie do mnie”. Lud wi�c od-
szedłc. 6 Wtedy król Rechobo-
am zwrócił si� po rad� do star-
szych m�żczyzn�, którzy służyli
jego ojcu, Salomonowi, gdy ten
jeszcze żył. Zapytał ich: „Co
mi radzicie? Jak mam odpo-
wiedzieć tym ludziom?”. 7 Od-
rzekli: „Jeżeli dzisiaj okażesz si�
sług� tych ludzi, jeżeli spełnisz
ich prośb� i odpowiesz im życz-
liwie, to oni na zawsze zostan�
twoimi sługami”.

8 Rechoboam jednak odrzu-
cił rad� starszych m�żczyzn�
i zacz�ł si� naradzać z młodymi,
którzy z nim dorastali, a teraz
pełnili u niego służb�d. 9 Za-
pytał ich: „A co wy mi radzicie?
Jak odpowiedzieć tym ludziom,
którzy poprosili mnie: ‚Uczyń
lżejszym jarzmo, które na nas
włożył twój ojciec’?”. 10 Mło-
dzi, którzy z nim dorastali, od-
rzekli: „Ludziom, którzy powie-
dzieli: ‚Twój ojciec włożył na
nas ci�żkie jarzmo, ale ty uczyń
je lżejszym’, odpowiedz: ‚Mój
mały palec b�dzie grubszy niż
biodra mojego ojca. 11 Mój oj-
ciec włożył na was ci�żkie jarz-
mo, ale ja sprawi�, że b�dzie
jeszcze ci�ższe. Mój ojciec karał

12:6, 8 �Lub „starszych ludu”.
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was zwykłym biczem, a ja b�d�
was karał biczem z kolcami’”.

12 Na trzeci dzień Jerobo-
am razem z całym ludem przy-
szli do króla Rechoboama, zgod-
nie z jego poleceniem: „Wróćcie
do mnie za trzy dni”a. 13 Król
odpowiedział im ostro, odrzu-
caj�c rad� udzielon� mu przez
starszych m�żczyzn�. 14 Od-
powiedział tak, jak doradzali mu
młodzi: „Mój ojciec włożył na
was ci�żkie jarzmo, ale ja spra-
wi�, że b�dzie jeszcze ci�ższe.
Mój ojciec karał was biczem, a ja
b�d� was karał biczem z kol-
cami”. 15 Król wi�c nie wysłu-
chał ludu. Stało si� tak za spra-
w� Jehowyb, żeby Jehowa mógł
spełnić swoje słowo, które prze-
kazał Jeroboamowi, synowi Ne-
bata, przez Achijaszac z Szilo.

16 Kiedy wszyscy Izraelici
zobaczyli, że król ich nie wy-
słuchał, odpowiedzieli mu: „Co
wspólnego mamy z Dawidem?
Nie mamy żadnego dziedzictwa
z synem Jessego. Do swoich
bogów, Izraelu! A ty, Dawidzie,
sam teraz zadbaj o swój ród!”.
Potem Izraelici wrócili do swo-
ich domów�d. 17 Ale Rechobo-
am dalej panował nad Izraeli-
tami mieszkaj�cymi w miastach
Judye.

18 Później król Rechoboam
posłał do całego Izraela Adora-
maf, który był przełożonym lu-
dzi powołanych do robót przy-
musowych. Jednak Izraelici go
ukamienowali. Król Rechoboam
zd�żył wsi�ść na rydwan i uciec
do Jerozolimyg. 19 Tak wi�c
Izraelici zbuntowali si�h prze-
ciwko rodowi Dawida i trwa to
aż do dzisiaj.

20 Gdy tylko wszyscy Izrae-
lici usłyszeli, że wrócił Jerobo-

12:13 �Lub „starszych ludu”. 12:16
�Dosł. „namiotów”.

am, wezwali go na zgromadzenie
i obwołali królem Izraelaa. Nikt
nie poparł rodu Dawida, z wyj�t-
kiem plemienia Judyb.

21 Kiedy Rechoboam, syn
Salomona, przybył do Jerozoli-
my, natychmiast zebrał wszyst-
kich potomków Judy oraz po-
tomków Beniamina, 180 000
wyszkolonych� wojowników, że-
by walczyć z Izraelem i odzyskać
władz� królewsk�c. 22 Wtedy
prawdziwy Bóg rzekł do proro-
ka� Szemajaszad: 23 „Przekaż
Rechoboamowi, synowi Salomo-
na, królowi Judy, oraz wszyst-
kim potomkom Judy, potom-
kom Beniamina i reszcie ludu:
24 ‚Tak mówi Jehowa: „Nie wol-
no wam iść i walczyć ze swoimi
braćmi, Izraelitami. Niech każdy
wróci do swojego domu, bo to
wszystko stało si� za moj� spra-
w�”’”e. Posłuchali wi�c słowa
Jehowy i wrócili do domów, tak
jak im Jehowa polecił.

25 Jeroboam rozbudował�
Szechemf w górzystym regionie
Efraima i tam zamieszkał. Potem
wyruszył stamt�d i rozbudował�
Penuelg. 26 Jeroboam pomyślał
sobie: „Teraz królestwo wróci do
rodu Dawidah. 27 Jeżeli ci lu-
dzie dalej b�d� chodzić do Jero-
zolimy, żeby składać ofiary w do-
mu Jehowy i, to ich serce znowu
zwróci si� do ich pana—Rechobo-
ama, króla Judy. Wtedy mnie za-
bij� i wróc� do niego”. 28 Król
Jeroboam zasi�gn�ł rady, po
czym wykonał dwa złote ciel-
ce j i rzekł ludowi: „Po co macie
chodzić do Jerozolimy? To dla
was za ci�żkie! Izraelu, tu jest
twój Bóg, który ci� wyprowadził
z ziemi egipskiej”k. 29 I jednego

12:21 �Dosł. „wybranych”. 12:22
�Dosł. „człowieka [prawdziwego] Boga”.
12:25 �Lub „ufortyfikował”.
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cielca umieścił w Betela, a drugie-
go w Danb. 30 To doprowadzi-
ło ludzi do grzechuc. Chodzili aż
do Dan, żeby czcić jednego z ciel-
ców.

31 Jeroboam postawił sank-
tuaria na wzniesieniach i ustano-
wił kapłanów spośród zwykłych
ludzi, którzy nie byli Lewitamid.
32 Poza tym 15 dnia miesi�ca ós-
mego ustanowił świ�to—takie sa-
mo, jakie było w Judziee. W Be-
tel postawił ołtarzf, na którym
składał ofiary uczynionym przez
siebie cielcom. Tam też wyzna-
czył kapłanów, żeby usługiwali
na wzniesieniach, które zbudo-
wał. 33 I 15 dnia miesi�ca ós-
mego, miesi�ca, który sam so-
bie wybrał, zacz�ł składać ofiary
na ołtarzu postawionym w Be-
tel. Ustanowił świ�to dla Izraeli-
tów i przyszedł do ołtarza zło-
żyć na nim ofiary, żeby unosił si�
z nich dym.

13 Na polecenie Jehowy
przyszedł z Judy do Betel

pewien sługa Bożyg. Jeroboam
stał właśnie przy ołtarzuh, żeby
składać ofiary�. 2 Sługa Bo-
ży zawołał w stron� ołtarza, jak
nakazał mu Jehowa: „Ołtarzu,
ołtarzu! Jehowa mówi: ‚W rodzie
Dawida urodzi si� syn o imie-
niu Jozjasz i. Złoży na tobie ofia-
r� z kapłanów, którzy usługuj�
na wzniesieniach i spalaj� na to-
bie ofiary. A on spali tutaj kości
ludzkie’” j. 3 Tego dnia dał też
znak�, mówi�c: „Taki znak� za-
powiedział Jehowa: Ten ołtarz
si� rozpadnie, a popiół�, który
jest na nim, rozsypie si�”.

4 Gdy tylko król Jeroboam
usłyszał, co sługa prawdziwego

13:1 �Lub „sprawiać, by wznosił si� dym
ofiarny”. 13:3 �Lub „proroczy cud”.
�Lub „tłusty popiół”, czyli popiół na-
si�kni�ty tłuszczem ofiar.

Boga powiedział o ołtarzu w Be-
tel, zabrał r�k� z ołtarza, wy-
ci�gn�ł j� w stron� tego sługi
i krzykn�ł: „Schwytajcie go!”a.
W tym momencie jego r�ka zo-
stała sparaliżowana� i nie mógł
już ni� poruszyćb. 5 A ołtarz
si� rozpadł i popiół si� rozsypał,
zgodnie ze znakiem�, który słu-
ga prawdziwego Boga dał na po-
lecenie Jehowy.

6 Wówczas król zwrócił si�
do sługi prawdziwego Boga:
„Prosz�, błagaj Jehow�, swoje-
go Boga, o łask� dla mnie�
i módl si�, żeby moja r�ka odzys-
kała sprawność”c. Sługa praw-
dziwego Boga błagał wi�c Jeho-
w� o łask� i r�ka króla wróciła
do poprzedniego stanu. 7 Wte-
dy król powiedział do sługi
prawdziwego Boga: „Chodź ze
mn� do domu, zjesz coś i dam ci
prezent”. 8 Ale sługa prawdzi-
wego Boga odparł: „Nawet gdy-
byś dawał mi połow� swojego
domu, i tak z tob� nie pójd�,
nie b�d� jadł chleba ani pił wo-
dy w tym miejscu, 9 bo Jeho-
wa mi nakazał: ‚Nie wolno ci jeść
chleba ani pić wody i nie wol-
no ci wracać drog�, któr� przy-
szedłeś’”. 10 Dlatego w drog�
powrotn� wyruszył inn� drog�,
nie t�, któr� przyszedł do Betel.

11 A w Betel mieszkał pe-
wien stary prorok. Jego syno-
wie przyszli do domu i opowie-
dzieli mu o wszystkim, co tego
dnia zrobił w Betel sługa praw-
dziwego Boga, i o tym, jakie sło-
wa przekazał królowi. Gdy
skończyli opowiadać, 12 ojciec
zapytał ich: „Któr� drog� od-
szedł?”. I synowie pokazali mu
drog�, któr� odszedł przybyły

13:4 �Lub „uschła”. 13:5 �Lub „proro-
czym cudem”. 13:6 �Lub „ułagodź ob-
licze Jehowy, swojego Boga”.
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z Judy sługa prawdziwego Boga.
13 Wtedy ojciec polecił synom:
„Osiodłajcie mi osła”. Osiodłali
wi�c osła i on na niego wsiadł.

14 Pojechał za sług� praw-
dziwego Boga i znalazł go, kiedy
ten siedział pod wielkim drze-
wem. Wtedy go spytał: „Czy to
ty jesteś sług� prawdziwego Bo-
ga, który przybył z Judy?”a, na
co on odpowiedział: „Tak, to ja”.
15 Stary prorok zaprosił go:
„Chodź do mnie do domu, żeby
zjeść chleba”. 16 Ale ten od-
parł: „Nie mog� z tob� wrócić
ani przyj�ć twojego zaprosze-
nia, nie mog� z tob� jeść chle-
ba ani pić wody w tym miejs-
cu, 17 bo Jehowa mi nakazał:
‚Nie wolno ci jeść chleba ani pić
wody. Nie wolno ci wracać dro-
g�, któr� przyszedłeś’”. 18 Na
to stary prorok rzekł: „Ja też je-
stem prorokiem tak jak ty i anioł
przekazał mi rozkaz Jehowy:
‚Zabierz go do swojego domu,
żeby zjadł chleba i napił si�
wody’”. (Oszukał go). 19 I ten
z nim wrócił, żeby zjeść chleba
i napić si� wody w jego domu.

20 Siedzieli przy stole, gdy
prorok, który zawrócił go z dro-
gi, otrzymał wiadomość od Je-
howy 21 i zawołał do sługi
prawdziwego Boga: „Tak mó-
wi Jehowa: ‚Ponieważ zbuntowa-
łeś si� przeciwko rozkazowi Je-
howy, nie spełniłeś przykazania,
które dał ci Jehowa, twój Bóg,
22 i wróciłeś, żeby jeść chleb
i pić wod� w miejscu, o którym
ci powiedziałem: „Nie jedz tam
chleba ani nie pij wody”, two-
je ciało nie zostanie pochowane
w grobowcu twoich przodków’”b.

23 Gdy sługa prawdziwego
Boga zjadł chleba i napił si� wo-
dy, stary prorok, który zawró-
cił go z drogi, osiodłał dla nie-
go osła. 24 Ten wyruszył, ale

w drodze rzucił si� na niego lew
i go zabiła. Jego zwłoki leżały
na drodze, a przy nich stał osioł
i lew. 25 Przechodz�cy tamt�-
dy ludzie zobaczyli zwłoki, które
leżały na drodze, oraz stoj�cego
przy nich lwa. Poszli i opowie-
dzieli o tym w mieście, w którym
mieszkał stary prorok.

26 Gdy stary prorok, któ-
ry zawrócił go z drogi, usłyszał
o tym, od razu rzekł: „To jest
sługa prawdziwego Boga, który
si� zbuntował przeciwko rozka-
zowi Jehowyb. Dlatego Jehowa
sprawił, że rzucił si� na niego
lew i go zabił. Stało si� tak,
jak zapowiedział mu Jehowa”c.
27 Potem stary prorok polecił
swoim synom: „Osiodłajcie mi
osła”. I oni tak zrobili. 28 Wte-
dy pojechał i znalazł na dro-
dze zwłoki, obok których stał
osioł i lew. Lew nie pożarł
zwłok ani nie rozszarpał osła.
29 Prorok podniósł zwłoki słu-
gi prawdziwego Boga, włożył
je na osła i zawiózł do swo-
jego miasta, żeby go opłaki-
wać i pochować. 30 Złożył je-
go ciało we własnym grobowcu.
I opłakiwano go: „Jaka szkoda,
bracie!”. 31 Po pogrzebie sta-
ry prorok powiedział do swoich
synów: „Kiedy umr�, pochowaj-
cie mnie tam, gdzie jest po-
chowany sługa prawdziwego Bo-
ga. Złóżcie moje kości przy jego
kościachd. 32 Z cał� pewnoś-
ci� spełni si� to, co na rozkaz
Jehowy powiedział on o ołtarzu
w Betel i o wszystkich sanktua-
riach na wzniesieniache w mias-
tach Samarii”f.

33 Nawet po tym, co si� sta-
ło, Jeroboam nie zawrócił ze
złej drogi. Dalej ustanawiał
kapłanów spośród zwykłych lu-
dzi, żeby usługiwali na wznie-
sieniachg. Przydzielał urz�d kap-
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łana� każdemu, kto tylko chciał.
Mówił: „Niech b�dzie kapła-
nem na wzniesieniu”a. 34 Właś-
nie ten grzech doprowadził do
tego, że ród Jeroboamab został
zgładzony i znikn�ł z powierzch-
ni ziemic.

14 W tym czasie zachorował
syn Jeroboama Abijasz.

2 Jeroboam zwrócił si� do swo-
jej żony: „Prosz�, przebierz si�,
żeby nikt nie poznał, że jesteś
żon� Jeroboama, i idź do Szilo.
Znajdziesz tam proroka Achija-
sza. To on powiedział, że zosta-
n� królem tego ludud. 3 Weź ze
sob� 10 chlebów, placki, dzban
miodu i idź do niego. On ci po-
wie, co si� stanie z naszym sy-
nem”.

4 I żona Jeroboama tak zro-
biła. Wyruszyła do Sziloe i przy-
szła do domu Achijasza. Achi-
jasz ze starości stracił wzrok
i w ogóle nie widział.

5 Ale Jehowa uprzedził Achi-
jasza: „Idzie do ciebie żona Je-
roboama, żeby ci� spytać, co si�
stanie z jej synem, który zacho-
rował. Przekaż� ci, co masz jej
powiedzieć�. Gdy przyjdzie, b�-
dzie ukrywać, kim jest”.

6 Kiedy tylko Achijasz usły-
szał odgłos jej kroków przy wej-
ściu, odezwał si�: „Wejdź, żono
Jeroboama. Dlaczego ukrywasz,
kim jesteś? Mam ci do przekaza-
nia zł� wiadomość. 7 Idź i po-
wiedz Jeroboamowi: ‚Tak mówi
Jehowa, Bóg Izraela: „Wyróżni-
łem ci� spośród mojego ludu
i uczyniłem ci� wodzem Izrae-
laf. 8 Wydarłem królestwo do-
mowi Dawida, a dałem je to-
bieg. Ty jednak nie stałeś si�
taki jak mój sługa Dawid, któ-
ry przestrzegał moich przyka-

13:33 �Dosł. „napełniał r�k�”. 14:5
�Lub „tak a tak masz z ni� rozmawiać”.

zań, pod�żał za mn� całym ser-
cem i czynił tylko to, co słuszne
w moich oczacha. 9 Post�po-
wałeś gorzej niż wszyscy, którzy
byli przed tob�. Uczyniłeś sobie
innego boga i pos�gi z metalu,
żeby mnie obrażaćb. Odwróciłeś
si� ode mniec. 10 Dlatego, Je-
roboamie, sprowadz� nieszcz�-
ście na twój dom i zgładz��
u ciebie wszystkich m�żczyzn�,
nawet tych najmniej znacz�cych
w Izraelu. Zmiot� twój domd tak,
jak si� zmiata gnój, aż nie b�-
dzie po nim żadnego śladu!
11 Jeżeli ktoś z twojego domu
umrze w mieście, to pożr� go
psy, a jeżeli umrze w polu, to
rozdziobi� go ptaki�, bo tak po-
wiedział Jehowa”’.

12 „A teraz wracaj do domu.
Gdy wejdziesz do miasta, twój
syn umrze. 13 Wszyscy Izraeli-
ci b�d� go opłakiwać i go pocho-
waj�. Z całej rodziny Jeroboama
jedynie on zostanie pochowany
w grobie, bo tylko w nim Jeho-
wa, Bóg Izraela, znalazł coś do-
brego. 14 Nadejdzie dzień—już
nastał—kiedy Jehowa ustanowi
nad Izraelem króla, który zgła-
dzi� dom Jeroboamae. 15 Je-
howa uderzy Izraela i ten si�
zakołysze jak trzcina w wo-
dzie. Wyrwie go z korzeniami
z tej wspaniałej ziemi, któr� dał
ich przodkomf, i rozproszy ich
za Eufratem�g, bo porobili so-
bie świ�te pale�h i obrażali tym
Jehow�. 16 Porzuci On Izraela
z powodu grzechów, które po-
pełniał Jeroboam i które przez
niego zacz�li popełniać Izra-
elici” i.

14:10 �Dosł. „odetn�”. �Dosł. „każde-
go oddaj�cego mocz na mur”. Po-
gardliwy zwrot hebr. odnosz�cy si� do
m�żczyzn. 14:11 �Dosł. „ptaki nieba”.
14:14 �Dosł. „odetnie”. 14:15 �Dosł.
„rzek�”. �Zob. Słowniczek poj�ć.
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17 Wtedy żona Jeroboama
ruszyła w drog� i przyszła do
Tircy. Gdy przekraczała próg
swojego domu, jej syn umarł.
18 Pochowano go i cały Izrael
go opłakiwał, tak jak Jehowa za-
powiedział przez proroka Achi-
jasza, swojego sług�.

19 Pozostałe fakty z życia Je-
roboama—jak prowadził wojnya

i jak panował—opisano w Ksi�-
dze Dziejów Królów Izraela.
20 Jeroboam panował 22 lata.
Potem spocz�ł ze swoimi praoj-
camib, a władz� po nim obj�ł je-
go syn Nadabc.

21 W Judzie natomiast pano-
wał Rechoboam, syn Salomona.
Został królem, gdy miał 41 lat,
i panował 17 lat w Jerozolimie—
w mieście, które Jehowa wybrałd

ze wszystkich plemion Izraela,
żeby tam przebywało Jego imi�e.
Matk� Rechoboama była Am-
monitka Naamaf. 22 Mieszkań-
cy Judy robili to, co złe w oczach
Jehowyg, i swoimi grzechami roz-
drażniali Go bardziej niż ich
przodkowieh. 23 Oni również
budowali wzniesienia, świ�te słu-
py� i świ�te pale�i na każdym
wysokim wzgórzu j i pod każdym
bujnym drzewemk. 24 W kraju
byli też m�żczyźni uprawiaj�cy
prostytucj� świ�tynn� l. Ludzie
przej�li odrażaj�ce zwyczaje na-
rodów, które Jehowa wyp�dził
ze wzgl�du na Izraelitów.

25 W pi�tym roku panowa-
nia króla Rechoboama Jerozo-
lim� zaatakował Sziszakm, król
Egiptun. 26 Zabrał cenne rze-
czy z domu Jehowy i z domu�
królewskiegoo. Zabrał wszystko,
w tym złote tarcze, które wy-
konał Salomonp. 27 Król Re-
choboam wykonał w ich miejs-

14:23 �Zob. Słowniczek poj�ć. 14:26
�Lub „pałacu”.

ce tarcze z miedzi i powierzył
je dowódcom straży� strzeg�cej
wejścia do domu króla. 28 Za
każdym razem, gdy król szedł do
domu Jehowy, towarzysz�cy mu
strażnicy nieśli tarcze, które po-
tem odnosili do pomieszczenia
dla straży.

29 Pozostałe fakty z życia Re-
choboama—wszystko, co uczy-
nił—opisano w Ksi�dze Dziejów
Królów Judya. 30 Mi�dzy Re-
choboamem a Jeroboamem cały
czas trwała wojnab. 31 Potem
Rechoboam spocz�ł ze swoimi
praojcami. Został pochowany
przy swoich praojcach w Mieście
Dawidac. Jego matk� była Am-
monitka Naamad. Władz� po nim
obj�ł jego syn Abijam�e.

15 Abijam został królem Ju-
dy w 18 roku panowa-

nia króla Jeroboamaf, syna
Nebatag. 2 Panował w Jerozo-
limie trzy lata. Jego matk� by-
ła Maakah, wnuczka Abiszaloma.
3 Abijam popełniał te same
grzechy, co jego ojciec, i jego
serce nie było w pełni odda-
ne� Jehowie, jego Bogu, jak by-
ło serce Dawida, jego przodka.
4 Ale ze wzgl�du na Dawida i Je-
howa, jego Bóg, dał Abijamo-
wi lamp�� w Jerozolimie j—usta-
nowił po nim królem jego syna
i zapewnił Jerozolimie ochron�.
5 Post�pił tak, ponieważ Dawid
czynił to, co słuszne w oczach
Jehowy, i przez całe swoje ży-
cie nie odst�pił od nakazów Bo-
ga—z wyj�tkiem sprawy Hetyty
Uriaszak. 6 I trwała wojna mi�-
dzy Jeroboamem a Rechoboa-
mem przez wszystkie dni jego
życia l.

7 Pozostałe fakty z życia Abi-
jama—wszystko, co uczynił—

14:27 �Dosł. „biegaczy”. 14:31 �Nazy-
wany też Abijaszem. 15:3 �Lub „niepo-
dzielne”. 15:4 �Chodzi o potomka.
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opisano w Ksi�dze Dziejów Kró-
lów Judya. Mi�dzy Abijamem
a Jeroboamem również trwała
wojnab. 8 Potem Abijam spo-
cz�ł ze swoimi praojcami i po-
chowano go w Mieście Dawida,
a władz� po nim obj�ł jego syn
Asac.

9 Asa został królem Judy
w 20 roku panowania Jeroboa-
ma, króla Izraela. 10 Panował
w Jerozolimie 41 lat. Jego babk�
była Maakad, wnuczka Abisza-
loma. 11 Asa robił to, co słusz-
ne w oczach Jehowye, tak jak
Dawid, jego przodek. 12 Wyp�-
dził z kraju m�żczyzn uprawia-
j�cych prostytucj� świ�tynn�f

i pousuwał wszystkie odrażaj�-
ce bożki�, które wykonali jego
przodkowieg. 13 Nawet swoj�
babk� Maak�h pozbawił tytułu
królowej matki�, bo wykonała
ohydnego bożka używanego do
oddawania czci świ�temu palo-
wi�. Asa ści�ł tego ohydnego
bożka i i spalił w Dolinie Kidro-
nu j. 14 Choć świ�te wzniesie-
nia nie zostały usuni�tek, serce
Asy przez całe jego życie�
było w pełni oddane� Jehowie.
15 Asa złożył w domu Jeho-
wy to, co ofiarował� on i je-
go ojciec—srebro, złoto i różne
przedmioty l.

16 Mi�dzyAs� a Baasz�m, kró-
lem Izraela, cały czas trwała woj-
na. 17 Baasza, król Izraela, wy-
ruszył przeciwko Judzie i zacz�ł
fortyfikować� Ram�n, żeby po-
wstrzymać każdego, kto chciał-

15:12 �Hebr. termin przetłumaczony tu
na „odrażaj�ce bożki” może być spo-
krewniony ze słowem oznaczaj�cym
„gnój”. Używa si� go w celu wyra-
żenia pogardy. 15:13 �Lub „tytułu
pani”. �Zob. Słowniczek poj�ć. 15:14
�Dosł. „wszystkie jego dni”. �Lub „nie-
podzielne”. 15:15 �Dosł. „uświ�cił”.
15:17 �Lub „odbudowywać; rozbudowy-
wać”.

by opuścić terytorium Asy, kró-
la Judy, lub si� na nie przedo-
staća. 18 Wtedy Asa wzi�ł ca-
łe srebro i złoto, które pozostało
w skarbcach domu Jehowy oraz
w skarbcach domu� królewskie-
go, i przesłał je przez swoich
sług Ben-Hadadowi, synowi Tab-
rimmona, syna Chezjona, królo-
wi Syriib, który mieszkał w Da-
maszku. Polecił mu przekazać:
19 „Istnieje porozumienie� za-
warte mi�dzy mn� a tob� oraz
mi�dzy moim a twoim ojcem. Po-
syłam ci w darze srebro i złoto.
Zerwij porozumienie� z Baasz�,
królem Izraela, żeby odst�pił
ode mnie”. 20 Ben-Hadad po-
słuchał króla Asy i wysłał do-
wódców swoich wojsk przeciwko
miastom izraelskim. Zdobyli oni
Ijonc, Dand, Abel-Bet-Maak�, całe
Kinneret i całe terytorium Naf-
talego. 21 Kiedy Baasza o tym
usłyszał, natychmiast przestał
fortyfikować� Ram�. I dalej
mieszkał w Tircye. 22 Wtedy
król Asa zwołał wszystkich
mieszkańców Judy, bez wyj�t-
ku, i zabrali oni z Ramy kamie-
nie oraz belki, których Baasza
używał do budowy. Król Asa wy-
korzystał je do ufortyfikowania�
Gebyf na terytorium Beniamina
oraz Micpyg.

23 Wszystkie pozostałe fakty
z życia Asy—cał� jego pot�g�,
wszystko, co uczynił, oraz mias-
ta, które budował�—opisano
w Ksi�dze Dziejów Królów Ju-
dy. Na starość Asa zachorował
na nogih. 24 Potem spocz�ł
ze swoimi praojcami i został
pochowany przy nich w Mie-
ście Dawida, swojego przodka.

15:18 �Lub „pałacu”. 15:19 �Lub
„przymierze”. 15:21 �Lub „budować;
odbudowywać”. 15:22 �Lub „odbudo-
wy; rozbudowy”. 15:23 �Lub „fortyfi-
kował; odbudowywał”.
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A władz� po nim obj�ł jego syn
Jehoszafata.

25 Nadabb, syn Jeroboama,
został królem Izraela w drugim
roku panowania Asy, króla Judy,
i panował nad Izraelem dwa la-
ta. 26 Robił to, co złe w oczach
Jehowy, post�pował tak jak je-
go ojciecc i dopuszczał si� grze-
chów, do których jego ojciec
nakłonił Izraelad. 27 Kiedy Na-
dab razem z całym Izraelem ob-
legał Gibbetone, należ�cy do
Filistynów, Baasza, syn Achija-
sza z plemienia Issachara, za-
cz�ł spiskować przeciwko nie-
mu i tam go zabił. 28 Zabił
go w trzecim roku panowania
Asy, króla Judy, i został królem
w jego miejsce. 29 A gdy tyl-
ko Baasza został królem, zgła-
dził cały dom Jeroboama—niko-
go� nie pozostawił przy życiu.
Unicestwił wszystkich zgodnie
ze słowem, które Jehowa wy-
powiedział za pośrednictwem
swojego sługi Achijasza z Szi-
lof. 30 Stało si� tak z powodu
grzechów, które popełniał Jero-
boam i które przez niego za-
cz�li popełniać Izraelici, i z po-
wodu tego, że Jeroboam bardzo
obraził Jehow�, Boga Izraela.
31 Pozostałe fakty z życia Na-
daba—wszystko, co uczynił—
opisano w Ksi�dze Dziejów
Królów Izraela. 32 Mi�dzy As�
a Baasz�, królem Izraela, cały
czas trwała wojnag.

33 Baasza, syn Achijasza,
został królem całego Izraela
w trzecim roku panowania Asy,
króla Judy, i panował w Tir-
cy 24 latah. 34 Robił to, co złe
w oczach Jehowy i, post�pował
tak jak Jeroboam i dopuszczał
si� grzechów, do których Jero-
boam nakłonił Izraela j.

15:29 �Lub „nikogo maj�cego tchnie-
nie”.

16 Wtedy Jehowa za po-
średnictwem Jehua, sy-

na Chananiegob, ogłosił wyrok
przeciwko Baaszy. Powiedział:
2 „Podniosłem ci� z prochu
i ustanowiłem wodzem swoje-
go ludu, Izraelac, ale ty post�-
powałeś tak jak Jeroboam i na-
kłoniłeś Izraelitów do grzechów,
którymi mnie obrażalid. 3 Dla-
tego zmiot� Baasz� i jego dom
i zrobi� z jego domem to samo,
co z domem Jeroboamae, syna
Nebata. 4 Jeżeli ktoś z domu
Baaszy umrze w mieście, to po-
żr� go psy, a jeżeli umrze w po-
lu, to rozdziobi� go ptaki�”.

5 Pozostałe fakty z życia Ba-
aszy—jego pot�g� i to, co uczy-
nił—opisano w Ksi�dze Dziejów
Królów Izraela. 6 Potem Baa-
sza spocz�ł ze swoimi praojca-
mi i został pochowany w Tircyf,
a władz� po nim obj�ł jego syn
Ela. 7 Za pośrednictwem pro-
roka Jehu, syna Chananiego, Je-
howa ogłosił wyrok przeciwko
Baaszy i jego domowi nie tylko
z powodu wszelkiego zła, które-
go Baasza dopuścił si� w oczach
Jehowy, obrażaj�c Go swoim
post�powaniem, tak jak to robił
dom Jeroboama, ale także z te-
go powodu, że zabił tamtego�g.

8 W 26 roku panowania Asy,
króla Judy, królem Izraela zo-
stał Ela, syn Baaszy. Panował
w Tircy dwa lata. 9 Jego słu-
ga Zimri, dowódca połowy ryd-
wanów, uknuł przeciwko niemu
spisek. Kiedy Ela upił si� w Tir-
cy, w domu Arcy, zarz�dcy domu
królewskiego w Tircy, 10 Zim-
ri wszedł, zadał mu śmiertel-
ny ciosh i przej�ł po nim wła-
dz�. Doszło do tego w 27
roku panowania Asy, króla Judy.
11 Gdy tylko Zimri został kró-

16:4 �Dosł. „ptaki nieba”. 16:7 �Cho-
dzi o Nadaba, syna Jeroboama.

ROZDZ. 15
a 1Kl 22:42

2Kn 17:3, 4
2Kn 18:1
2Kn 19:4
Mt 1:8

b 1Kl 14:20

c 1Kl 14:7, 9

d 1Kl 12:28-30
1Kl 13:33

e Joz 19:44, 48
Joz 21:20, 23
1Kl 16:15

f 1Kl 14:9, 10

g 2Kn 12:15

h 1Kl 16:8

i 1Kl 16:7

j 1Kl 12:28-30
1Kl 13:33

��������������������

szpalta 2
��������������������

ROZDZ. 16
a 2Kn 19:2

2Kn 20:34

b 2Kn 16:7

c 1Sm 2:8

d 1Kl 13:33

e 1Kl 14:10, 11
1Kl 15:29

f 1Kl 15:21, 33

g 1Kl 15:25-29

h 2Kl 9:31



lem i zasiadł na tronie, zgładził
cały dom Baaszy. Nie oszcz�-
dził żadnego m�żczyzny� spo-
śród jego krewnych� i przyja-
ciół. 12 Tak Zimri unicestwił
cały dom Baaszy—zgodnie z wy-
rokiem, który Jehowa ogłosił
przeciwko Baaszy za pośrednic-
twem proroka Jehua. 13 Stało
si� to z powodu wszystkich
grzechów, które popełniał Baa-
sza i jego syn Ela i które przez
nich popełniali Izraelici, obraża-
j�c Jehow�, Boga Izraela, swoi-
mi bezwartościowymi bożkamib.
14 Pozostałe fakty z życia Eli—
wszystko, co uczynił—opisano
w Ksi�dze Dziejów Królów Iz-
raela.

15 Zimri został królem w 27
roku panowania Asy, króla Ju-
dy, i panował w Tircy siedem
dni. W tym czasie wojsko oble-
gało Gibbetonc, należ�cy do
Filistynów. 16 Kiedy podczas
obl�żenia do żołnierzy dotarła
wiadomość: „Zimri uknuł spisek
i zabił króla”, wszyscy Izraeli-
ci w obozie jeszcze tego same-
go dnia obwołali królem Omrie-
god, dowódc� wojska. 17 Omri
z całym wojskiem� wycofał si�
spod Gibbetonu i obległ Tirc�.
18 Kiedy Zimri zobaczył, że
miasto zostało zdobyte, wszedł
do ufortyfikowanej wieży domu�
królewskiego, podpalił go i zgi-
n�ł w płomieniache. 19 Stało
si� tak z powodu grzechów, któ-
re popełniał, robi�c to, co złe
w oczach Jehowy. Post�pował
tak jak Jeroboam i nakłonił Iz-
raelitów do grzechów f. 20 Po-
zostałe fakty z życia Zimriego
oraz spisek, który uknuł, opisa-

16:11 �Dosł. „nikogo, kto oddaje mocz
na mur”. Pogardliwy zwrot hebr. odno-
sz�cy si� do m�żczyzn. �Lub „mści-
cieli krwi”. 16:17 �Dosł. „Izraelem”.
16:18 �Lub „pałacu”.

no w Ksi�dze Dziejów Królów Iz-
raela.

21 Właśnie wtedy Izraelici
podzielili si� na dwa stronnic-
twa. Jedni popierali Tibniego,
syna Ginata, i chcieli obwołać
go królem, a drudzy popierali
Omriego. 22 Ale zwolennicy
Omriego wzi�li gór� nad tymi,
którzy poparli Tibniego, syna
Ginata. Tibni zgin�ł, a Omri zo-
stał królem.

23 W 31 roku panowania Asy,
króla Judy, Omri został królem
Izraela. Panował 12 lat, w tym
sześć lat w Tircy. 24 Za 2 talen-
ty� srebra kupił od Szemera gór�
Samaria i zbudował na niej mias-
to. Nadał temu miastu nazw�
Samaria�a, od imienia Szemera,
właściciela� góry. 25 Omri ro-
bił to, co złe w oczach Jeho-
wy, i był gorszy niż wszyscy jego
poprzednicyb. 26 We wszyst-
kim post�pował tak jak Jero-
boam, syn Nebata, i dopuszczał
si� grzechów, które przez nie-
go popełniali Izraelici, obraża-
j�c Jehow�, Boga Izraela, swoi-
mi bezwartościowymi bożkamic.
27 Pozostałe fakty z życia Om-
riego—jego pot�g� i to, co uczy-
nił—opisano w Ksi�dze Dziejów
Królów Izraela. 28 Potem Om-
ri spocz�ł ze swoimi praojcami
i został pochowany w Samarii,
a władz� po nim obj�ł jego syn
Achabd.

29 Achab, syn Omriego, zo-
stał królem Izraela w 38 roku pa-
nowania Asy, króla Judy. Pano-
wał w Samariie nad Izraelem 22
lata. 30 Achab, syn Omriego,
robił to, co złe w oczach Jeho-
wy, i okazał si� gorszy niż wszys-
cy jego poprzednicyf. 31 Mało,

16:24 �Talent odpowiadał 34,2 kg.
Zob. Dodatek B14. �Nazwa ta znaczy
„należ�ca do rodu Szemera”. �Dosł.
„pana”.
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że popełniał te same grzechy,
co Jeroboama, syn Nebata, to
jeszcze wzi�ł sobie za żon� Je-
zebelb, córk� Etbaala, króla Sy-
dończykówc, i zacz�ł służyć Ba-
alowid i mu si� kłaniać. 32 Co
wi�cej, postawił Baalowi ołtarz
w świ�tyni� Baalae, któr� zbudo-
wał w Samarii. 33 Ponadto wy-
konał świ�ty pal�f. Swoim post�-
powaniem obrażał Jehow�, Boga
Izraela, bardziej niż wszyscy kró-
lowie izraelscy, którzy panowali
przed nim.

34 Za jego dni Chiel z Betel
odbudował Jerycho. Jego fun-
dament położył kosztem życia
Abirama, swojego pierworodne-
go, a jego bramy postawił kosz-
tem życia Seguba, swojego naj-
młodszego, tak jak to Jehowa
zapowiedział przez Jozuego, sy-
na Nunag.

17 Eliasz�h z Tiszbe, mieszka-
niec Gileadu i, powiedział

do Achaba: „Przysi�gam na Je-
how�, żywego Boga Izraela�,
któremu służ��—w tych latach
nie b�dzie rosy ani deszczu, chy-
ba że powiem inaczej!”j.

2 Jehowa rzekł do Eliasza:
3 „Odejdź st�d, idź na wschód
i ukryj si� w Dolinie Keritu�, któ-
ra leży na wschód od Jordanu.
4 B�dziesz tam pił wod� z poto-
ku, a krukom rozkaż�, żeby przy-
nosiły ci jedzenie”k. 5 Eliasz na-
tychmiast wyruszył i post�pił
zgodnie z poleceniem Jehowy—
udał si� do Doliny Keritu�, leż�-
cej na wschód od Jordanu, i tam
pozostał. 6 Rano i wieczorem
kruki przynosiły mu chleb i mi�-

16:32 �Dosł. „domu”. 16:33 �Zob.
Słowniczek poj�ć. 17:1 � Imi� to zna-
czy „moim Bogiem jest Jehowa”. �Dosł.
„jako żyje Jehowa, Bóg Izraela”. �Dosł.
„przed którym stoj�”. 17:3, 5 �Lub
„Wadi Kerit”. Zob. Słowniczek poj�ć,
hasło „Wadi”.

so, a wod� pił z potokua. 7 Ale
po jakimś czasie potok wysechłb,
bo w kraju nie było deszczu.

8 Wtedy Jehowa rzekł do
Eliasza: 9 „Udaj si� do Sarep-
ty�, która znajduje si� na tery-
torium Sydonu, i pozostań tam.
Nakaż� pewnej wdowie, że-
by ci� żywiła”c. 10 Eliasz udał
si� wi�c do Sarepty. Kiedy do-
tarł do bramy miasta, zoba-
czył wdow�, która zbierała ka-
wałki drewna. Zawołał do niej:
„Przynieś mi, prosz�, troch� wo-
dy w kubku, żebym mógł si�
napić”d. 11 Gdy ona już szła
po wod�, zawołał za ni�: „Pro-
sz�, przynieś mi jeszcze kawałek
chleba”. 12 Na to odpowiedzia-
ła: „Przysi�gam na Jehow��,
twojego Boga, że nie mam chle-
ba. Mam tylko garść m�ki
w wielkim dzbanie i troch� oli-
wy w dzbankue. Przyszłam ze-
brać kilka kawałków drewna,
potem przyrz�dz� coś dla siebie
i swojego syna, zjemy to, a póź-
niej umrzemy”.

13 Wówczas Eliasz rzekł do
niej: „Nie bój si�. Idź i zrób,
jak powiedziałaś. Tylko naj-
pierw z tego, co masz, przygotuj
dla mnie mały okr�gły bochenek
chleba i przynieś mi go. Potem
możesz przyrz�dzić coś dla sie-
bie i swojego syna. 14 Bo Je-
howa, Bóg Izraela, mówi: ‚M�ka
w wielkim dzbanie si� nie wy-
czerpie i w dzbanku nie zabrak-
nie oliwy aż do dnia, gdy Je-
howa ześle na ziemi� deszcz’”f.
15 Poszła wi�c i zrobiła tak,
jak polecił Eliasz. I przez długi
czas on oraz ta wdowa i jej do-
mownicy mieli co jeśćg. 16 M�-
ka w wielkim dzbanie si� nie
wyczerpała i w dzbanku nie za-
brakło oliwy, tak jak to Jehowa
zapowiedział przez Eliasza.

17:9 �Lub „Carefat”. 17:12 �Dosł. „ja-
ko żyje Jehowa”.
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17 Po tych wydarzeniach za-
chorował syn tej kobiety, właś-
cicielki domu. Jego stan tak
si� pogorszył, że przestał oddy-
chaća. 18 Wtedy kobieta zwró-
ciła si� do Eliasza: „Co masz
przeciwko mnie�, sługo praw-
dziwego Boga? Czy przyszedłeś,
żeby przypomnieć mi o mojej wi-
nie i sprowadzić na mojego sy-
na śmierć?”b. 19 Ale Eliasz po-
wiedział jej: „Daj mi swojego
syna”. Wzi�ł go z jej obj�ć, za-
niósł do pokoju na dachu, w któ-
rym mieszkał, położył go na
swoim łóżkuc 20 i zacz�ł wołać
do Jehowy: „Jehowo, Boże mójd,
czy również na t� wdow�, u któ-
rej przebywam, sprowadzisz nie-
szcz�ście i pozwolisz, żeby jej
syn umarł?”. 21 Nast�pnie trzy
razy pochylał si�� nad dziec-
kiem i wołał do Jehowy: „Jeho-
wo, Boże mój, prosz�, przywróć
życie� temu dziecku”. 22 Jeho-
wa wysłuchał prośby Eliaszae

i dziecko powróciło do życia�f.
23 Eliasz zabrał dziecko z poko-
ju na dachu, zniósł je na dół do
domu i dał matce. Powiedział:
„Patrz, twój syn żyje”g. 24 Wte-
dy kobieta rzekła do Eliasza:
„Teraz wiem, że naprawd� je-
steś sług� Bożymh i że słowo
Jehowy, które przekazujesz, jest
prawdziwe”.

18 Po pewnym czasie, w trze-
cim rokui, Jehowa rzekł

do Eliasza: „Idź, staw si� przed
Achabem, a ja ześl� na ziemi�
deszcz” j. 2 Eliasz stawił si�
wi�c przed Achabem. W Samarii
panował wtedy dotkliwy głódk.

3 Tymczasem Achab wezwał
Abdiasza, zarz�dc� domu. (Ab-
diasz przejawiał wielk� bojaźń

17:18 �Lub „co mam z tob� wspólnego”.
17:21 �Lub „rozci�gał si�”. �Lub „du-
sz�”. 17:22 �Lub „dusza dziecka wróci-
ła do niego i ożyło”.

przed Jehow�. 4 Kiedy Jeze-
bela zabijała� proroków Jeho-
wy, Abdiasz wzi�ł 100 proroków,
ukrył ich po 50 w jaskiniach
i zaopatrywał w chleb i wod�).
5 Achab polecił Abdiaszowi:
„Obejdź wszystkie źródła i do-
liny� w kraju. Może znajdziemy
gdzieś jeszcze tyle trawy, żeby
ocalić konie oraz muły i żeby nie
zgin�ły wszystkie nasze zwie-
rz�ta”. 6 Podzielili wi�c mi�-
dzy siebie kraj, który zamierzali
obejść. Achab poszedł w jedn�
stron�, a Abdiasz w drug�.

7 Gdy Abdiasz był w drodze,
na spotkanie wyszedł mu Eliasz.
Abdiasz od razu go poznał, po-
kłonił si� nisko i rzekł: „To na-
prawd� ty, mój panie, Eliaszu?”b.
8 „To ja”—odrzekł. „Idź, po-
wiedz swojemu panu: ‚Eliasz jest
tutaj’”. 9 Ale Abdiasz powie-
dział: „Jaki grzech popełniłem,
że chcesz wydać swojego słu-
g� Achabowi? Przecież on mnie
zabije. 10 Przysi�gam na Jeho-
w��, twojego Boga—nie ma na-
rodu ani królestwa, do którego
mój pan by nie posłał, że-
by ci� szukano. Kiedy mówiono:
‚Nie ma go tutaj’, kazał takie-
mu królestwu i narodowi zło-
żyć przysi�g�, że nie można było
ci� znaleźćc. 11 A ty teraz mó-
wisz: ‚Idź, powiedz swojemu pa-
nu: „Eliasz jest tutaj” ’. 12 Gdy
odejd� od ciebie, duch Jehowy
uniesie ci�d na miejsce, którego
nie b�d� znał. Jeśli powiem o to-
bie Achabowi, a on ci� nie znaj-
dzie, to na pewno mnie zabije.
A przecież twój sługa od młodo-
ści boi si� Jehowy. 13 Czy mo-
jemu panu nie opowiedziano, co
zrobiłem, gdy Jezebel zabijała
proroków Jehowy—jak ukryłem

18:4 �Dosł. „odcinała”. 18:5 �Lub „wa-
di”. Zob. Słowniczek poj�ć. 18:10
�Dosł. „jako żyje Jehowa”.
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100 proroków Jehowy po 50
w jaskiniach i zaopatrywałem
ich w chleb i wod�?a 14 A ty
teraz mówisz: ‚Idź, powiedz swo-
jemu panu: „Eliasz jest tu-
taj” ’. On na pewno mnie zabije”.
15 Jednak Eliasz odparł: „Przy-
si�gam na Jehow�, żywego Boga
Zast�pów, któremu służ��—dzi-
siaj si� przed nim stawi�”.

16 Abdiasz poszedł wi�c spo-
tkać si� z Achabem i przekazał
mu te słowa. I Achab wyruszył
na spotkanie z Eliaszem.

17 Gdy tylko Achab zobaczył
Eliasza, powiedział do niego:
„Czy to ty—ten, który ści�gn�ł
wielkie nieszcz�ście na Izrae-
la?”.

18 Eliasz odpowiedział: „To
nie ja ści�gn�łem nieszcz�ście
na Izraela, ale ty i ród twoje-
go ojca, bo porzuciliście przyka-
zania Jehowy i zacz�liście słu-
żyć Baalomb. 19 Teraz zbierz
na górze Karmelc całego Izrae-
la, a także 450 proroków Baala
oraz 400 proroków świ�tego pa-
la�d, którzy jadaj� przy stole Je-
zebel”. 20 Achab wysłał wi�c
wiadomość do wszystkich ludzi
w Izraelu i zebrał proroków na
górze Karmel.

21 Wtedy Eliasz stan�ł przed
całym ludem i rzekł: „Jak dłu-
go b�dziecie niezdecydowani�?e

Jeśli Jehowa jest prawdziwym
Bogiem, to idźcie za Nimf, a jeśli
Baal, to idźcie za nim”. Lud jed-
nak nie odpowiedział mu ani
słowem. 22 I Eliasz przemówił
do ludu: „Z proroków Jehowy
pozostałem tylko jag, podczas
gdy proroków Baala jest 450.
23 Dajcie nam dwa młode byki.

18:15 �Dosł. „jako żyje Jehowa Zast�-
pów, przed którym stoj�”. 18:19, 29
�Zob. Słowniczek poj�ć. 18:21 �Lub
„b�dziecie utykać, maj�c dwa różne po-
gl�dy”.

Niech oni wybior� sobie jednego
byka, poćwiartuj� go i położ� na
drewnie, ale niech nie podkłada-
j� ognia. Ja przygotuj� drugiego
byka, położ� go na drewnie i też
nie podłoż� ognia. 24 Potem
wy b�dziecie wzywać imienia
waszego bogaa, a ja b�d� wzy-
wał imienia Jehowy. Bóg, który
odpowie ogniem, pokaże, że jest
prawdziwym Bogiem”b. Na to ca-
ły lud odpowiedział: „Niech tak
b�dzie”.

25 Eliasz rzekł do proroków
Baala: „Wybierzcie sobie jedne-
go młodego byka i przygotujcie
go pierwsi, bo was jest wi�cej.
Potem wzywajcie imienia swoje-
go boga, ale nie wolno wam pod-
kładać ognia”. 26 Wzi�li wi�c
młodego byka, którego im da-
no, przygotowali go i od rana do
południa wzywali imienia Baa-
la: „Baalu, odpowiedz nam!”. Nie
rozległ si� jednak żaden głos
i nikt nie odpowiadałc. A oni ca-
ły czas podskakiwali wokół
ołtarza, który zrobili. 27 Oko-
ło południa Eliasz zacz�ł z nich
drwić: „Wołajcie na cały głos!
Przecież to bóg!d Może si� za-
myślił albo poszedł si� wypróż-
nić�. A może śpi i ktoś musi
go obudzić!”. 28 Tamci wołali
na cały głos i zgodnie ze swoim
zwyczajem robili sobie naci�cia
sztyletami i dzidami, aż cali byli
zalani krwi�. 29 Min�ło połu-
dnie, a oni ci�gle byli ogarni�ci
szałem� i zachowywali si� tak aż
do czasu składania wieczornej
ofiary zbożowej�. Ale nie rozległ
si� żaden głos i nikt nie odpo-
wiadał. Nie było oznak niczyjej
uwagie.

30 W końcu Eliasz rzekł do ca-
łego ludu: „Podejdźcie do mnie”.

18:27 �Możliwe też „wybrał si� w po-
dróż”. 18:29 �Lub „zachowywali si�
jak prorocy”.
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I wszyscy podeszli do niego.Wte-
dy on zacz�ł naprawiać zburzo-
ny ołtarz Jehowya. 31 Wzi�ł 12
kamieni, odpowiednio do liczby
plemion synów Jakuba, do które-
go Jehowa powiedział: „B�dziesz
si� nazywał Izrael”b. 32 Z tych
kamieni zbudował ołtarzc ku
chwale imienia Jehowy, a doo-
koła ołtarza zrobił rów—na po-
wierzchni na tyle dużej, że moż-
na by j� obsiać 2 seami� nasion.
33 Potem ułożył drewno, po-
ćwiartował młodego byka i poło-
żył go na nimd. Powiedział: „Na-
pełnijcie wod� cztery wielkie
dzbany i wylejcie j� na ofiar�
całopaln� i na drewno”. 34 Na-
st�pnie polecił: „Zróbcie tak zno-
wu”. Zrobili to wi�c ponownie.
Wtedy powiedział: „Zróbcie to
po raz trzeci”. Zrobili to wi�c po
raz trzeci. 35 I woda rozlała si�
dookoła ołtarza. Napełnił on wo-
d� także rów.

36 Kiedy nadeszła pora skła-
dania wieczornej ofiary zbożo-
weje, prorok Eliasz wyszedł do
przodu i rzekł: „Jehowo, Bo-
że Abrahamaf, Izaakag i Izraela,
niech dzisiaj stanie si� wiado-
me, że Ty jesteś Bogiem w Iz-
raelu, a ja jestem Twoim sług�
i wszystko to uczyniłem z Two-
jego poleceniah. 37 Odpowiedz
mi, Jehowo! Odpowiedz mi, aby
ten lud przekonał si�, że Ty, Je-
howo, jesteś prawdziwym Bo-
giem i że zwracasz ich serca
z powrotem do siebie”i.

38 Wówczas spadł ogień Je-
howy, który strawił ofiar� cało-
paln�j, drewno, kamienie i proch
oraz sprawił, że woda w ro-
wie wyschłak. 39 Kiedy wszys-
cy ludzie to zobaczyli, natych-
miast padli na twarz i mówili:

18:32 �Sea odpowiadała 7,33 l. Zob. Do-
datek B14.

„Jehowa jest prawdziwym Bo-
giem! Jehowa jest prawdziwym
Bogiem!”. 40 Wtedy Eliasz po-
lecił im: „Schwytajcie proroków
Baala! Nie pozwólcie uciec żad-
nemu z nich!”. Od razu ich
schwytali, a Eliasz sprowadził
ich do potoku Kiszon�a i tam po-
zabijałb.

41 Potem Eliasz zwrócił si�
doAchaba: „Idź, jedz i pij, bo sły-
chać odgłos ulewnego deszczu”c.
42 Achab poszedł wi�c jeść
i pić, natomiast Eliasz wszedł na
szczyt Karmelu i ukl�kn�ł na zie-
mi, a twarz miał mi�dzy kolana-
mid. 43 Nast�pnie powiedział
swojemu słudze: „Wejdź wyżej,
prosz�, i popatrz w kierunku mo-
rza”. Ten wszedł wyżej i popa-
trzył, po czym rzekł: „Nic tam
nie ma”. Eliasz siedem razy mó-
wił mu: „Idź tam jeszcze raz”.
44 Za siódmym razem sługa po-
wiedział: „Widz� mał� chmurk�
wielkości dłoni. Unosi si� z mo-
rza”. Na to Eliasz rzekł: „Idź,
powiedz Achabowi: ‚Zaprz�gaj
rydwan! Odjedź, żeby ci� nie
zatrzymała ulewa!’”. 45 Tym-
czasem niebo pociemniało od
chmur, zerwał si� wiatr i za-
cz�ł padać ulewny deszcze. Ale
Achab jechał i dotarł do Jizree-
luf. 46 A Jehowa dodał Eliaszo-
wi sił� i Eliasz podwin�ł swoj�
szat�, włożył j� za pas� i biegł
przed Achabem aż do Jizreelu.

19 Achabg opowiedział Je-
zebelh o wszystkim, co

Eliasz uczynił, i o tym, jak poza-
bijał mieczem wszystkich proro-
ków i. 2 Wtedy Jezebel wysłała
do Eliasza posłańca z wiado-
mości�: „Niech bogowie surowo

18:40 �Lub „Wadi Kiszon”. Zob. Słowni-
czek poj�ć, hasło „Wadi”. 18:46 �Lub
„na Eliaszu spocz�ła r�ka Jehowy”.
�Lub „Eliasz przepasał biodra”.
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mnie ukarz��, jeśli jutro o tej
porze nie zrobi� z tob� te-
go samego, co spotkało każde-
go z nich�!”. 3 Eliasz przestra-
szył si� i uciekł, żeby ratować
życie�a. Przybył do Beer-Szebyb

w Judziec i zostawił tam swo-
jego sług�, 4 a sam oddalił
si� na pustkowie na odleg-
łość dnia drogi. Usiadł pod pew-
nym janowcem i zacz�ł prosić
o śmierć�. Mówił: „Już dłużej
nie mog�! Jehowo, odbierz mi
życie�d, bo wcale nie jestem lep-
szy od moich przodków”.

5 Potem położył si� i za-
sn�ł pod tym janowcem. Nagle
dotkn�ł go aniołe i powiedział:
„Wstań, jedz”f. 6 I Eliasz zoba-
czył koło swojej głowy okr�g-
ły chleb na rozgrzanych kamie-
niach oraz dzban wody. Zjadł,
napił si�, po czym znowu si� po-
łożył. 7 Później anioł Jehowy
przyszedł po raz drugi, dotkn�ł
Eliasza i rzekł: „Wstań, jedz, bo
ta droga b�dzie ponad twoje si-
ły”. 8 Wstał wi�c, zjadł, napił
si� i wzmocniony tym posiłkiem
szedł 40 dni i 40 nocy, aż do-
tarł do Horebu, góry prawdziwe-
go Bogag.

9 Tam wszedł do jaskinih
i sp�dził w niej noc. A Jehowa
odezwał si� do niego: „Co tu ro-
bisz, Eliaszu?”. 10 Na to on po-
wiedział: „Z wielk� gorliwości�
służ� Jehowie, Bogu Zast�pów i.
Izraelici porzucili Twoje przy-
mierze j, zburzyli Twoje ołtarze
i pozabijali mieczem Twoich pro-
rokówk. Zostałem tylko ja i te-
raz chc� mnie zabić�” l. 11 Bóg

19:2 �Dosł. „niech mi bogowie to uczy-
ni� i do tego dodadz�”. �Lub „nie spra-
wi�, by twoja dusza stała si� jak dusza
każdego z nich”. 19:3 �Lub „dusz�”.
19:4 �Lub „żeby jego dusza umarła”.
�Lub „zabierz moj� dusz�”. 19:10, 14
�Lub „nastaj� na moj� dusz�”.

rzekł: „Wyjdź i stań przed Jeho-
w� na tej górze”. I Jehowa tam
przechodziła, a pot�żny, silny
wiatr rozłupywał góry i kruszył
skały przed Jehow�b, ale Jehowy
nie było w tym wietrze. Po wie-
trze nast�piło trz�sienie ziemic,
ale Jehowy nie było w tym trz�-
sieniu ziemi. 12 Po trz�sieniu
pojawił si� ogieńd, lecz Jehowy
nie było w tym ogniu. A po ogniu
rozległ si� spokojny, cichy głose.
13 Gdy tylko Eliasz go usłyszał,
zakrył sobie twarz swoj� urz�do-
w� szat�f i stan�ł przy wejściu
do jaskini.Wtedy głos zapytał go:
„Co tu robisz, Eliaszu?”. 14 Na
to on powiedział: „Z wielk� gor-
liwości� służ� Jehowie, Bogu Za-
st�pów. Izraelici porzucili Twoje
przymierzeg, zburzyli Twoje oł-
tarze i pozabijali mieczem Two-
ich proroków. Zostałem tylko ja
i teraz chc� mnie zabić�”h.

15 Jehowa rzekł do niego:
„Wróć i idź na pustkowie Da-
maszku. Kiedy tam dotrzesz, na-
maść Chazaela i na króla Syrii.
16 Namaścisz też Jehu j, wnu-
ka Nimsziego, na króla Izraela,
a Elizeusza� z Abel-Mecholi, sy-
na Szafata, namaścisz na pro-
roka na swoje miejscek. 17 Kto
si� uratuje przed mieczem Cha-
zaela l, tego zabije Jehum, a kto
si� uratuje przed mieczem Jehu,
tego zabije Elizeuszn. 18 W Iz-
raelu mam jeszcze 7000 ludzio—
wszystkich tych, którzy nie
ugi�li kolan przed Baalemp i go
nie pocałowali”q.

19 Eliasz wyruszył wi�c w
drog� i znalazł Elizeusza, syna
Szafata, gdy ten właśnie orał.
Było przed nim 12 par byków,
a on szedł przy 12 parze. Eliasz

19:16 � Imi� to znaczy „Bóg jest wyba-
wieniem”.
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podszedł do Elizeusza i zarzucił
na niego swoj� urz�dow� szat�a.
20 Wtedy on zostawił byki, po-
biegł za Eliaszem i powiedział:
„Pozwól mi, prosz�, ucałować
ojca i matk�. Potem pójd� za to-
b�”. Eliasz odparł: „Idź. Przecież
ci� nie powstrzymuj�”. 21 Eli-
zeusz wi�c wrócił, wzi�ł jedn�
par� byków i złożył je w ofie-
rze. Pługa i jarzma użył do roz-
palenia ognia, na którym ugoto-
wał mi�so byków, po czym dał je
ludziom do jedzenia. Potem po-
szedł za Eliaszem i zacz�ł mu
usługiwaćb.

20 A Ben-Hadadc, król Sy-
riid, zebrał cał� swoj� ar-

mi� oraz 32 innych królów wraz
z ich konnic� oraz rydwanami.
Rozpocz�ł obl�żeniee Samariif
i walczył przeciwko niej. 2 Po-
tem wyprawił posłańców do
miasta, do Achabag, króla Izrae-
la, i przekazał mu takie słowa:
„Tak mówi Ben-Hadad: 3 ‚Two-
je srebro i twoje złoto s� mo-
je, podobnie jak twoje najlepsze
żony i twoi najlepsi synowie’”.
4 Na to król Izraela odpowie-
dział: „Zgodnie z twoim słowem,
panie mój, królu, należ� do cie-
bie wraz ze wszystkim, co posia-
dam”h.

5 Później posłańcy wrócili
i rzekli: „Tak mówi Ben-Hadad:
‚Posłałem do ciebie wiadomość:
„Dasz mi swoje srebro, złoto, żo-
ny i synów”. 6 Ale jutro o tej
porze wyśl� do ciebie swoich
sług, żeby starannie przeszukali
twój dom oraz domy twoich sług
i zabrali wszystko, co masz cen-
nego’”.

7 Wtedy król Izraela wezwał
wszystkich starszych kraju i
rzekł: „Zauważcie, prosz�, że ten
człowiek za wszelk� cen� chce
sprowadzić na nas nieszcz�ście.

Przecież nie odmówiłem mu, gdy
zaż�dał moich żon i synów, mo-
jego srebra i złota”. 8 Wszyscy
starsi i cały lud odparli: „Nie ule-
gaj mu i nie zgadzaj si� na to”.
9 Król powiedział wi�c do po-
słańców Ben-Hadada: „Przekaż-
cie mojemu panu, królowi: ‚Zro-
bi� wszystko, czego zaż�dałeś od
swojego sługi za pierwszym ra-
zem, ale na to nie mog� po-
zwolić’”. Wtedy posłańcy odeszli
i przekazali jego słowa.

10 Ben-Hadad posłał do nie-
go wiadomość: „Niech bogowie
surowo mnie ukarz��, jeśli z Sa-
marii zostanie choćby po gar-
ści prochu dla wszystkich moich
ludzi!”. 11 Król Izraela odpo-
wiedział: „Przekażcie mu: ‚Ten,
kto zakłada zbroj�, nie powi-
nien chwalić si� jak ten, kto
j� zdejmuje’”a. 12 Ben-Hadad
usłyszał t� odpowiedź, gdy ra-
zem z królami pił w namiotach�.
Natychmiast polecił sługom:
„Przygotujcie si� do natarcia!”.
Przygotowali si� wi�c do ataku
na miasto.

13 Do Achabab, króla Izraela,
podszedł pewien prorok i rzekł:
„Tak mówi Jehowa: ‚Czy widzia-
łeś t� ogromn� armi�? Wydam
j� dzisiaj w twoje r�ce i przeko-
nasz si�, że ja jestem Jehowa’”c.
14 Achab zapytał: „Za czyj�
spraw� to si� stanie?”, na co ten
rzekł: „Tak mówi Jehowa: ‚Sta-
nie si� to za spraw� podwład-
nych ksi�ż�t prowincji’”. Achab
spytał: „Kto rozpocznie bitw�?”,
a ten odrzekł: „Ty!”.

15 Wtedy Achab policzył pod-
władnych ksi�ż�t prowincji—było
ich 232. Potem policzył wszyst-
kich izraelskich żołnierzy—było

20:10 �Dosł. „niech mi bogowie to uczy-
ni� i do tego dodadz�”. 20:12 �Lub
„szałasach”.
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ich 7000. 16 Wyruszyli w połu-
dnie, a w tym czasie Ben-Hadad
z 32 królami, którzy mu pomagali,
oddawał si� pijaństwu w namio-
tach�. 17 Pierwsi wyszli z mias-
ta podwładni ksi�ż�t prowincji.
Ben-Hadad natychmiast wysłał
zwiadowców, którzy go powia-
domili: „Jacyś ludzie wyszli z Sa-
marii”. 18 Polecił wtedy: „Bez
wzgl�du na to, czy wyszli w poko-
jowych zamiarach, czy po to, że-
by walczyć, macie ich wzi�ć
żywcem”. 19 Ale ci, którzy wy-
szli z miasta—podwładni ksi�ż�t
prowincji i pod�żaj�ce za nimi
oddziały wojskowe— 20 zacz�li
zabijać swoich przeciwników. Sy-
ryjczycy rzucili si� do ucieczkia,
a Izraelici ich ścigali. Ben-Hadad,
król Syrii, uciekł konno wraz
z cz�ści� jeźdźców. 21 Król Iz-
raela wyruszył i pokonał konni-
c� i rydwany Syryjczyków, zada-
j�c im dotkliw� kl�sk�.

22 Później do króla Izraela
znowu przyszedł ten prorokb

i powiedział mu: „Wzmocnij swo-
je siły i przemyśl, co zrobiszc,
bo król Syrii nadci�gnie prze-
ciwko tobie na pocz�tku przy-
szłego roku�”d.

23 Słudzy króla Syrii rzekli
do niego: „Ich Bóg jest Bo-
giem gór, dlatego nas pokonali.
Ale jeśli b�dziemy z nimi wal-
czyć na równinie, to my ich po-
konamy. 24 Zrób tak: Niech do
walki nie prowadz� ludzi królo-
wiee—zast�p ich namiestnikami.
25 Potem zgromadź� armi� rów-
n� armii, któr� straciłeś—konia
za konia i rydwan za rydwan.
Walczmy z nimi na równinie, a na
pewno ich pokonamy”. Król po-
słuchał tej rady i tak właśnie po-
st�pił.

20:16 �Lub „szałasach”. 20:22 �Czyli
nast�pnej wiosny. 20:25 �Dosł. „po-
licz”.

26 Na pocz�tku roku� Ben-
-Hadad powołał Syryjczyków
pod broń i wyruszył do Afekua

na bitw� z Izraelem. 27 Pod
broń powołano również Izraeli-
tów. Otrzymali oni zaopatrzenie
i wyruszyli do walki z Syryjczy-
kami. Kiedy rozbili naprzeciw
nich obóz, przypominali dwa
stadka kóz, podczas gdy Sy-
ryjczycy napełnili cał� okolic�b.
28 Wówczas sługa prawdziwego
Boga przyszedł do króla Izraela
i rzekł: „Tak mówi Jehowa: ‚Po-
nieważ Syryjczycy powiedzieli:
„Jehowa jest Bogiem gór, a nie
jest Bogiem równin”, wydam t�
ogromn� armi� w twoje r�cec

i przekonacie si�, że ja jestem
Jehowa’”d.

29 Przez siedem dni pozosta-
wali naprzeciwko siebie w obo-
zach. Siódmego dnia rozpocz�ła
si� bitwa i w jeden dzień Izraelici
pokonali� 100 000 syryjskich żoł-
nierzy piechoty. 30 Pozostali
uciekli do miasta, do Afekue, ale
tam run�ł na nich mur i zgi-
n�ło 27 000. Ben-Hadad również
uciekł, wszedł do miasta i ukrył
si� w gł�bi jakiegoś domu.

31 Jego słudzy powiedzieli do
niego: „Słyszeliśmy, że królowie
izraelscy s� miłosierni�. Prosi-
my ci�, pozwól, że włożymy wo-
ry� i założymy na szyje� powro-
zy, i pójdziemy do króla Izraela.
Może zostawi ci� przy życiu�”f.
32 Przyszli wi�c do króla Izrae-
la w worach i z powrozami na
szyjach i rzekli: „Twój sługa Ben-
-Hadad mówi: ‚Prosz�, pozwól
mi� żyć’ ”. Na to król Izrae-
la odrzekł: „To on jeszcze żyje?

20:26 �Czyli wiosn�. 20:29 �Lub „za-
bili”. 20:31 �Lub „przejawiaj� lojal-
n� miłość”. �Zob. Słowniczek poj�ć.
�Dosł. „głowy”. �Lub „zachowa twoj�
dusz�”. 20:32 �Lub „mojej duszy”.
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Jest moim bratem”. 33 Ludzie
ci wzi�li to za dobry znak i szyb-
ko mu przytakn�li: „Ben-Hadad
jest twoim bratem”. On odpowie-
dział: „Idźcie i przyprowadźcie
go”. Wtedy Ben-Hadad wyszedł
do niego, a on kazał mu wsi�ść
na rydwan.

34 Ben-Hadad obiecał Acha-
bowi: „Oddam ci miasta, które
mój ojciec zabrał twojemu ojcu.
Możesz też założyć swoje baza-
ry� w Damaszku, tak jak mój oj-
ciec w Samarii”.

Achab odparł: „Na podstawie
tego porozumienia� pozwol� ci
odejść”.

Zawarł wi�c z nim porozumie-
nie i pozwolił mu odejść.

35 Na polecenie Jehowy je-
den z synów prorockich�a po-
wiedział do swojego towarzysza:
„Uderz mnie, prosz�”. Ale ten
nie chciał go uderzyć. 36 Wte-
dy on powiedział do niego: „Po-
nieważ nie posłuchałeś głosu
Jehowy, to gdy tylko ode mnie
odejdziesz, zabije ci� lew”. I kie-
dy ten odszedł, lew go zaatako-
wał i zabił.

37 Prorok ten spotkał innego
człowieka i rzekł: „Uderz mnie,
prosz�”. On wi�c go uderzył i
zranił.

38 Potem prorok wyszedł na
drog� i czekał tam na króla. Za-
łożył sobie na oczy przepask�,
żeby nie można go było rozpo-
znać. 39 Gdy król go mijał, ten
zawołał do niego: „Kiedy twój
sługa był w samym środku bit-
wy, ktoś wycofywał si� z walki
i przyprowadził do mnie jakie-

20:34 �Lub „wyznaczyć sobie ulice”.
�Lub „przymierza”. 20:35 �Wyrażenie
„synowie proroccy” najwyraźniej odno-
si si� do jakiejś szkoły dla proroków al-
bo społeczności proroków.

goś jeńca. Powiedział: ‚Pilnuj te-
go człowieka. Jeśli ucieknie, to
oddasz swoje życie za jego ży-
cie�a albo zapłacisz talent� sreb-
ra’. 40 A gdy twój sługa był
zaj�ty różnymi rzeczami, je-
niec nagle znikn�ł”. Król Izraela
rzekł do niego: „Sam wydałeś na
siebie wyrok. Właśnie taka b�-
dzie twoja kara”. 41 Wtedy ten
szybko zdj�ł z oczu przepask�
i król Izraela zorientował si�, że
to jeden z prorokówb. 42 Pro-
rok powiedział do króla: „Tak
mówi Jehowa: ‚Ponieważ pozwo-
liłeś uciec człowiekowi, o któ-
rym powiedziałem, że ma zostać
zgładzonyc, oddasz swoje życie
za jego życie�d, a swój lud—za
jego lud’”e. 43 Wówczas król
Izraela udał si� do swojego do-
mu w Samariif pos�pny i przy-
gn�biony.

21 Po tych wydarzeniach
miała miejsce nast�puj�-

ca sytuacja zwi�zana z winnic�
Nabota z Jizreelu: Winnica znaj-
dowała si� w Jizreelug obok pa-
łacu Achaba, króla Samarii.
2 Achab zwrócił si� do Nabo-
ta: „Daj mi swoj� winnic�, że-
bym zrobił z niej ogród warzyw-
ny, bo jest blisko mojego domu.
W zamian dam ci lepsz� win-
nic�. Albo—jeśli wolisz—zapła-
c� ci za ni� tyle, ile jest warta”.
3 Ale Nabot powiedział Acha-
bowi: „W żadnym razie nie mo-
g� ci dać dziedzicznej własności
swoich przodków, bo Jehowa te-
go zabrania”h. 4 Achab wrócił
wi�c do domu pos�pny i przy-
gn�biony tym, że Nabot z Jiz-
reelu powiedział mu: „Nie dam
ci dziedzicznej własności swo-
ich przodków”. Potem położył

20:39, 42 �Lub „twoja dusza zast�pi je-
go dusz�”. 20:39 �Talent odpowiadał
34,2 kg. Zob. Dodatek B14.
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si� na swoim łóżku, odwrócił si�
twarz� do ściany i nie chciał nic
jeść.

5 Jego żona, Jezebela, przy-
szła do niego i zapytała: „Czym
si� tak zadr�czasz�, że nie
chcesz nic jeść?”. 6 Odrzekł jej:
„Powiedziałem do Nabota z Jiz-
reelu: ‚Sprzedaj mi swoj� winni-
c�. Albo—jeśli wolisz—dam ci za
ni� inn�’. Ale on odpowiedział:
‚Nie dam ci swojej winnicy’”.
7 Jego żona, Jezebel, rzekła do
niego: „Czy to nie ty jesteś kró-
lem Izraela? Wstań, zjedz coś
i rozchmurz si�. Ja dam ci win-
nic� Nabota z Jizreelu”b. 8 Na-
pisała w imieniu Achaba listy,
opiecz�towała je jego piecz�-
ci�c i wysłała do starszychd

oraz dostojników, którzy miesz-
kali w mieście Nabota. 9 W lis-
tach napisała: „Ogłoście post
i każcie Nabotowi usi�ść przed
ludem. 10 Posadźcie przed nim
dwóch niegodziwych ludzi, któ-
rzy b�d� przeciwko niemu świad-
czyće i powiedz�: ‚Przekl�łeś
Boga i króla!’f. Potem go wypro-
wadźcie i ukamienujcie, niech
umrze”g.

11 Starsi i dostojnicy miesz-
kaj�cy w mieście Nabota post�-
pili zgodnie z tym, co Jezebel na-
pisała im w listach. 12 Ogłosili
post i posadzili Nabota przed lu-
dem. 13 Wtedy przyszło dwóch
niegodziwców, którzy usiedli
przed Nabotem i w obecności
ludu zacz�li świadczyć przeciw-
ko niemu: „Nabot przekl�ł Bo-
ga i króla!”h. Nast�pnie wy-
prowadzono Nabota za miasto
i ukamienowano i. 14 Później
posłano do Jezebel wiadomość:
„Nabot został ukamienowany,
nie żyje” j.

21:5 �Dosł. „dlaczego twój duch jest
smutny”.

15 Gdy tylko Jezebel usłysza-
ła, że Nabot został ukamienowa-
ny, powiedziała do Achaba: „Idź
i przejmij winnic�, której Nabot
z Jizreelua nie chciał ci sprze-
dać. Nabota już nie ma, nie
żyje”. 16 KiedyAchab usłyszał,
że Nabot z Jizreelu nie żyje, od
razu udał si� do jego winnicy, że-
by j� przej�ć.

17 Wtedy Jehowa rzekł do
Eliaszab z Tiszbe: 18 „Idź i spo-
tkaj si� z Achabem, królem Iz-
raela, który panuje w Samariic.
Jest teraz w winnicy Nabo-
ta. Poszedł tam, żeby j� prze-
j�ć. 19 Powiedz mu: ‚Tak mó-
wi Jehowa: „Czy zamordowałeś
człowiekad i do tego jeszcze
przywłaszczyłeś sobie jego po-
siadłość?”’e. Potem mu powiedz:
‚Tak mówi Jehowa: „Tam, gdzie
psy lizały krew Nabota, b�d� też
lizać twoj� krew”’”f.

20 Achab odezwał si� do
Eliasza: „A wi�c znalazłeś mnie,
mój wrogu!”g, na co ten od-
rzekł: „Znalazłem. Bóg powie-
dział: ‚Ponieważ tak uparcie
robisz� to, co złe w oczach Jeho-
wyh, 21 sprowadzam na ciebie
nieszcz�ście, zmiot� ci� i zgła-
dz� u ciebie wszystkich m�ż-
czyzn�i, nawet tych najmniej
znacz�cych w Izraeluj. 22 Zro-
bi� z twoim domem to sa-
mo, co z domem Jeroboamak,
syna Nebata, i domem Baaszy l,
syna Achijasza, bo wywołałeś
mój gniew i nakłoniłeś Izraeli-
tów do grzechów’. 23 A o Jeze-
bel Jehowa powiedział: ‚Psy po-
żr� Jezebel na polu w Jizreelum.
24 Jeżeli ktoś z domu Achaba
umrze w mieście, to pożr� go

21:20 �Dosł. „zaprzedałeś si�, żeby ro-
bić”. 21:21 �Dosł. „każdego oddaj�ce-
go mocz na mur”. Pogardliwy zwrot
hebr. odnosz�cy si� do m�żczyzn.
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psy, a jeżeli umrze w polu, to
rozdziobi� go ptaki�a. 25 Nigdy
wcześniej nie było nikogo takie-
go jak Achabb, kto by tak upar-
cie robił� to, co złe w oczach
Jehowy. Podjudzała go do te-
go jego żona, Jezebelc. 26 Za-
chowywał si� w najohydniejszy
możliwy sposób, oddaj�c cześć
odrażaj�cym bożkom�, tak jak
to robili wszyscy Amoryci, któ-
rych Jehowa wyp�dził ze wzgl�-
du na Izraelitów’”d.

27 Gdy tylko Achab usłyszał
te słowa, rozdarł swoje szaty
i włożył na siebie wór�. Pościł,
leżał w worze i chodził przygn�-
biony. 28 Wtedy Jehowa po-
wiedział do Eliasza z Tiszbe:
29 „Czy widziałeś, jak Achab
si� upokorzył wobec mnie?e Po-
nieważ upokorzył si� przede
mn�, nie sprowadz� na jego dom
nieszcz�ścia za jego życia. Spro-
wadz� je za życia jego syna”f.

22 Przez trzy lata nie było
wojny mi�dzy Syri� a Iz-

raelem. 2 W trzecim roku Je-
hoszafatg, król Judy, udał si�
do króla Izraelah. 3 Król Izrae-
la rzekł wtedy do swoich sług:
„Wiecie przecież, że Ramot-
-Gilead i należy do nas. A jed-
nak oci�gamy si� z odebraniem
go królowi Syrii”. 4 I zapytał
Jehoszafata: „Czy pójdziesz ze
mn� walczyć o Ramot-Gilead?”.
Jehoszafat odrzekł królowi Iz-
raela: „Pójd� z tob�, moi ludzie
z twoimi ludźmi, a moje konie
z twoimi końmi” j.

21:24 �Dosł. „ptaki nieba”. 21:25
�Dosł. „zaprzedał si�, żeby robić”.
21:26 �Hebr. termin przetłumaczony tu
na „odrażaj�ce bożki” może być spo-
krewniony ze słowem oznaczaj�cym
„gnój”. Używa si� go w celu wyrażenia
pogardy. 21:27 �Zob. Słowniczek po-
j�ć.

5 Jehoszafat powiedział jesz-
cze do króla Izraela: „Ale naj-
pierw, prosz�, poradźmy si� Je-
howy”a. 6 Król Izraela zebrał
wi�c około 400 proroków i spy-
tał ich: „Czy mam wyruszyć na
wojn� przeciwko Ramot-Gilead,
czy nie?”. Odpowiedzieli: „Wy-
rusz. Jehowa wyda je w r�ce
króla”.

7 Wtedy Jehoszafat rzekł:
„Czy nie ma tu jeszcze jakie-
goś proroka Jehowy? Zapytaj-
my także przez niego”b. 8 Na
to król Izraela powiedział do Je-
hoszafata: „Jest jeszcze jeden
człowiek, przez którego możemy
poradzić si� Jehowyc. Ale ja go
nienawidz�d, bo nigdy nie pro-
rokuje mi dobrych rzeczy, tyl-
ko złee. To Michajasz, syn Jimli”.
Jehoszafat rzekł jednak: „Król
nie powinien tak mówić”.

9 Król Izraela wezwał wi�c
dworzanina i polecił: „Przypro-
wadź szybko Michajasza, sy-
na Jimli”f. 10 Król Izraela oraz
Jehoszafat, król Judy, ubrani
w królewskie szaty, siedzieli na
swoich tronach na klepisku przy
bramie Samarii, a wszyscy pro-
rocy prorokowali przed nimig.
11 Potem Sedekiasz, syn Kena-
any, zrobił sobie żelazne rogi
i rzekł: „Tak mówi Jehowa: ‚Ni-
mi b�dziesz bódł Syryjczyków,
aż ich wytracisz’”. 12 Wszyscy
pozostali prorocy prorokowali
to samo. Mówili: „Wyrusz na
Ramot-Gilead, a odniesiesz zwy-
ci�stwo. Jehowa wyda je w two-
je r�ce, królu”.

13 Posłaniec, który poszedł
wezwać Michajasza, powiedział
do niego: „Zauważ, że wszystkie
zapowiedzi proroków s� dla kró-
la pomyślne. Prosz�, niech two-
ja zapowiedź też b�dzie pomyśl-
na. Mów tak jak oni”h. 14 Ale
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Michajasz odparł: „Przysi�gam
na Jehow�, żywego Boga�—b�-
d� mówił to, co powie mi Je-
howa”. 15 I przyszedł do króla,
a król zapytał: „Michajaszu, czy
mamy wyruszyć na wojn� prze-
ciwko Ramot-Gilead, czy nie?”.
On od razu mu odpowiedział:
„Wyrusz, a odniesiesz zwyci�-
stwo. Jehowa wyda je w two-
je r�ce, królu”. 16 Na to król
rzekł do niego: „Ile razy mam ci�
zaprzysi�gać, żebyś mi nie mó-
wił w imieniu Jehowy nic inne-
go, jak tylko prawd�?”. 17 Wte-
dy Michajasz oznajmił: „Widz�
wszystkich Izraelitów rozpro-
szonych po góracha niczym ow-
ce bez pasterza. Jehowa rzekł:
‚Nie maj� pana. Niech każdy
wraca w pokoju do swojego do-
mu’”.

18 Wówczas król Izraela zwró-
cił si� do Jehoszafata: „Czy ci
nie mówiłem: ‚Nie b�dzie mi pro-
rokował dobrych rzeczy, tylko
złe’?”b.

19 Michajasz powiedział jesz-
cze: „Dlatego wysłuchaj sło-
wa Jehowy. Widziałem, jak Je-
howa siedział na swoim troniec,
a całe wojsko niebiańskie stało
przy Nim, po Jego prawej i lewej
stronied. 20 Jehowa zapytał:
‚Kto zwiedzie Achaba i nakło-
ni go, żeby wyruszył na Ramot-
-Gilead i tam zgin�ł?’. I jeden
zacz�ł mówić tak, a drugi ina-
czej. 21 W końcu wyst�pił pe-
wien duch�e, stan�ł przed Jeho-
w� i powiedział: ‚Ja go zwiod�’.
Jehowa spytał: ‚W jaki sposób?’.
22 Ten odpowiedział: ‚Pójd�
i włoż� kłamliwe słowa w usta
wszystkich jego proroków’f. On
wi�c rzekł: ‚Zwiedziesz go, na
pewno ci si� uda. Idź i zrób

22:14 �Dosł. „jako żyje Jehowa”. 22:21
�Lub „anioł”.

tak’. 23 I Jehowa pozwolił, że-
by duch włożył kłamliwe słowa
w usta wszystkich tych twoich
prorokówa. Ale Jehowa posta-
nowił, że spadnie na ciebie nie-
szcz�ście”b.

24 Wówczas Sedekiasz, syn
Kenaany, podszedł do Michaja-
sza, uderzył go w policzek i po-
wiedział: „Któr�dy to duch Je-
howy przeniósł si� ode mnie,
żeby mówić z tob�?”c. 25 Mi-
chajasz odrzekł: „Zobaczysz
któr�dy—w dniu, gdy b�dziesz
si� chować w gł�bi domu”.
26 Wtedy król Izraela pole-
cił: „Weź Michajasza i zapro-
wadź go do Amona, naczelni-
ka miasta, i do Joasza, syna
królewskiego. 27 Powiedz im:
‚Król mówi: „Zamknijcie tego
człowieka w wi�zieniud i dawaj-
cie mu zmniejszone racje chle-
ba i wody, dopóki bezpiecznie
nie wróc�”’”. 28 Na to Micha-
jasz rzekł: „Jeśli rzeczywiście
wrócisz bezpiecznie, to Jehowa
nie przemawiał przeze mnie”e.
Nast�pnie dodał: „Zwróćcie na
to uwag�, wszyscy ludzie”.

29 Król Izraela oraz Jeho-
szafat, król Judy, wyruszyli
na Ramot-Gileadf. 30 Król Izra-
ela powiedział do Jehoszafata:
„Ja wyrusz� do bitwy w przebra-
niu, ale ty załóż swoje królew-
skie szaty”. Tak wi�c król Izrae-
la przebrał si�g i ruszył do bitwy.
31 A król Syrii rozkazał 32 do-
wódcom rydwanówh: „Nie walcz-
cie z nikim, małym czy wielkim,
tylko z królem Izraela”. 32 Gdy
dowódcy rydwanów zobaczyli
Jehoszafata, powiedzieli sobie:
„To na pewno jest król Izraela”.
Ruszyli wi�c w jego kierunku,
żeby z nim walczyć. Wtedy Je-
hoszafat zacz�ł wołać o pomoc.
33 Kiedy dowódcy rydwanów
zorientowali si�, że nie jest to
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król Izraela, natychmiast prze-
stali go ścigać.

34 A pewien człowiek strzelił
z łuku i przypadkiem trafił kró-
la Izraela mi�dzy spojenia jego
zbroi. Król powiedział do swo-
jego woźnicy: „Zawróć i wywieź
mnie z pola bitwy�, bo jestem
ci�żko ranny”a. 35 Ale przez
cały dzień trwała zaci�ta walka
i król musiał być podtrzymywa-
ny w rydwanie, żeby mógł stać
twarz� do Syryjczyków. Krew
z jego rany spływała do wn�trza
rydwanu wojennego, a wieczo-
rem umarłb. 36 O zachodzie
słońca żołnierze usłyszeli nawo-
ływanie: „Każdy do swojego
miasta! Każdy do swojej ziemi!”c.
37 Tak umarł król. Sprowadzo-
no go do Samarii i tam pocho-
wano. 38 Kiedy myto rydwan
wojenny przy sadzawce w Sama-
rii, k�pały si� w niej prostytut-
ki, a psy lizały krew króla�, tak
jak to zapowiedział Jehowad.

39 Pozostałe fakty z życia
Achaba—wszystko, co uczynił,
dom� z kości słonioweje, któ-
ry zbudował, oraz wszystkie
miasta, które wzniósł—opisano
w Ksi�dze Dziejów Królów Izrae-
la. 40 Potem Achab spocz�ł ze
swoimi praojcami f, a władz� po
nim obj�ł jego syn Achazjaszg.

41 Jehoszafath, syn Asy, zo-
stał królem Judy w czwartym
roku panowania Achaba, króla
Izraela. 42 Miał 35 lat, gdy ob-
j�ł władz�, i panował w Je-
rozolimie 25 lat. Jego mat-
k� była Azuba, córka Szilchiego.
43 Jehoszafat we wszystkim
naśladował swojego ojca, As� i.
Nie zboczył z drogi, któr� szedł

22:34 �Dosł. „z obozu”. 22:38 �Moż-
liwe też „tam, gdzie zwykle k�pały
si� prostytutki, psy lizały krew króla”.
22:39 �Lub „pałac”.

jego ojciec, i czynił to, co słusz-
ne w oczach Jehowya. Jednak
świ�te wzniesienia nie zostały
usuni�te i dalej wznosił si� na
nich dym z ofiar, które ludzie
tam składalib. 44 Jehoszafat
utrzymywał pokojowe stosunki
z królem Izraelac. 45 Pozosta-
łe fakty z życia Jehoszafata—
jego pot�g� i to, jak prowadził
wojny—opisano w Ksi�dze Dzie-
jów Królów Judy. 46 Jehosza-
fat usun�ł też z kraju reszt�
m�żczyzn uprawiaj�cych pro-
stytucj� świ�tynn�d, którzy po-
zostali z czasów jego ojca, Asye.

47 W Edomie nie było wte-
dy królaf. Obowi�zki króla peł-
nił zarz�dcag.

48 Jehoszafat zbudował okr�-
ty Tarszisz�, żeby popłyn�ły do
Ofiru po złotoh. Nie popłyn�ły
tam jednak, ponieważ rozbiły si�
koło Ecjon-Geber i. 49 W tam-
tym czasie Achazjasz, syn Acha-
ba, zaproponował Jehoszafato-
wi: „Niech moi słudzy popłyn�
na okr�tach z twoimi sługami”,
ale Jehoszafat si� nie zgodził.

50 Potem Jehoszafat spocz�ł
ze swoimi praojcami j. Został po-
chowany przy swoich praoj-
cach w Mieście Dawida, swojego
przodka.Władz� po nim obj�ł je-
go syn Jehoramk.

51 Achazjaszl, syn Achaba,
został królem Izraela w Sa-
marii w 17 roku panowania Je-
hoszafata, króla Judy, i panował
nad Izraelem dwa lata. 52 Ro-
bił to, co złe w oczach Jeho-
wy, i post�pował tak jak jego oj-
ciecm i matkan oraz Jeroboam,
syn Nebata, który nakłonił Iz-
raelitów do grzechówo. 53 Słu-
żył Baalowip, kłaniał mu si� i ob-
rażał Jehow�, Boga Izraelaq, tak
jak jego ojciec.

22:48 �Zob. Słowniczek poj�ć.
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1 Eliasz zapowiada śmierć
Achazjasza (1-18)

2 Eliasz zabrany w wichrze (1-18)
Elizeusz bierze urz�dow� szat�
Eliasza (13, 14)

Elizeusz uzdrawia wod�
w Jerychu (19-22)

Niedźwiedzice zabijaj� chłopców
z Betel (23-25)

3 Jehoram królem Izraela (1-3)
Moab buntuje si� przeciwko
Izraelowi (4-25)

Kl�ska Moabitów (26, 27)

4 Elizeusz pomnaża oliw� wdowy (1-7)
Gościnność Szunamitki (8-16)
Szunamitka nagrodzona synem;
syn umiera (17-31)

Elizeusz wskrzesza chłopca (32-37)
Elizeusz sprawia, że potrawa nadaje si�
do jedzenia (38-41)

Elizeusz pomnaża chleb (42-44)

5 Naaman wyleczony z tr�du przez
Elizeusza (1-19)

Chciwy Gechazi porażony tr�dem (20-27)

6 Elizeusz sprawia, że głowica siekiery
wypływa (1-7)

Elizeusz i Syryjczycy (8-23)
Bóg otwiera oczy pomocnikowi
Elizeusza (16, 17)

Syryjczycy dotkni�ci ślepot� (18, 19)
Głód w obleganej Samarii (24-33)

7 Elizeusz zapowiada koniec głodu (1, 2)˙
Zywność w opuszczonym obozie
Syryjczyków (3-15)

Spełnienie proroctwa Elizeusza (16-20)

8 Szunamitka odzyskuje swoj� ziemi� (1-6)
Elizeusz, Ben-Hadad i Chazael (7-15)
Jehoram królem Judy (16-24)
Achazjasz królem Judy (25-29)

9 Jehu namaszczony na króla Izraela (1-13)
Jehu zabija Jehorama
i Achazjasza (14-29)´

Smierć Jezebel; psy pożeraj�
jej ciało (30-37)

10 Jehu unicestwia dom Achaba (1-17)
Jehonadab doł�cza do Jehu (15-17)

Jehu zabija czcicieli Baala (18-27)
Podsumowanie rz�dów Jehu (28-36)

11 Atalia uzurpatork� (1-3)
Jehoasz w tajemnicy obwołany
królem (4-12)´

Smierć Atalii (13-16)
Reformy Jehojady (17-21)

12 Jehoasz królem Judy (1-3)
Jehoasz naprawia świ�tyni� (4-16)
Najazd Syryjczyków (17, 18)
Jehoasz zamordowany (19-21)

13 Jehoachaz królem Izraela (1-9)
Jehoasz królem Izraela (10-13)
Elizeusz wypróbowuje gorliwość
Jehoasza (14-19)´

Smierć Elizeusza; zmartwychwstanie
człowieka, który dotkn�ł jego
kości (20, 21)

Spełnia si� ostatnie proroctwo
Elizeusza (22-25)

14 Amacjasz królem Judy (1-6)
Wojna z Edomem i z Izraelem (7-14)´
Smierć izraelskiego króla
Jehoasza (15, 16)´

Smierć Amacjasza (17-22)
Jeroboam II królem Izraela (23-29)

15 Azariasz królem Judy (1-7)
Ostatni królowie Izraela:
Zachariasz (8-12), Szallum (13-16),
Menachem (17-22), Pekachiasz (23-26),
Pekach (27-31)

Jotam królem Judy (32-38)

16 Achaz królem Judy (1-6)
Przekupienie Asyryjczyków (7-9)
Kopia pogańskiego ołtarza (10-18)´
Smierć Achaza (19, 20)

17 Hoszea królem Izraela (1-4)
Upadek Izraela (5, 6)
Izraelici id� na wygnanie
za odst�pstwo (7-23)

Cudzoziemcy osiedlaj� si� w miastach
Samarii (24-26)

Zwyczaje religijne Samarytan (27-41)



1 Po śmierci Achaba Moaba

zbuntował si� przeciwko Iz-
raelowi.

2 W tym czasie Achazjasz wy-
padł przez okratowanie w swo-
jej komnacie na dachu w Sama-
rii i doznał obrażeń. Wyprawił
wi�c posłańców i polecił im:
„Idźcie zapytać Baal-Zebuba, bo-
ga Ekronub, czy wyzdrowiej�”c.
3 Wtedy anioł Jehowy rzekł do
Eliasza�d z Tiszbe: „Wyjdź na
spotkanie posłańcom króla Sa-
marii i powiedz im: ‚Czy nie
ma Boga w Izraelu, że idzie-
cie pytać Baal-Zebuba, boga Ek-
ronu?e 4 Dlatego Jehowa mówi:
„Nie wstaniesz z łóżka, na któ-
rym leżysz—z cał� pewności�
umrzesz”’”. I Eliasz odszedł.

1:3 � Imi� to znaczy „moim Bogiem jest
Jehowa”.

5 Kiedy tylko posłańcy wró-
cili, Achazjasz ich zapytał: „Cze-
mu już wróciliście?”. 6 Od-
rzekli: „Jakiś człowiek wyszedł
nam na spotkanie i powie-
dział: ‚Wracajcie do króla, któ-
ry was wysłał, i przekażcie mu:
„Tak mówi Jehowa: ‚Czy nie
ma Boga w Izraelu, że wy-
syłasz posłańców, żeby pytać
Baal-Zebuba, boga Ekronu? Dla-
tego nie wstaniesz z łóżka, na
którym leżysz—z cał� pewnoś-
ci� umrzesz’” ’”a. 7 Król spytał:
„Jak wygl�dał ten człowiek, któ-
ry wyszedł wam na spotkanie
i tak powiedział?”. 8 Odrzekli:
„Miał na sobie szat� z sier-
ścib i skórzany pas”c. Achazjasz
od razu stwierdził: „To Eliasz
z Tiszbe”.

9 Wtedy król wysłał do niego
dowódc� pi�ćdziesi�tki razem

18 Ezechiasz królem Judy (1-8)
Przyczyny upadku Izraela (9-12)
Najazd Sancheryba na Jud� (13-18)
Rabszak szydzi z Jehowy (19-37)

19 Ezechiasz szuka pomocy Jehowy przez
Izajasza (1-7)

Pogróżki Sancheryba przeciwko
Jerozolimie (8-13)

Modlitwa Ezechiasza (14-19)
Izajasz przekazuje odpowiedź
Boga (20-34)

Anioł zabija 185 000
Asyryjczyków (35-37)

20 Choroba Ezechiasza i powrót
do zdrowia (1-11)

Posłańcy z Babilonu (12-19)´
Smierć Ezechiasza (20, 21)

21 Manasses królem Judy; jego niegodziwe
post�powanie (1-18)
Jerozolima ma zostać
zniszczona (12-15)

Amon królem Judy (19-26)

22 Jozjasz królem Judy (1, 2)

Wskazówki dotycz�ce remontu
świ�tyni (3-7)

Znalezienie ksi�gi Prawa (8-13)
Prorokini Chulda zapowiada
nieszcz�ście (14-20)

23 Reformy Jozjasza (1-20)
Obchody Paschy (21-23)
Kolejne reformy Jozjasza (24-27)´
Smierć Jozjasza (28-30)
Jehoachaz królem Judy (31-33)
Jehojakim królem Judy (34-37)

24 Bunt i śmierć Jehojakima (1-7)
Jehojachin królem Judy (8, 9)
Pierwsza deportacja do Babilonu (10-17)
Sedekiasz królem Judy; bunt (18-20)

25 Nabuchodonozor oblega Jerozolim� (1-7)
Zniszczenie Jerozolimy i świ�tyni;
druga deportacja (8-21)

Gedaliasz namiestnikiem (22-24)
Gedaliasz zamordowany; lud ucieka
do Egiptu (25, 26)

Jehojachin zwolniony z wi�zienia
w Babilonie (27-30)
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z jego 50 żołnierzami. Przyszedł
on do Eliasza, gdy ten siedział
na szczycie góry, i powiedział do
niego: „Sługo prawdziwego Bo-
gaa, król polecił: ‚Masz zejść
na dół’”. 10 Ale Eliasz odpo-
wiedział dowódcy pi�ćdziesi�t-
ki: „Jeżeli jestem sług� Bożym,
to niech z nieba spadnie ogieńb

i pochłonie ciebie i twoich 50
żołnierzy”. I spadł z nieba ogień,
i pochłon�ł go razem z jego 50
żołnierzami.

11 Król wysłał wi�c do Elia-
sza innego dowódc� pi�ćdzie-
si�tki z jego 50 żołnierzami. Ten
przyszedł do niego i powiedział:
„Sługo prawdziwego Boga, król
polecił: ‚Masz szybko zejść na
dół’”. 12 Ale Eliasz odpowie-
dział: „Jeżeli jestem sług� praw-
dziwego Boga, to niech z nieba
spadnie ogień i pochłonie ciebie
i twoich 50 żołnierzy”. I spadł
z nieba ogień Boży, i pochłon�ł
go razem z jego 50 żołnierzami.

13 Wtedy król wysłał trzecie-
go dowódc� pi�ćdziesi�tki z je-
go 50 żołnierzami. Jednak ten
trzeci dowódca przyszedł na gó-
r� do Eliasza, padł przed nim na
kolana i zacz�ł błagać o łask�:
„Sługo prawdziwego Boga, pro-
sz�, niech moje życie i życie�
tych 50 twoich sług b�dzie cen-
ne w twoich oczach. 14 Dwóch
poprzednich dowódców pi�ć-
dziesi�tek i ich oddziały po 50
ludzi pochłon�ł ogień z nieba,
ale teraz niech moje życie� b�-
dzie cenne w twoich oczach”.

15 Wówczas anioł Jehowy
przemówił do Eliasza: „Zejdź
z nim. Nie bój si� go”. Eliasz
wi�c wstał i poszedł z nim
do króla. 16 Powiedział królo-
wi: „Tak mówi Jehowa: ‚Wysła-

1:13 �Lub „moja dusza i dusze”. 1:14
�Lub „dusza”.

łeś posłańców, żeby radzili si�
Baal-Zebuba, boga Ekronua. Czy
nie ma Boga w Izraelu?b Cze-
mu nie zapytałeś Jego? Dlate-
go nie wstaniesz z łóżka, na
którym leżysz—z cał� pewnoś-
ci� umrzesz’”. 17 I król umarł,
tak jak to Jehowa zapowiedział
przez Eliasza. A ponieważ nie
miał syna, władz� po nim przej�ł
Jehoram�c. Stało si� to w dru-
gim roku panowania Jehoramad,
syna Jehoszafata, króla Judy.

18 Pozostałe fakty z życia
Achazjaszae — to, co uczynił —
opisano w Ksi�dze Dziejów Kró-
lów Izraela.

2 Na krótko przed tym, jak
Jehowa miał unieść Eliaszaf

w wichrze do niebag, Eliasz i Eli-
zeuszh wyszli z Gilgal i. 2 Eliasz
odezwał si� do Elizeusza: „Zo-
stań tutaj, prosz�, bo Jeho-
wa wysłał mnie aż do Betel”.
Ale Elizeusz powiedział: „Przy-
si�gam na Jehow�, żywego Bo-
ga, i na twoje życie�, że ci� nie
opuszcz�”. Poszli wi�c razem do
Betel j. 3 Wtedy wyszli do Eli-
zeusza synowie proroccy� z Be-
tel i zapytali go: „Czy wiesz, że
dzisiaj Jehowa zabierze twojego
pana i on nie b�dzie ci już prze-
wodził?”k. Na to Elizeusz odparł:
„Wiem. Nie mówcie o tym”.

4 Potem Eliasz powiedział:
„Elizeuszu, zostań tutaj, prosz�,
bo Jehowa wysłał mnie aż do
Jerycha”l. Ale Elizeusz odrzekł:
„Przysi�gam na Jehow�, żywe-
go Boga, i na twoje życie�, że
ci� nie opuszcz�”. Poszli wi�c
razem do Jerycha. 5 Wtedy sy-
nowie proroccy, którzy byli

1:17 �Chodzi o brata Achazjasza. 2:2, 4
�Lub „jako żyje Jehowa i jako żyje twoja
dusza”. 2:3 �Wyrażenie „synowie pro-
roccy”najwyraźniej odnosi si� do jakiejś
szkoły dla proroków albo społeczności
proroków.
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w Jerychu, podeszli do Elizeu-
sza i zapytali go: „Czy wiesz, że
dzisiaj Jehowa zabierze twojego
pana i on nie b�dzie ci już prze-
wodził?”. Na to Elizeusz odparł:
„Wiem. Nie mówcie o tym”.

6 Potem Eliasz powiedział:
„Zostań tutaj, prosz�, bo Jeho-
wa wysłał mnie aż nad Jordan”.
Ale Elizeusz odrzekł: „Przysi�-
gam na Jehow�, żywego Boga,
i na twoje życie�, że ci� nie
opuszcz�”. I obaj poszli dalej.
7 A 50 synów prorockich poszło
za nimi. Kiedy Eliasz i Elizeusz
zatrzymali si� nad Jordanem,
synowie proroccy stan�li i z da-
leka ich obserwowali. 8 Wtedy
Eliasz wzi�ł swoj� urz�dow� sza-
t�a, zwin�ł j� i uderzył ni� w wo-
d�. A woda si� rozst�piła i obaj
przeszli po suchej ziemib.

9 Gdy tylko znaleźli si� po
drugiej stronie, Eliasz zwrócił si�
do Elizeusza: „Powiedz, co mam
dla ciebie zrobić, zanim zostan�
od ciebie zabrany”. „Chciałbym
otrzymać podwójn� cz�ść�c two-
jego ducha”—poprosił Elizeuszd.
10 Na to Eliasz powiedział: „Po-
prosiłeś o trudn� rzecz. Jeżeli
b�dziesz mnie widział, jak b�d�
od ciebie zabierany, otrzymasz
to, o co poprosiłeś, ale jeśli nie—
to nie otrzymasz”.

11 Kiedy tak szli i rozma-
wiali, nagle pojawił si� ognis-
ty rydwan z ognistymi końmie
i rozdzielił ich, a Eliasz zacz�ł
unosić si� w wichrze do niebaf.
12 Patrz�c na to, Elizeusz wo-
łał: „Mój ojcze, mój ojcze! Wi-
dz� rydwan Izraela i jego konni-
c�!”g. Gdy Eliasz znikn�ł mu już
z oczu, Elizeusz chwycił swoje
szaty i rozdarł na dwie cz�-
ścih. 13 Potem podniósł urz�-

2:6 �Lub „jako żyje Jehowa i jako żyje
twoja dusza”. 2:9 �Lub „dwie cz�ści”.

dow� szat�a, która spadła z Elia-
sza, wrócił nad brzeg Jordanu
i stan�ł tam. 14 Wzi�ł urz�do-
w� szat� Eliasza, uderzył ni�
w wod� i powiedział: „Gdzie jest
Jehowa, Bóg Eliasza?”. Gdy ude-
rzył w wod�, woda si� rozst�pi-
ła i przeszedł na drug� stron�b.

15 Synowie proroccy, którzy
byli w Jerychu, zobaczyli go z da-
leka i powiedzieli: „Duch Eliasza
zacz�ł oddziaływać na Elizeu-
sza”c. Wyszli mu wi�c na spo-
tkanie, pokłonili si� do ziemi
16 i rzekli do niego: „Wśród two-
ich sług jest 50 dzielnych ludzi.
Pozwól im pójść poszukać two-
jego pana. Może duch� Jehowy
go uniósł, a potem rzucił na ja-
k�ś gór� albo w jedn� z dolin”d.
Lecz on odrzekł: „Nie posyłajcie
ich”. 17 Oni jednak nalegali, aż
poczuł si� zakłopotany i powie-
dział: „Dobrze, poślijcie ich”. Po-
słali wi�c 50 ludzi, którzy szukali
Eliasza przez trzy dni, ale go nie
znaleźli. 18 Gdy wrócili, Elize-
usz przebywał w Jerychue. Po-
wiedział im: „Czy nie mówiłem,
żebyście nie szli?”.

19 Po pewnym czasie miesz-
kańcy miasta zwrócili si� do Eli-
zeusza: „Jak widzisz, nasz panie,
miasto położone jest w dobrym
miejscuf, ale woda jest niezdro-
wa, a ziemia jałowa�”. 20 Elize-
usz odrzekł: „Przynieście mi no-
w� miseczk� i nasypcie do
niej soli”. Kiedy mu j� przynieś-
li, 21 poszedł do źródła wody,
wrzucił tam sólg i powiedział:
„Tak mówi Jehowa: ‚Uzdrawiam
t� wod�. Już nigdy nie spowo-
duje ona śmierci ani bezpłodnoś-
ci�’”. 22 I zgodnie z tym, co po-
wiedział Elizeusz, woda została

2:16 �Lub „wiatr”. 2:19 �Możliwe też
„powoduje poronienia”. 2:21 �Możliwe
też „poronień”.
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uzdrowiona, i taka pozostaje do
dzisiaj.

23 Stamt�d Elizeusz udał si�
do Betel. Kiedy szedł drog�,
z miasta wyszli jacyś chłopcy
i zacz�li si� z niego wyśmiewaća.
Mówili: „Wynoś si� st�d, w gó-
r�, łysy!”. 24 Elizeusz w końcu
odwrócił si�, popatrzył na nich
i przekl�ł ich w imi� Jehowy.
Wtedy wyszły z lasu dwie niedź-
wiedziceb i rozszarpały 42 dzie-
cic. 25 On poszedł dalej, na gó-
r� Karmeld, a nast�pnie wrócił
do Samarii.

3 Jehorame, syn Achaba, zo-
stał królem Izraela w 18 ro-

ku panowania Jehoszafata, kró-
la Judy, i panował w Samarii 12
lat. 2 Robił to, co złe w oczach
Jehowy, ale nie w takim stopniu,
jak jego ojciec i matka, bo usun�ł
świ�ty słup Baala, który wyko-
nał jego ojciecf. 3 Trwał jednak
w grzechach, do których Jerobo-
am, syn Nebata, nakłonił Izraeli-
tówg. Nie odst�pił od nich.

4 A Mesza, król Moabu, któ-
ry był hodowc� owiec, składał
królowi Izraela danin� w posta-
ci 100 000 jagni�t i 100 000 nie-
strzyżonych baranów. 5 Zaraz
po śmierci Achabah król Moabu
zbuntował si� przeciwko królo-
wi Izraela i. 6 Król Jehoram wy-
ruszył wtedy z Samarii i po-
wołał pod broń całego Izraela.
7 Wysłał też wiadomość do Je-
hoszafata, króla Judy: „Król
Moabu zbuntował si� przeciw-
ko mnie. Czy pójdziesz ze mn�
walczyć przeciwko Moabowi?”.
Jehoszafat odrzekł: „Tak, pój-
d� z tob� j, moi ludzie z twoi-
mi ludźmi, a moje konie z twoi-
mi końmi”k. 8 I zapytał: „Któr�
drog� pójdziemy?”. On odpowie-
dział: „Drog� przez pustkowie
Edomu”.

9 Król Izraela wyruszył z kró-
lem Judy i królem Edomua. Po
siedmiodniowej podróży okr�ż-
n� drog� nie mieli już wody dla
żołnierzy ani dla zwierz�t, które
wzi�li ze sob�. 10 Król Izraela
powiedział: „Co za nieszcz�ście!
Jehowa zwołał nas, trzech kró-
lów, żeby wydać nas w r�ce Mo-
abitów!”. 11 Wtedy Jehoszafat
zapytał: „Czy nie ma tu proroka
Jehowy, przez którego mogliby-
śmy poradzić si� Jehowy?”b. Na
to odezwał si� jeden ze sług kró-
la Izraela: „Jest tu Elizeuszc, syn
Szafata. Był sług�� Eliasza”d.
12 Jehoszafat rzekł: „On może
nam powiedzieć, jaka jest wola
Jehowy”. I król Izraela oraz król
Jehoszafat i król Edomu poszli
do niego.

13 Elizeusz powiedział do kró-
la Izraela: „Dlaczego przyszed-
łeś do mnie?�e Idź do proroków
swojego ojca i do proroków swo-
jej matki”f. Ale król Izraela od-
parł: „Nie mów tak, bo to Je-
howa zwołał nas, trzech królów,
żeby nas wydać w r�ce Moabi-
tów”. 14 Elizeusz rzekł: „Przy-
si�gam na Jehow�, żywego Bo-
ga Zast�pów, któremu służ��—
gdybym nie miał wzgl�du na Je-
hoszafatag, króla Judy, to nie
zwróciłbym na ciebie uwagi, na-
wet bym na ciebie nie spojrzałh.
15 Przyprowadźcie mi jakiegoś
muzyka�” i. Gdy tylko muzyk za-
grał, na Elizeusza zacz�ła oddzia-
ływać moc� Jehowyj. 16 I po-
wiedział: „Tak mówi Jehowa:
‚Wykopcie w tej dolinie� rów
przy rowie, 17 bo Jehowa mó-

3:11 �Lub „polewał wod� r�ce”. 3:13
�Dosł. „co mnie i tobie?”. 3:14 �Dosł.
„jako żyje Jehowa Zast�pów, przed
którym stoj�”. 3:15 �Lub „harfist�”.
�Lub „na Elizeuszu spocz�ła r�ka”.
3:16 �Lub „wadi”. Zob. Słowniczek po-
j�ć.
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wi: „Nie zobaczycie ani wiatru,
ani deszczu, a jednak w doli-
nie� b�dzie pełno wodya. B�dzie-
cie j� pić, wy i wasze zwierz�ta”’.
18 Ale to drobnostka dla Je-
howyb. On zrobi wi�cej—wyda
w wasze r�ce Moabc. 19 Zburz-
cie wszystkie warowne miastad

i wszystkie ważniejsze miasta,
zetnijcie wszystkie dobre drze-
wa, pozasypujcie wszystkie źród-
ła wody i zniszczcie kamieniami
każde lepsze pole”e.

20 Rano, w porze składa-
nia ofiary zbożowej�f, od strony
Edomu nagle zacz�ła napływać
woda i było jej pełno w całej
okolicy.

21 Kiedy Moabici usłyszeli,
że królowie wyruszyli, by z ni-
mi walczyć, zwołali wszyst-
kich m�żczyzn, którzy mogli no-
sić broń�, i ustawili si� na
granicy. 22 Gdy wstali wcześ-
nie rano, słońce rzucało blask
na wod� i z naprzeciwka Moa-
bitom wydało si�, że woda jest
czerwona jak krew. 23 Zawo-
łali: „To krew! Królowie na
pewno pozabijali si� nawzajem
mieczem. Ruszaj po łupyg, Mo-
abie!”. 24 Kiedy weszli do obo-
zu izraelskiego, Izraelici zaata-
kowali ich i zacz�li zabijać.
Moabici rzucili si� do ucieczkih,
a Izraelici zabijali ich, posuwa-
j�c si� w gł�b Moabu. 25 Bu-
rzyli miasta i wszyscy rzucali
kamienie na każde lepsze po-
le, tak że wszystkie je zarzucili
kamieniami. Zasypali wszystkie
źródła wody i i ści�li wszystkie
dobre drzewa j. W końcu pozo-
stały tylko kamienne mury Kir-
-Charesetk. Wtedy procarze oto-
czyli miasto i natarli na nie.

3:17 �Lub „wadi”. Zob. Słowniczek
poj�ć. 3:20 �Zob. Słowniczek poj�ć.
3:21 �Lub „przepasywali si� pasem”.

26 Gdy król Moabu zoba-
czył, że przegrywa bitw�, zabrał
ze sob� 700 ludzi uzbrojonych
w miecze i próbował przebić si�
do króla Edomua, ale bezsku-
tecznie. 27 Wzi�ł wi�c swojego
pierworodnego syna, który miał
obj�ć po nim władz�, i złożył go
na murze jako ofiar� całopaln�b.
I wybuchło wielkie oburzenie
na Izraelitów, dlatego wycofali
si� stamt�d i wrócili do swojej
ziemi.

4 Pewna kobieta, żona jedne-
go z synów prorockichc, żali-

ła si� Elizeuszowi: „Twój sługa,
mój m�ż, umarł. Dobrze wiesz,
że on zawsze bał si� Jehowyd.
A teraz przyszedł wierzyciel
i chce wzi�ć oboje moich dzieci
na swoich niewolników”. 2 Eli-
zeusz zapytał j�: „Co mog�
dla ciebie zrobić? Powiedz mi,
co masz w domu”. Odpowie-
działa: „Twoja służebnica nie
ma w domu nic oprócz dzban-
ka oliwy”e. 3 Wtedy polecił jej:
„Idź i pożycz puste naczynia
od wszystkich swoich s�siadów.
Zbierz ich jak najwi�cej. 4 Po-
tem wejdź do domu i zamknij
drzwi za sob� i swoimi synami.
Napełniaj oliw� wszystkie na-
czynia, a te pełne odstawiaj na
bok”. 5 I ona poszła.

Kiedy zamkn�ła drzwi za so-
b� i swoimi synami, oni zacz�li
podawać jej naczynia, a ona na-
lewała do nich oliw�f. 6 Gdy
naczynia były już pełne, powie-
działa do syna: „Przynieś mi na-
st�pne naczynie”g. Ale on od-
parł: „Nie ma już żadnego”.
Wtedy oliwa przestała si� lać
z dzbankah. 7 Kobieta przyszła
wi�c do sługi prawdziwego Bo-
ga i opowiedziała mu o tym. On
jej rzekł: „Idź sprzedać t� oliw�.
Spłać swoje długi, a ty i twoi
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synowie możecie żyć z tego, co
zostanie”.

8 Któregoś dnia Elizeusz po-
szedł do Szunema, gdzie pewna
znana kobieta nakłoniła go, że-
by zjadł u niej posiłekb. I za każ-
dym razem, gdy tamt�dy prze-
chodził, wst�pował do niej, żeby
coś zjeść. 9 Kobieta ta powie-
działa wi�c do swojego m�ża:
„Wiem, że ten człowiek, który
regularnie do nas zachodzi, to
świ�ty sługa Boży. 10 Prosz�,
przygotujmy mu pokoik na da-
chuc i wstawmy tam dla niego
łóżko, stół, krzesło i świecz-
nik. Zawsze kiedy do nas przyj-
dzie, b�dzie mógł si� tam zatrzy-
mać”d.

11 Pewnego razu, gdy Elize-
usz do nich wst�pił i wszedł
do pokoju na dachu, by si�
położyć, 12 powiedział do Ge-
chaziegoe, swojego pomocnika:
„Zawołaj t� Szunamitk�”f. Ten
wi�c poprosił j�, żeby przyszła.
13 Elizeusz rzekł do Gechazie-
go: „Powiedz jej, prosz�: ‚Zdoby-
łaś si� dla nas na duży wysiłekg.
Co można dla ciebie zrobić?h

Czy mam wstawić si� za tob�
u króla i albo dowódcy wojska?’”.
Ale ona odrzekła: „Nie trzeba,
bo mieszkam bezpiecznie wśród
swojego ludu”. 14 Elizeusz spy-
tał: „W takim razie co moż-
na by dla niej zrobić?”. Gecha-
zi odpowiedział: „Nie ma syna j,
a jej m�ż jest stary”. 15 Na-
tychmiast polecił: „Zawołaj j�”.
I Gechazi j� zawołał. Kiedy sta-
n�ła w drzwiach, 16 Elizeusz
rzekł: „Za rok o tej porze b�-
dziesz trzymała w obj�ciach sy-
na”k. Ona jednak powiedziała:
„Nie, mój panie, sługo prawdzi-
wego Boga, nie rób swojej słu-
żebnicy złudnej nadziei!”.

17 Kobieta ta zaszła w ci�ż�
i nast�pnego roku o tej samej po-

rze urodziła syna, tak jak jej za-
powiedział Elizeusz. 18 Chło-
piec podrósł i pewnego dnia
poszedł do swojego ojca, któ-
ry był ze żniwiarzami. 19 Za-
cz�ł mu si� skarżyć: „Moja gło-
wa, moja głowa!”. Ojciec polecił
wi�c słudze: „Zabierz go do
matki”. 20 Sługa zaniósł go do
matki i chłopiec siedział u niej
na kolanach do południa, a po-
tem umarła. 21 Matka wzi�ła
go do pokoju na górze, położyła
na łóżku sługi prawdziwego Bo-
gab i wyszła, zamykaj�c za sob�
drzwi. 22 Nast�pnie zawołała
m�ża i powiedziała: „Przyślij mi,
prosz�, jakiegoś sług� i jednego
osła, a ja szybko udam si� do
sługi prawdziwego Boga i wró-
c�”. 23 Ale on zapytał: „Dlacze-
go chcesz iść do niego dzisiaj?
Przecież to nie nówc ani szabat”.
Ona jednak odpowiedziała: „Nie
martw si�, wszystko w porz�d-
ku”. 24 Osiodłała osła i poleci-
ła swojemu słudze: „

´
Spiesz si�.

Nie zwalniaj ze wzgl�du na mnie,
chyba że ci powiem”.

25 I wyruszyła do sługi praw-
dziwego Boga na gór� Kar-
mel. Gdy ten j� z daleka zoba-
czył, natychmiast powiedział do
Gechaziego, swojego pomocni-
ka: „Patrz! To ta Szunamitka.
26 Prosz�, wybiegnij jej na spo-
tkanie i zapytaj: ‚Czy masz si�
dobrze? Czy dobrze si� ma twój
m�ż? Czy wszystko w porz�d-
ku z twoim dzieckiem?’”. Od-
powiedziała: „Wszystko dobrze”.
27 Kiedy weszła na gór�, na któ-
rej przebywał sługa prawdziwe-
go Boga, od razu przypadła mu
do nógd. Gechazi podszedł, że-
by j� odepchn�ć, ale sługa praw-
dziwego Boga rzekł: „Zostaw j�,
bo jest zrozpaczona�, a Jeho-

4:27 �Lub „jej dusza jest w niej pełna
goryczy”.

ROZDZ. 4
a Joz 19:17, 18

b Rdz 19:1-3
Sdz 13:15

c Sdz 3:20
1Kl 17:19

d Mt 10:41
Rz 12:13
Heb 13:2

e 2Kl 5:25-27
2Kl 8:4

f Joz 19:17, 18

g Rz 16:6

h 2Kl 4:1, 2
Heb 6:10

i 2Kl 8:3

j Rdz 15:2
Rdz 30:1

k Rdz 18:10
��������������������

szpalta 2
a 1Kl 17:17

b 2Kl 4:9, 10

c Lb 10:10
Lb 28:11

d Mt 28:9

2 KR
´
OL

´
OW 4:8-27 538



wa ukrył to przede mn� i mi
o tym nie powiedział”. 28 Wów-
czas ona rzekła: „Czy prosiłam
mojego pana o syna? Czy nie mó-
wiłam: ‚Nie rób mi złudnej na-
dziei’?”a.

29 Elizeusz niezwłocznie po-
lecił Gechaziemu: „Podwiń swo-
j� szat� i włóż za pasb, weź do
r�ki moj� lask� i idź. Gdybyś ko-
goś spotkał, nie pozdrawiaj go,
a gdyby ciebie ktoś pozdrowił,
nie odpowiadaj mu. Idź i połóż
moj� lask� na twarzy chłopca”.
30 Wtedy matka chłopca powie-
działa: „Przysi�gam na Jehow�,
żywego Boga, i na twoje życie�,
że bez ciebie nie odejd�”c. Wstał
wi�c i z ni� wyruszył. 31 Ge-
chazi poszedł przed nimi i po-
łożył lask� na twarzy chłopca,
ale chłopiec nie wydał żadnego
głosu ani nie dał żadnych oznak
życiad. Gechazi wrócił do Elize-
usza i poinformował go: „Chło-
piec si� nie zbudził”.

32 Kiedy do domu dotarł
Elizeusz, chłopiec leżał mart-
wy na jego łóżkue. 33 Elizeusz
wszedł do środka, zamkn�ł za
sob� drzwi i zacz�ł si� mod-
lić do Jehowyf. 34 Potem pod-
szedł do łóżka, położył si� na
dziecku i przytkn�ł swoje usta
do jego ust, swoje oczy do jego
oczu, swoje dłonie do jego dło-
ni, i pochylał si� nad nim, a cia-
ło dziecka zacz�ło si� rozgrze-
waćg. 35 Nast�pnie przeszedł
si� po domu tam i z powro-
tem, po czym znowu wszedł na
łóżko i pochylił si� nad chłop-
cem. Chłopiec kichn�ł siedem
razy i otworzył oczyh. 36 Elize-
usz wezwał Gechaziego i powie-
dział: „Zawołaj t� Szunamitk�”.
I on j� zawołał. Kiedy przyszła,
powiedział: „Zabierz swojego sy-

4:30 �Lub „jako żyje Jehowa i jako żyje
twoja dusza”.

na”a. 37 Ona podeszła do Eli-
zeusza, rzuciła mu si� do stóp
i pokłoniła si� do ziemi. Potem
zabrała syna i wyszła.

38 Elizeusz wrócił do Gilgal.
W kraju panował wtedy głódb.
Pewnego razu, gdy synowie pro-
roccyc siedzieli przed nim, pole-
cił swojemu pomocnikowid: „Na-
staw ten kocioł i ugotuj potraw�
dla synów prorockich”. 39 Je-
den z nich poszedł na po-
le nazbierać ziół i znalazł jakieś
dzikie pn�cze. Nazrywał z nie-
go owoców, napełnił nimi sza-
t� i chociaż nie wiedział, co to
za owoce, po powrocie wkroił je
do kotła z potraw�. 40 Później
podano j� ludziom do jedzenia.
Ale gdy tylko zacz�li jeść, krzyk-
n�li: „Sługo prawdziwego Bo-
ga, w kotle jest trucizna!”. I nie
mogli tego jeść. 41 On wi�c
polecił: „Przynieście troch� m�-
ki”. Wrzucił j� do kotła i powie-
dział: „Dajcie to ludziom do je-
dzenia”. I w kotle nie było już nic
szkodliwegoe.

42 Z Baal-Szaliszyf przybył
pewien człowiek, który przy-
niósł słudze prawdziwego Boga
20 bochenków chleba j�czmien-
negog z pierwszych dojrzałych
plonów i worek świeżego ziar-
nah. Elizeusz powiedział: „Daj
to ludziom do jedzenia”. 43 Ale
jego pomocnik spytał: „Jak mam
to rozdzielić pomi�dzy 100 m�ż-
czyzn?” i. On odparł: „Daj to lu-
dziom do jedzenia, bo Jehowa
mówi: ‚Najedz� si� i jeszcze zo-
stanie’” j. 44 Wtedy rozdzielił
to pomi�dzy nich, a oni si� na-
jedli i jeszcze zostałok, tak jak
powiedział Jehowa.

5 Naaman, dowódca wojska
króla Syrii, był wysoko po-

stawionym człowiekiem, a je-
go pan szanował go, ponieważ
przez niego Jehowa zapewnił
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Syrii zwyci�stwo�. Naaman był
walecznym wojownikiem, cho-
ciaż chorował na tr�d�. 2 Sy-
ryjczycy podczas jednego z wy-
padów na ziemi� izraelsk� wzi�li
do niewoli mał� dziewczynk�,
która została służ�c� żony Naa-
mana. 3 Pewnego razu powie-
działa do swojej pani: „Gdyby
tylko mój pan poszedł do pro-
rokaa, który jest w Samarii! On
uleczyłby go z tr�du”b. 4 Po-
szedł� wi�c do swojego pana
i powiadomił go, co powiedziała
ta izraelska dziewczynka.

5 Król Syrii rzekł: „Ruszaj
w drog�! Wyśl� list do króla Iz-
raela”. Wyruszył wi�c, zabiera-
j�c ze sob� 10 talentów� srebra,
6000 sztuk złota i 10 kompletów
ubrań. 6 Przyniósł królowi Iz-
raela list nast�puj�cej treści:
„Z tym listem posyłam do cie-
bie mojego sług� Naamana, że-
byś go uleczył z tr�du”. 7 Gdy
tylko król Izraela przeczytał list,
rozdarł swoje szaty i powie-
dział: „Czy ja jestem Bogiem, że-
bym uśmiercał albo zachowywał
przy życiu?c Przysyła do mnie
tego człowieka i mówi, że mam
go wyleczyć z tr�du! Sami widzi-
cie, że szuka ze mn� zaczepki”.

8 Kiedy Elizeusz, sługa praw-
dziwego Boga, usłyszał, że król
Izraela rozdarł swoje szaty, na-
tychmiast posłał do niego wia-
domość: „Czemu rozdarłeś swo-
je szaty? Prosz�, niech przyjdzie
do mnie, a przekona si�, że
jest prorok w Izraelu”d. 9 Naa-
man przybył wi�c ze swoimi
końmi oraz rydwanami wojenny-
mi i stan�ł przy wejściu do do-
mu Elizeusza. 10 Jednak Elize-
usz wysłał do niego posłańca,

5:1 �Lub „wybawienie”. �Lub „był do-
tkni�ty chorob� skóry”. 5:4 �Może
chodzić o Naamana. 5:5 �Talent odpo-
wiadał 34,2 kg. Zob. Dodatek B14.

żeby mu przekazał: „Idź i sie-
dem razya umyj si� w Jordanieb,
a twoje ciało wróci do zdrowia
i b�dziesz czysty”. 11 Naaman
oburzył si� na to i zbieraj�c si�
do odejścia, powiedział: „Myśla-
łem sobie, że wyjdzie do mnie,
stanie tutaj, wezwie imienia Je-
howy, swojego Boga, pomacha
r�k� nad chorym miejscem i wy-
leczy mnie z tr�du. 12 Czy
Abana i Parpar, rzeki Damasz-
kuc, nie s� lepsze od wszystkich
rzek Izraela? Czy w nich nie mo-
g� si� umyć i stać si� czysty?”.
Rozzłoszczony odwrócił si� i od-
szedł.

13 Lecz podeszli do niego je-
go słudzy i rzekli: „Ojcze, gdyby
prorok powiedział ci, żebyś zro-
bił coś nadzwyczajnego, czy byś
tego nie zrobił? To tym bardziej
posłuchaj go, gdy powiedział ci
tylko: ‚Umyj si� i b�dź czysty’”.
14 Poszedł wi�c i zanurzył si�
w Jordanie siedem razy, tak jak
mu polecił sługa prawdziwego
Bogad. Wtedy jego ciało wróciło
do zdrowia i było jak ciało małe-
go chłopcae. I stał si� czystyf.

15 Potem razem z cał� swo-
j� świt�� wrócił do sługi praw-
dziwego Bogag. Stan�ł przed
nim i rzekł: „Teraz wiem, że ni-
gdzie indziej na ziemi nie ma
Boga, tylko w Izraeluh. Przyj-
mij, prosz�, dar� od swojego słu-
gi”. 16 Elizeusz odparł jednak:
„Przysi�gam na Jehow�, żywe-
go Boga, któremu służ��, że nie
przyjm� tego” i. I chociaż Na-
aman nalegał, on nie chciał te-
go przyj�ć. 17 W końcu Naa-
man powiedział: „W takim razie
prosz�, żeby dano twojemu słu-
dze troch� ziemi z tego kra-
ju—tyle, ile uniesie para mułów.

5:15 �Dosł. „obozem”. �Dosł. „błogo-
sławieństwo”. 5:16 �Dosł. „jako żyje
Jehowa, przed którym stoj�”.
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Bo twój sługa już wi�cej nie
złoży całopalenia ani innej ofia-
ry żadnemu bogu oprócz Jeho-
wy. 18 Ale niech Jehowa prze-
baczy twojemu słudze t� jedn�
rzecz: Kiedy mój pan idzie po-
kłonić si� do świ�tyni� Rimmo-
na, wspiera si� na moim ramie-
niu, wi�c i ja musz� si� tam
pokłonić. Dlatego niech Jehowa
przebaczy twojemu słudze, gdy
b�dzie si� kłaniał w świ�tyni
Rimmona”. 19 Elizeusz powie-
dział mu: „Idź w pokoju”. Kie-
dy Naaman odszedł i przebył już
pewn� odległość, 20 Gechazia,
pomocnik Elizeusza, sługi praw-
dziwego Bogab, pomyślał sobie:
„Mój pan pozwolił odejść temu
Syryjczykowi, Naamanowic, i nie
przyj�ł od niego nic z tego, co
on przyniósł. Przysi�gam na Je-
how�, żywego Boga�, pobiegn�
za nim i coś od niego wezm�”.
21 I Gechazi pop�dził za Naa-
manem. Gdy Naaman zobaczył,
że ktoś za nim biegnie, zszedł
z rydwanu i wyszedł mu na spo-
tkanie. Zapytał: „Czy wszystko
w porz�dku?”. 22 Gechazi od-
rzekł: „Tak, wszystko dobrze.
Mój pan przysłał mnie, żebym ci
przekazał: ‚Właśnie przyszli do
mnie dwaj młodzi synowie pro-
roccy z górzystego regionu Ef-
raima. Daj im, prosz�, talent
srebra i dwa komplety ubrań’”d.
23 Wtedy Naaman powiedział:
„Weź nawet 2 talenty”. Nalegał
na niegoe i zapakował do dwóch
worków 2 talenty srebra, a tak-
że dwa komplety ubrań, i dał je
dwóm swoim sługom, żeby nieś-
li to przed Gechazim.

24 Kiedy dotarli do Ofelu�,
Gechazi wzi�ł od sług worki, za-

5:18 �Dosł. „domu”. 5:20 �Dosł. „jako
żyje Jehowa”. 5:24 �Miejsce w Sama-
rii, być może wzniesienie lub fortyfika-
cja.

brał je do domu, a sług odesłał.
Gdy odeszli, 25 poszedł poka-
zać si� swojemu panu. Elize-
usz zapytał go: „Sk�d przyszed-
łeś, Gechazi?”. On odparł: „Twój
sługa nigdzie nie wychodził”a.
26 Wtedy Elizeusz powiedział
do niego: „Czy moje serce nie
było z tob�, gdy ten człowiek
zszedł z rydwanu i wyszedł ci
na spotkanie? Czy to jest czas,
żeby przyjmować srebro i ubra-
nia albo sady oliwne i winnice,
owce i bydło, służ�cych i służ�-
ce?b 27 Teraz tr�d Naamanac

przylgnie do ciebie i twoich po-
tomków na zawsze”. Gechazi na-
tychmiast wyszedł od niego tr�-
dowaty, biały jak śniegd.

6 Synowie proroccye powie-
dzieli do Elizeusza: „Miejsce,

w którym z tob� mieszkamy, jest
dla nas za ciasne. 2 Pozwól, że
pójdziemy nad Jordan. Każ-
dy weźmie stamt�d belk� i zbu-
dujemy tam sobie miejsce do
mieszkania”. Odrzekł: „Idźcie”.
3 Któryś z nich poprosił: „Czy
mógłbyś pójść razem ze swoimi
sługami?”. Odpowiedział: „Do-
brze, pójd�”. 4 I poszedł z ni-
mi. Przybyli nad Jordan i zacz�li
ścinać drzewa. 5 Gdy je ści-
nali, jednemu z nich głowica sie-
kiery wpadła do wody. Zawołał:
„Ach, mój panie, ta siekiera była
pożyczona!”. 6 Sługa prawdzi-
wego Boga spytał: „Gdzie wpad-
ła?”. On pokazał mu to miejsce.
Wtedy Elizeusz odci�ł kawałek
drewna, wrzucił go tam i gło-
wica siekiery wypłyn�ła. 7 Po-
wiedział: „Zabierz j�”. Tamten
wyci�gn�ł r�k� i j� zabrał.

8 A król Syrii wyruszył na
wojn� z Izraelemf. Naradził si�
ze swoimi sługami i powiedział
im, w którym miejscu maj� si�
z nim rozłożyć obozem. 9 Ale
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sługa prawdziwego Bogaa po-
słał do króla Izraela wiado-
mość: „Uważaj, żebyś nie prze-
chodził przez to miejsce, bo tam
zmierzaj� Syryjczycy”. 10 Król
Izraela wysłał wi�c ostrzeżenie
do swoich ludzi przebywaj�cych
w miejscu, o którym powiedział
mu sługa prawdziwego Boga.
Elizeusz jeszcze kilkakrotnie�
ostrzegał króla i ten trzymał si�
z dala od tych miejscb.

11 To bardzo rozzłościło kró-
la� Syrii. Wezwał swoich sług
i rzekł do nich: „Mówcie! Kto
z naszych trzyma z królem Izra-
ela?”. 12 Jeden z jego sług od-
rzekł: „Nikt, mój panie, królu. To
Elizeusz, izraelski prorok, wyja-
wia królowi Izraela nawet to,
co mówisz w swojej sypialni”c.
13 Król polecił: „Idźcie si� do-
wiedzieć, gdzie on jest, a ja
pośl� ludzi, żeby go pojmali”.
Po jakimś czasie doniesiono mu:
„Jest w Dotanie”d. 14 Król na-
tychmiast posłał tam liczne woj-
sko z końmi i rydwanami wojen-
nymi. Przybyli noc� i otoczyli
miasto.

15 Gdy pomocnik� sługi praw-
dziwego Boga wstał wcześnie ra-
no i wyszedł na zewn�trz, zo-
baczył, że miasto jest otoczone
przez wojsko z końmi i rydwa-
nami wojennymi. Od razu krzyk-
n�ł do Elizeusza: „Ach, mój pa-
nie! Co teraz zrobimy?”. 16 Ale
Elizeusz powiedział: „Nie bój
si�e, bo tych, którzy s� z na-
mi, jest wi�cej niż tych, którzy
s� z nimi”f. 17 I zacz�ł si� mod-
lić: „Jehowo, prosz�, otwórz mu
oczy, żeby widział”g. Jehowa na-
tychmiast otworzył pomocniko-
wi oczy i ten zobaczył, że cała

6:10 �Lub „wi�cej niż raz czy dwa”.
6:11 �Dosł. „serce króla”. 6:15 �Lub
„usługuj�cy”.

górzysta okolica wokół Elizeusza
była pełna ognistych koni i ryd-
wanów wojennycha.

18 Kiedy Syryjczycy ruszyli
w kierunku Elizeusza, on po-
modlił si� do Jehowy: „Prosz�,
dotknij ten naród ślepot�”b. Do-
tkn�ł ich wi�c ślepot�, tak
jak poprosił Elizeusz. 19 Wte-
dy Elizeusz powiedział do nich:
„To nie ta droga i nie to miasto.
Chodźcie za mn�, a zaprowadz�
was do człowieka, którego szu-
kacie”. Zaprowadził ich jednak
do Samariic.

20 Gdy znaleźli si� w Sama-
rii, Elizeusz poprosił: „Jehowo,
otwórz im oczy, żeby widzieli”.
Jehowa otworzył im oczy i zoba-
czyli, że s� w samym środku Sa-
marii. 21 Kiedy król Izraela ich
ujrzał, zapytał Elizeusza: „Czy
mam ich pozabijać, mój ojcze?
Mam ich pozabijać?”. 22 Ale
on powiedział: „Nie zabijaj ich.
Czy zabijasz tych, których wzi�-
łeś do niewoli swoim mieczem
i łukiem? Daj im chleba i wody,
żeby zjedli i si� napilid, a potem
niech wróc� do swojego pana”.
23 Król wydał wi�c dla nich
wielk� uczt�, a oni jedli i pili.
Później odesłał ich z powrotem
do ich pana. I syryjskie oddzia-
ły grabieżcówe już ani razu nie
weszły do ziemi izraelskiej.

24 Po jakimś czasie Ben-
-Hadad, król Syrii, zebrał całe
swoje wojsko�, wyruszył do Sa-
marii i j� oblegałf. 25 W Sa-
marii nastał wielki głódg. Obl�-
żenie trwało tak długo, że
łeb osłah kosztował 80 srebr-
ników, a ćwierć kaba� goł�-
bich odchodów—5 srebrników.
26 Któregoś razu, gdy król Izra-
ela przechodził po murze, pew-

6:24 �Dosł. „obóz”. 6:25 �Kab odpo-
wiadał 1,22 l. Zob. Dodatek B14.
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na kobieta zawołała do niego:
„Mój panie, królu, pomóż nam!”.
27 Król odrzekł: „Jeżeli Jehowa
ci nie pomaga, to jak ja mam
ci pomóc? Przecież nie zostało
nic na klepisku i nie ma nic ani
w tłoczni winnej, ani oliwnej”.
28 I zapytał j�: „Co si� stało?”.
Odrzekła: „Ta kobieta powie-
działa do mnie: ‚Daj swojego sy-
na. Zjemy go dzisiaj, a jutro
zjemy mojego’a. 29 Ugotowały-
śmy wi�c mojego syna i zjadły-
śmy gob. Na drugi dzień powie-
działam do niej: ‚Teraz ty daj
swojego syna, żebyśmy go zjad-
ły’. Ale ona go ukryła”.

30 Gdy król usłyszał, co po-
wiedziała ta kobieta, natych-
miast rozdarł swoje szatyc. I kie-
dy przechodził po murze, ludzie
widzieli, że pod ubraniem� ma
na sobie wór�. 31 Król oświad-
czył: „Niech Bóg mnie surowo
ukarze�, jeśli głowa Elizeusza,
syna Szafata, pozostanie dzisiaj
na jego karku!”d.

32 Elizeusz siedział właśnie
w swoim domu razem ze star-
szymi. Król wysłał przed sob�
posłańca, ale zanim ten dotarł
na miejsce, Elizeusz odezwał si�
do starszych: „Czy wiecie, że ten
syn mordercye wysłał posłańca,
żeby ści�ć mi głow�? Uważajcie:
gdy tylko ten człowiek przyjdzie,
zamknijcie drzwi i trzymajcie je,
żeby nie mógł wejść. Za nim sły-
chać odgłos kroków jego pana”.
33 Kiedy jeszcze do nich mówił,
przybył posłaniec. Przybył też
król i powiedział: „To nieszcz�-
ście jest od Jehowy. Dlaczego
miałbym dłużej czekać na Jeho-
w�?”.

6:30 �Lub „pod spodem, na gołym cie-
le”. �Zob. Słowniczek poj�ć. 6:31
�Dosł. „niech mi Bóg to uczyni i do te-
go doda”.

7 Elizeusz powiedział: „Słu-
chajcie słowa Jehowy. Tak

mówi Jehowa: ‚Jutro o tej po-
rze w bramie� Samarii sea� naj-
lepszej m�ki b�dzie kosztować
sykla� i 2 see j�czmienia b�-
d� kosztować sykla’”a. 2 Wtedy
przyboczny, którego król darzył
zaufaniem, odezwał si� do sługi
prawdziwego Boga: „Choćby na-
wet Jehowa otworzył upusty nie-
ba, czy mogłoby si� stać coś
takiego�?”b. Elizeusz odpowie-
dział mu: „Zobaczysz to na włas-
ne oczyc, ale nie b�dziesz tego
jadł”d.

3 Przy bramie miasta przeby-
wało czterech tr�dowatyche. Za-
cz�li mówić jeden do drugiego:
„Po co tu siedzimy i czekamy na
śmierć? 4 Jeśli wejdziemy do
miasta, to umrzemy, bo tam pa-
nuje głódf. Ale jeśli b�dziemy tu
siedzieć, to też umrzemy. Chodź-
my wi�c do obozu Syryjczyków.
Jeżeli nas oszcz�dz�, to b�dzie-
my żyć, a jeżeli nie, to umrze-
my”. 5 Zebrali si� o zmroku
i wyruszyli do obozu Syryjczy-
ków. Gdy dotarli do skraju obo-
zu, okazało si�, że nikogo tam
nie ma.

6 Stało si� tak, ponieważ Je-
howa sprawił, że w obozie Syryj-
czyków usłyszano odgłos ryd-
wanów wojennych i koni, odgłos
wielkiej armiig. Syryjczycy mó-
wili mi�dzy sob�: „Król Izraela
naj�ł królów hetyckich i egip-
skich, żeby nas zaatakowali!”.
7 Dlatego poderwali si� i jesz-
cze o zmroku uciekli. Zostawili
swoje namioty, konie i osły—ca-
ły obóz tak jak był. Uciekli,
chc�c ratować swoje życie�.

7:1 �Lub „na rynkach”. �Sea odpowia-
dała 7,33 l. Zob. Dodatek B14. �Sykl
odpowiadał 11,4 g. Zob. Dodatek B14.
7:2 �Dosł. „to słowo”. 7:7 �Lub „du-
sze”.
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8 Kiedy tr�dowaci dotarli do
skraju obozu, weszli do jednego
z namiotów i zacz�li jeść i pić.
Wynieśli stamt�d srebro, złoto
oraz szaty i poszli je ukryć. Na-
st�pnie wrócili, weszli do innego
namiotu, wynieśli stamt�d rze-
czy i też poszli je ukryć.

9 W końcu powiedzieli jeden
do drugiego: „Nie post�pujemy
właściwie. Ten dzień jest dniem
dobrej nowiny! Jeśli b�dziemy
zwlekać do świtu, to zasłuży-
my na kar�. Chodźmy, opowie-
my o wszystkim w domu królew-
skim”. 10 Poszli wi�c, zawołali
strażników bramy miejskiej i po-
wiadomili ich: „Weszliśmy do
obozu Syryjczyków, ale niko-
go tam nie było—w ogóle ni-
kogo nie słyszeliśmy. Zostały
tylko uwi�zane konie i osły, i po-
rzucone namioty”. 11 Strażni-
cy bramy od razu zaalarmowali
ludzi i powiadomiono o tym dom
królewski.

12 Król wstał w nocy i rzekł
do swoich sług: „Powiem wam,
co planuj� Syryjczycy. Wiedz�,
że głodujemya, dlatego wyszli
z obozu i schowali si� w po-
lu. Powiedzieli sobie: ‚Oni wyj-
d� z miasta, a my schwytamy
ich żywcem i wejdziemy do nie-
go’”b. 13 Na to jeden z jego
sług si� odezwał: „Pozwól, pro-
sz�, żeby kilku ludzi wzi�ło
pi�ć koni z tych, które pozosta-
ły w mieście. Jeśli ci ludzie zgi-
n�, to nie spotka ich gorszy los
niż tych wszystkich, którzy tu-
taj zostali. Wielu Izraelitów już
umarło, a reszta b�dzie martwa
wkrótce. Poślijmy ich i zobacz-
my, co si� dzieje”. 14 Wzi�li
wi�c dwa rydwany z końmi i król
posłał ich do obozu Syryjczy-
ków. Polecił: „Jedźcie i zobacz-
cie, co si� dzieje”. 15 Pod�żali
za Syryjczykami aż do Jordanu.

Cała droga była zasłana ubra-
niami i różnymi rzeczami, któ-
re Syryjczycy porzucili, ucieka-
j�c w panice. Posłańcy wrócili
i zdali królowi sprawozdanie.

16 Wtedy ludzie wyszli i spl�-
drowali obóz Syryjczyków. Po-
tem sea najlepszej m�ki kosz-
towała sykla i 2 see j�czmienia
kosztowały sykla, tak jak to
zapowiedział Jehowaa. 17 Król
powierzył nadzór nad bram�
przybocznemu, którego darzył
zaufaniem. Ale w bramie lu-
dzie stratowali przybocznego na
śmierć, zgodnie z tym, co po-
wiedział sługa prawdziwego Bo-
ga, gdy przyszedł do niego król.
18 Stało si� dokładnie tak, jak
sługa prawdziwego Boga powie-
dział królowi: „Jutro o tej po-
rze w bramie Samarii 2 see
j�czmienia b�d� kosztować syk-
la i sea najlepszej m�ki b�-
dzie kosztować sykla”b. 19 Ale
przyboczny odezwał si� do słu-
gi prawdziwego Boga: „Choćby
nawet Jehowa otworzył upusty
nieba, czy mogłoby si� stać coś
takiego�?”. Elizeusz odpowie-
dział mu: „Zobaczysz to na włas-
ne oczy, ale nie b�dziesz tego
jadł”. 20 I właśnie tak si� z nim
stało, bo w bramie ludzie strato-
wali go na śmierć.

8 Elizeusz powiedział do ko-
biety, której synowi przy-

wrócił życiec: „Wyprowadź si�
st�d razem ze swoimi domowni-
kami i zamieszkaj gdzieś na ob-
czyźnie, bo Jehowa sprowadzi
na ten kraj głódd, który b�dzie
trwać siedem lat”. 2 Kobieta
zrobiła tak, jak powiedział jej
sługa prawdziwego Boga. Uda-
ła si� ze swoimi domownikami
do ziemi Filistynówe i mieszkała
tam siedem lat.

7:19 �Dosł. „takie słowo jak to”.
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3 Po siedmiu latach wróci-
ła z ziemi Filistynów i poszła
prosić króla, żeby zwrócono jej
dom i pole. 4 A król rozma-
wiał właśnie z Gechazim, pomoc-
nikiem sługi prawdziwego Bo-
ga. Rzekł do niego: „Opowiedz
mi, prosz�, o wszystkich wiel-
kich rzeczach, których dokonał
Elizeusz”a. 5 Gdy Gechazi opo-
wiadał królowi o tym, jak Eli-
zeusz przywrócił życie zmarłe-
mu chłopcub, przyszła matka
tego chłopca, żeby prosić kró-
la o swój dom i polec. Gecha-
zi natychmiast si� odezwał: „Pa-
nie mój, królu, to ta kobieta!
To jej syna wskrzesił Elizeusz”.
6 Król zacz�ł j� wypytywać i ona
opowiedziała mu cał� histori�.
Wtedy król przydzielił jej dwo-
rzanina i polecił mu: „Zwróć jej
cały dobytek, a także dochody
z plonów, które mogłaby uzyskać
ze swojego pola od dnia, kiedy
opuściła kraj, aż do dzisiaj”.

7 Pewnego razu Elizeusz
przybył do Damaszkud. W tym
czasie Ben-Hadade, król Sy-
rii, chorował i powiadomiono
go: „Przyszedł tutaj sługa praw-
dziwego Boga”f. 8 Wtedy król
rzekł do Chazaelag: „Weź ze so-
b� dar i wyjdź na spotkanie słu-
dze prawdziwego Bogah. Zapy-
taj przez niego Jehow�, czy
wyzdrowiej�”. 9 Chazael wy-
szedł mu na spotkanie i za-
brał ze sob� w darze przeróżne
wspaniałe rzeczy z Damaszku—
tyle, ile było w stanie unieść
40 wielbł�dów. Przyszedł, sta-
n�ł przed nim i powiedział:
„Twój syn, Ben-Hadad, król Sy-
rii, posłał mnie do ciebie, że-
by zapytać, czy wyzdrowieje”.
10 Elizeusz odpowiedział: „Idź
i przekaż mu: ‚Z pewności�
wyzdrowiejesz’, chociaż Jeho-
wa wyjawił mi, że on na pew-

no umrze”a. 11 I wpatrywał si�
w niego tak długo, że ten si�
zmieszał. Potem sługa prawdzi-
wego Boga wybuchn�ł płaczem.
12 Chazael zapytał: „Dlaczego
mój pan płacze?”. Odpowiedział:
„Bo wiem, jak� krzywd� wy-
rz�dzisz Izraelitomb. Podpalisz
ich warownie, pozabijasz mie-
czem ich najlepszych wojowni-
ków, roztrzaskasz ich dzieci,
a ich kobietom w ci�ży poroz-
pruwasz brzuchy”c. 13 Chazael
rzekł: „Jak twój sługa, który jest
zwykłym psem, mógłby zrobić
coś takiego?”. Ale Elizeusz po-
wiedział: „Jehowa wyjawił mi,
że zostaniesz królem Syrii”d.

14 Potem Chazael odszedł od
Elizeusza i wrócił do swoje-
go pana, który zapytał go: „Co
ci powiedział Elizeusz?”. On od-
rzekł: „Powiedział mi, że na pew-
nowyzdrowiejesz”e. 15 Nast�p-
nego dnia Chazael wzi�ł narzut�,
namoczył j� w wodzie i przycis-
kał królowi do twarzy�, aż ten
umarłf. I Chazael przej�ł po nim
władz�g.

16 W pi�tym roku panowania
Jehoramah, syna Achaba, kró-
la Izraela, władz� w Judzie
obj�ł Jehoram, syn Jehoszafa-
ta, choć Jehoszafat wci�ż jesz-
cze był królem i. 17 Jehoram
miał 32 lata, gdy został królem,
i panował w Jerozolimie osiem
lat. 18 Naśladował post�powa-
nie królów Izraela j tak jak ród
Achabak, bo córka Achaba zo-
stała jego żon� l. I robił to, co złe
w oczach Jehowym. 19 Jehowa
nie chciał jednak obrócić Judy
w ruin� ze wzgl�du na Dawida,
swojego sług�n, ponieważ obie-
cał jemu i jego synom, że ich
lampa� nigdy nie zgaśnieo.

8:15 �Lub „położył królowi na twarz”.
8:19 �Chodzi o potomka.
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20 Za dni Jehorama przeciw-
ko Judzie zbuntował si� Edoma

i ustanowił sobie królab. 21 Je-
horam przeprawił si� wi�c ze
wszystkimi swoimi rydwanami
do Cairu. W nocy zaatako-
wał Edomitów, którzy otoczyli
jego oraz dowódców rydwanów,
i pokonał ich. A wojsko uciek-
ło do swoich namiotów. 22 Ale
Edom aż po dziś dzień nie pod-
porz�dkował si� Judzie. W tam-
tym czasie zbuntowała si� też
Libnac.

23 Pozostałe fakty z życia Je-
horama—wszystko, co uczynił—
opisano w Ksi�dze Dziejów Kró-
lów Judy. 24 Potem Jehoram
spocz�ł ze swoimi praojcami.
Został pochowany przy swoich
praojcach w Mieście Dawidad.
Władz� po nim obj�ł jego syn
Achazjasze.

25 Achazjasz, syn Jehorama,
króla Judy, obj�ł władz� królew-
sk� w 12 roku panowania Jeho-
rama, syna Achaba, króla Izrae-
laf. 26 Miał 22 lata, gdy został
królem, i panował w Jerozolimie
jeden rok. Jego matk� była Ata-
liag, wnuczka� Omriegoh, króla
Izraela. 27 Achazjasz naślado-
wał post�powanie Achaba i jego
rodui. Robił to, co złe w oczach
Jehowy, tak jak ród Achaba, bo
spowinowacił si� z jego rodzin� j.
28 Achazjasz wyruszył z Je-
horamem, synem Achaba, pod
Ramot-Gileadk na wojn� prze-
ciwko Chazaelowi, królowi Sy-
rii, ale Syryjczycy ranili Jeho-
rama l. 29 Król Jehoram wrócił
wi�c do Jizreelum, żeby wy-
leczyć si� z ran, które Syryjczy-
cy zadali mu pod Ram�, kiedy
walczył przeciwko Chazaelowi,
królowi Syriin. A król Judy,
Achazjasz, syn Jehorama, udał

8:26 �Dosł. „córka”.

si� do Jizreelu, żeby zobaczyć
si� z Jehoramem, synem Acha-
ba, bo ten był ranny�.

9 Prorok Elizeusz wezwał jed-
nego z synów prorockich

i powiedział do niego: „Podwiń
swoj� szat� i włóż j� za pas,
weź ze sob� ten flakon z olej-
kiem i szybko ruszaj do Ramot-
-Gileada. 2 Kiedy tam dotrzesz,
znajdź Jehub, syna Jehoszafata,
syna Nimsziego. B�dzie ze swo-
imi ludźmi�. Wywołaj go, zabierz
do pokoju w gł�bi domu 3 i wy-
lej mu na głow� olejek z flakonu.
Powiedz mu: ‚Tak mówi Jehowa:
„Namaszczam ci� na króla Izra-
ela”’c. Nast�pnie otwórz drzwi
i od razu uciekaj”.

4 Pomocnik proroka wyru-
szył wi�c w drog� do Ramot-
-Gilead. 5 Gdy przybył na miej-
sce, dowódcy wojska siedzieli
razem. Powiedział: „Mam dla cie-
bie wiadomość, wodzu”. Na to Je-
hu zapytał: „Dla którego z nas?”.
On odpowiedział: „Dla ciebie,
wodzu”. 6 Wtedy Jehu wstał
i wszedł do domu. Pomocnik wy-
lał mu na głow� olejek i rzekł:
„Tak mówi Jehowa, Bóg Izraela:
‚Namaszczam ci� na króla ludu
Jehowy, króla Izraelad. 7 Masz
zgładzić dom Achaba, swojego
pana. Tak pomszcz� krew moich
proroków oraz krew wszystkich
innych sług Jehowy, którzy zgi-
n�li z r�k Jezebele. 8 Cały dom
Achaba zginie. Zgładz� u Acha-
ba wszystkich m�żczyzn�, na-
wet tych najmniej znacz�cych
w Izraeluf. 9 Post�pi� z domem
Achaba tak samo jak z do-
mem Jeroboamag, syna Nebata,
i domem Baaszyh, syna Achija-

8:29 �Lub „chory”. 9:2 �Dosł. „brać-
mi”. 9:8 �Dosł. „każdego oddaj�cego
mocz na mur”. Pogardliwy zwrot hebr.
odnosz�cy si� do m�żczyzn.
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sza. 10 A Jezebel pożr� psy na
polu w Jizreelua i nikt jej nie po-
chowa’”. Potem otworzył drzwi
i uciekłb.

11 Kiedy Jehu wrócił do sług
swojego pana, ci zapytali: „Czy
wszystko w porz�dku? Po co
przyszedł do ciebie ten szale-
niec?”. Odpowiedział im: „Prze-
cież wiecie, co to za czło-
wiek i co on wygaduje”. 12 Ale
oni odparli: „Wcale nie! Po-
wiedz nam, prosimy”. Jehu wy-
jawił im wi�c, co powiedział ten
człowiek. Nast�pnie dodał: „Po-
wiedział też: ‚Tak mówi Jehowa:
„Namaszczam ci� na króla Izra-
ela”’”c. 13 Wtedy każdy z nich
szybko wzi�ł swoj� szat� i po-
łożył j� przed nim na scho-
dachd. Zad�li w róg i wołali: „Je-
hu został królem!”e. 14 I Jehuf,
syn Jehoszafata, syna Nimszie-
go, zacz�ł spiskować przeciwko
Jehoramowi.

Wcześniej król Jehoram wraz
z całym wojskiem izraelskim był
pod Ramot-Gileadg i bronił Iz-
raela przed Chazaelemh, królem
Syrii, 15 ale wrócił do Jizree-
lu i, żeby wyleczyć si� z ran, któ-
re podczas tej walki zadali mu
Syryjczycy j.

Jehu powiedział: „Jeżeli je-
steście po mojej stronie�, to nie
pozwólcie nikomu uciec z mias-
ta, żeby nie zaniósł wiadomo-
ści do Jizreelu”. 16 Potem Je-
hu wsiadł na rydwan i pojechał
do Jizreelu, bo tam leżał ranny
Jehoram, z którym przybył si�
zobaczyć Achazjasz, król Judy.
17 Strażnik stoj�cy na wieży
w Jizreelu zobaczył Jehu zbliża-
j�cego si� z mnóstwem ludzi. Od
razu poinformował: „Widz� ca-
łe mnóstwo ludzi”. Jehoram po-
lecił: „Weź jeźdźca, niech wyje-

9:15 �Lub „jeżeli wasza dusza si� zga-
dza”.

dzie im na spotkanie i zapyta:
‚Czy przybywacie w pokojowych
zamiarach?’”. 18 Jeździec wy-
ruszył im na spotkanie i powie-
dział: „Król pyta: ‚Czy przybywa-
cie w pokojowych zamiarach?’”.
Jehu odparł: „Co ty możesz wie-
dzieć o pokoju? Jedź za mn�!”.

Strażnik poinformował: „Po-
słaniec do nich dotarł, ale nie
wraca”. 19 Król wysłał wi�c
drugiego jeźdźca. Gdy ten do
nich dotarł, powiedział: „Król
pyta: ‚Czy przybywacie w poko-
jowych zamiarach?’”. Jehu od-
rzekł: „Co ty możesz wiedzieć
o pokoju? Jedź za mn�!”.

20 Strażnik poinformował:
„Posłaniec do nich dotarł, ale
nie wraca. A sposób jazdy ich
dowódcy przypomina jazd� Je-
hu, wnuka� Nimsziego, bo p�dzi
jak szalony”. 21 Wtedy Jeho-
ram polecił: „Zaprz�gaj!”. Za-
prz�żono wi�c jego rydwan
wojenny i Jehoram, król Izra-
ela, oraz Achazjasza, król Ju-
dy, wyruszyli naprzeciw Jehu na
swoich rydwanach wojennych.
Spotkali go na polu Nabotab

z Jizreelu.
22 Gdy tylko Jehoram zoba-

czył Jehu, zapytał: „Czy przyby-
wasz w pokojowych zamiarach,
Jehu?”. Lecz on odpowiedział:
„Jaki może być pokój, dopóki
trwa prostytucja i liczne cza-
ry uprawiane przez twoj� mat-
k�, Jezebel?”c. 23 Jehoram na-
tychmiast zawrócił swój rydwan,
żeby uciec. Zawołał do Achaz-
jasza: „Zdrada, Achazjaszu!”.
24 Ale Jehu chwycił za łuk
i strzelił. Trafił Jehorama w ple-
cy, tak że strzała przeszyła mu
serce, i ten upadł w swoim ryd-
wanie wojennym. 25 Wtedy Je-
hu zwrócił si� do Bidkara, swo-
jego przybocznego: „Podnieś go

9:20 �Dosł. „syna”.
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i rzuć na pole Nabota z Jizreelua.
Pami�tasz, że kiedy jechaliśmy
razem� za Achabem, jego ojcem,
Jehowa ogłosił wyrok przeciw-
ko niemub. Powiedział: 26 ‚„Zo-
baczyłem wczoraj krew Nabo-
tac i jego synów”—mówi Jehowa.
„Możesz być pewny, że odpłac�d

ci na tym samym polu”—mówi
Jehowa’. Dlatego zgodnie z tym,
co zapowiedział Jehowa, pod-
nieś go i rzuć na to pole”e.

27 Kiedy Achazjaszf, król Ju-
dy, zobaczył, co si� dzieje,
uciekł drog� biegn�c� obok do-
mu w ogrodzie. (Później Jehu
ruszył za nim w pościg i pole-
cił: „Jego też zabijcie!”. I zranili
go, gdy jechał rydwanem dro-
g� prowadz�c� do Gur, które
jest koło Ibleamug. Ale on ucie-
kał dalej, do Megiddo, jednak
tam zmarł. 28 Potem jego słu-
dzy przewieźli go na rydwanie
do Jerozolimy i pochowali w je-
go grobie przy jego praojcach
w Mieście Dawidah. 29 Achaz-
jasz i został królem Judy w 11 ro-
ku panowania Jehorama, syna
Achaba).

30 Gdy Jehu przybył do Jiz-
reeluj, dowiedziała si� o tym Je-
zebelk. Umalowała sobie oczy
czarnym tuszem�, przyozdobiła
głow� i spogl�dała w dół przez
okno. 31 Kiedy Jehu wjechał
przez bram�, powiedziała: „Czy
powiodło si� Zimriemu, zabójcy
swojego pana?” l. 32 Wtedy Je-
hu popatrzył w gór�, tam, gdzie
było okno, i spytał: „Kto jest ze
mn�? Kto?”m. Natychmiast wyj-
rzeli dwaj czy trzej dworzanie.
33 Polecił: „Zrzućcie j�!”. I zrzu-
cili j�, a jej krew obryzgała mur
i konie. Jehu stratował j� końmi,
34 potem wszedł do środka, na-

9:25 �Lub „zaprz�gami”. 9:30 �Lub
„cieniem do powiek”.

jadł si�, napił i rzekł: „Zajmij-
cie si�, prosz�, t� przekl�t� ko-
biet� i j� pochowajcie. W końcu
jest córk� króla”a. 35 Ale kiedy
poszli j� pochować, nie znaleźli
nic oprócz czaszki, stóp i dłonib.
36 Gdy wrócili i opowiedzieli
mu o tym, odezwał si�: „Tak
spełniło si� to, co Jehowa za-
powiedziałc za pośrednictwem
swojego sługi Eliasza z Tiszbe:
‚Ciało Jezebel pożr� psy na polu
w Jizreelud. 37 A zwłoki Jeze-
bel b�d� jak gnój na powierzch-
ni pola w Jizreelu—tak żeby nie
można było powiedzieć: „To jest
Jezebel”’”.

10 Achabe miał w Samarii 70
synów. Jehu wysłał wi�c

do Samarii listy: do ksi�ż�t Jiz-
reelu, do starszychf i do opie-
kunów dzieci Achaba�. Napisał
w nich: 2 „S� u was synowie
waszego pana, macie też ryd-
wany wojenne, konie i broń
i mieszkacie w ufortyfikowanym
mieście. Gdy dotrze do was ten
list, 3 wybierzcie z synów wa-
szego pana tego, który najlepiej
si� nadaje�, i posadźcie go na
tronie jego ojca. Potem walczcie
za dom swojego pana”.

4 Ale oni bardzo si� przestra-
szyli i mówili: „Jeśli dwóch kró-
lów nie było w stanie mu si�
przeciwstawićg, to jak my mamy
dać rad�?”. 5 Dlatego zarz�d-
ca pałacu�, namiestnik miasta,
starsi i opiekunowie wysłali do
Jehu tak� wiadomość: „Jeste-
śmy twoimi sługami i zrobimy
wszystko, co nam każesz. Niko-
go nie obwołamy królem. Zrób,
co uważasz za słuszne”.

6 Wtedy Jehu napisał do nich
drugi list, nast�puj�cej treści:

10:1 �Dosł. „opiekunów Achaba”. 10:3
�Lub „najbardziej prostolinijnego”.
10:5 �Dosł. „domu”.
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„Jeżeli jesteście po mojej stro-
nie i chcecie mi si� podporz�d-
kować, to przynieście mi jutro
o tej porze do Jizreelu głowy sy-
nów swojego pana”.

A 70 synów królewskich prze-
bywało u znamienitych miesz-
kańców miasta, którzy ich wy-
chowywali. 7 Gdy tylko dotarł
do nich ten list, wzi�li 70 sy-
nów królewskich i ich pozabijalia.
Potem włożyli ich głowy do ko-
szy i wysłali do Jehu do Jizre-
elu. 8 Posłaniec przybył do
Jehu i powiadomił go: „Przynie-
siono głowy synów królewskich”.
Wtedy Jehu polecił: „Ułóżcie je
w dwa stosy przy bramie miasta.
Niech leż� tam do rana”. 9 Ra-
no wyszedł, stan�ł przed ca-
łym ludem i powiedział: „Wy je-
steście niewinni�. To ja uknułem
spisek przeciwko swojemu panu
i to ja go zabiłemb. Ale kto zabił
tych wszystkich? 10 Wiedzcie,
że ani jedno słowo Jehowy, które
Jehowa wypowiedział przeciwko
domowi Achaba, nie pozostanie
niespełnione�c. Jehowa wykonał
to, co zapowiedział przez swoje-
go sług� Eliasza”d. 11 Jehu po-
zabijał w Jizreelu wszystkich,
którzy pozostali z domu Acha-
ba, oraz wszystkich znamieni-
tych ludzi, którzy mu służyli,
jego znajomych i kapłanówe—ni-
kogo nie pozostawił przy życiuf.

12 Potem wyruszył do Sa-
marii. Po drodze, tam, gdzie
był dom pasterzy, w którym
strzyżono owce�, 13 Jehu spo-
tkał braci Achazjaszag, króla Ju-
dy. Spytał ich: „Kim jesteście?”.
Odpowiedzieli mu: „Jesteśmy
braćmi Achazjasza. Idziemy za-

10:9 �Lub „prawi”. 10:10 �Dosł. „nie
spadnie na ziemi�”. 10:12 �Lub „wi�-
zano owce”. Najwyraźniej chodzi o miej-
sce, w którym wi�zano owce, żeby je
ostrzyc.

pytać, jak si� wiedzie synom
króla i synom królowej mat-
ki�”. 14 Od razu wydał roz-
kaz: „Schwytajcie ich żywcem!”.
Schwytali ich wi�c żywcem—42
m�żczyzn—i zabili ich koło cys-
terny domu pasterzy. Jehu nie
oszcz�dził żadnego z nicha.

15 Kiedy stamt�d wyruszył,
natkn�ł si� na Jehonadabab, sy-
na Rechabac, który wyszedł
mu na spotkanie. Przywitał si�
z nim� i zapytał: „Czy całym�
sercem jesteś ze mn�, tak jak ja
z tob�?”.

Jehonadab odparł: „Jestem”.
„Jeśli tak, to podaj mi r�k�”.
Podał mu r�k�, a Jehu po-

mógł mu wsi�ść do siebie na
rydwan. 16 Powiedział do nie-
go: „Jedź ze mn� i zobacz, jak
nie toleruj� żadnej rywalizacji
z Jehow��”d. I Jehonadab poje-
chał z Jehu jego rydwanem wo-
jennym. 17 Gdy Jehu przybył
do Samarii, zabijał tam pozosta-
łych z domu Achaba, aż zgładził
ich wszystkiche—zgodnie z tym,
co Jehowa powiedział do Elia-
szaf.

18 Później Jehu zebrał cały
lud i rzekł: „Achab za mało czcił
Baalag. Jehu b�dzie mu oddawał
o wiele wi�ksz� cześć. 19 Zwo-
łajcie do mnie wszystkich proro-
ków Baalah, wszystkich jego
czcicieli i wszystkich jego kapła-
nów i. Niech żadnego z nich nie
zabraknie, bo chc� złożyć Baa-
lowi wielk� ofiar�. Ten, kto
nie przyjdzie, straci życie”. Je-
hu uciekł si� do podst�pu, żeby
zgładzić czcicieli Baala.

20 Jehu mówił dalej: „Ogłoś-
cie� uroczyste zgromadzenie ku

10:13 �Lub „synom pani”. 10:15 �Lub
„pobłogosławił go”. �Dosł. „prosto-
linijnym”. 10:16 �Lub „zobacz mo-
j� gorliwość dla Jehowy”. 10:20 �Dosł.
„uświ�ćcie”.
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czci Baala”. I oni tak zrobili.
21 Nast�pnie Jehu rozesłał po
całym Izraelu wiadomość i przy-
byli wszyscy czciciele Baala. Ni-
kogo nie zabrakło. Wchodzili do
świ�tyni�Baalaa, która wypełniła
si� po brzegi. 22 Wówczas pole-
cił człowiekowi odpowiedzialne-
mu za szatni�: „Wynieś szaty dla
wszystkich czcicieli Baala”. On
wi�c je wyniósł. 23 Wtedy Je-
hu wszedł z Jehonadabemb, sy-
nem Rechaba, do świ�tyni Baa-
la. Powiedział do czcicieli Baala:
„Sprawdźcie dokładnie, czy s�
tu sami czciciele Baala i czy nie
ma tu kogoś, kto czci Jehow�”.
24 W końcu poszli składać ofia-
ry i całopalenia. Jehu ustawił na
zewn�trz 80 ludzi i rzekł: „Jeśli
ucieknie ktoś z tych, których wy-
daj� w wasze r�ce, to zapłacicie
życiem za życie�”.

25 Gdy tylko skończono skła-
dać całopalenia, Jehu polecił
strażnikom� i swoim przybocz-
nym: „Wejdźcie i zabijcie ich!
Nie pozwólcie nikomu uciec!”c.
I strażnicy oraz przyboczni zabi-
jali ich mieczem, a ciała wyrzu-
cali na zewn�trz. Tak doszli aż
do wewn�trznego sanktua-
rium� świ�tyni Baala. 26 Na-
st�pnie powynosili ze świ�tyni
Baala świ�te słupyd i je spalilie.
27 Zburzyli świ�ty słupf Baa-
la, zburzyli też świ�tyni� Baalag

i przerobili j� na latryn�, która
jest tam do dzisiaj.

28 W ten sposób Jehu usu-
n�ł kult Baala z Izraela. 29 Nie
porzucił jednak grzechów, do
których Jeroboam, syn Nebata,
nakłonił Izraelitów—pozostawił
złote cielce w Betel i w Danh.

10:21 �Dosł. „domu”. 10:24 �Lub
„swoj� dusz� za jego dusz�”. 10:25
�Dosł. „biegaczom”. �Dosł. „miasta”.
Może chodzić o jakiś rodzaj fortyfikacji.

30 Jehowa powiedział do Jehu:
„Wykonałeś wszystko, co posta-
nowiłem uczynić z domem Acha-
baa. Post�piłeś wi�c dobrze—
zrobiłeś to, co słuszne w mo-
ich oczach. Dlatego twoi syno-
wie do czwartego pokolenia b�-
d� zasiadać na tronie Izraela”b.
31 Ale Jehu nie dbał o to, żeby
z całego serca trzymać si� Pra-
wa Jehowy, Boga Izraelac. Nie
porzucił grzechów, do których
Jeroboam nakłonił Izraelitówd.

32 W tych dniach Jehowa za-
cz�ł okrawać� Izraela kawałek
po kawałku. Chazael atakował
całe terytorium Izraelae 33 od
Jordanu na wschód, czyli cał�
ziemi� Gilead—terytorium Ga-
dytów, Rubenitów i Manassesy-
tów f—od Aroeru, które jest koło
Doliny Arnonu�, po Gilead i Ba-
szang.

34 Pozostałe fakty z życia Je-
hu—cał� jego pot�g� i wszystko,
co uczynił—opisano w Ksi�dze
Dziejów Królów Izraela. 35 Po-
tem Jehu spocz�ł ze swoimi pra-
ojcami i pochowano go w Sama-
rii, a władz� po nim obj�ł jego
syn Jehoachazh. 36 Jehu pa-
nował w Samarii nad Izraelem
28 lat.

11 Kiedy Atalia i, matka Acha-
zjasza, dowiedziała si�, że

jej syn nie żyje j, postanowiła
zgładzić wszystkich potomków
królewskich�k. 2 Ale Jehosze-
ba, córka króla Jehorama, sios-
tra Achazjasza, wykradła Jeho-
asza l, syna Achazjasza, spośród
synów królewskich, którzy mieli
zostać uśmierceni, i ukryła go
razem z jego mamk� w sypialni.

10:32 �Lub „zmniejszać”. 10:33 �Lub
„Wadi Arnon”. Zob. Słowniczek poj�ć,
hasło „Wadi”. 11:1 �Lub „cał� królew-
sk� lini� rodow�”.
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Dzi�ki temu Atalia go nie znalaz-
ła i nie został zabity. 3 Przez
sześć lat pozostawał w ukryciu
w domu Jehowy, podczas gdy
władz� nad krajem sprawowała
Atalia.

4 W siódmym roku Jehojada
posłał po dowódców setek karyj-
skiej straży przybocznej i stra-
ży pałacowej�a. Przybyli oni do
niego do domu Jehowy i zawarł
z nimi porozumienie�. Kazał im
złożyć przysi�g� w domu Jeho-
wy, że b�d� przestrzegać tego
porozumienia, a potem pokazał
im syna królewskiegob. 5 Roz-
kazał im: „Macie zrobić tak: jed-
na trzecia waszego oddziału peł-
ni�cego służb� w ten szabat
b�dzie pilnie strzec domu� kró-
lewskiegoc, 6 jedna trzecia b�-
dzie przy Bramie Fundamento-
wej, a jedna trzecia przy bramie
za straż� pałacow�. Macie kolej-
no strzec domu. 7 Dwa wasze
oddziały, które nie pełni� służby
w ten szabat, pozostan� i b�d�
pilnie strzec domu Jehowy, żeby
chronić króla. 8 Macie otoczyć
króla ze wszystkich stron z bro-
ni� w r�ku. Jeśli ktoś wejdzie
mi�dzy wasze szeregi, ma zostać
zabity. Nie odst�pujcie króla ani
na krok�”.

9 Dowódcy setekd post�pili
dokładnie tak, jak rozkazał kap-
łan Jehojada. Każdy z nich wzi�ł
swoich ludzi—tych, którzy peł-
nili służb� w ten szabat, jak
i tych, którzy jej nie pełnili—
i przyszli do kapłana Jehoja-
dye. 10 Kapłan dał dowódcom
setek włócznie i okr�głe tarcze,
które należały do króla Dawida
i znajdowały si� w domu Jeho-
wy. 11 Straż pałacowaf z bro-

11:4 �Dosł. „biegaczy”. �Lub „przy-
mierze”. 11:5, 16 �Lub „pałacu”. 11:8
�Dosł. „gdy wychodzi i gdy wchodzi”.

ni� w r�ku zaj�ła swoje pozycje,
od prawej do lewej strony do-
mu, koło ołtarzaa i koło do-
mu, otaczaj�c króla ze wszyst-
kich stron. 12 Wtedy Jehojada
wyprowadził syna królewskie-
gob i włożył mu na głow� ko-
ron�� oraz

´
Swiadectwo�c. Kiedy

go namaszczono i obwołano kró-
lem, ludzie zacz�li klaskać i wo-
łać: „Niech żyje król!”d.

13 GdyAtalia usłyszała wrza-
w� panuj�c� wśród ludzi, na-
tychmiast przyszła do ludu ze-
branego koło domu Jehowye.
14 Zobaczyła tam króla, który
zgodnie ze zwyczajem stał przy
kolumnief. Z królem stali do-
wódcy i tr�baczeg, a cały lud tej
ziemi radował si� i d�ł w tr�by.
Widz�c to, Atalia rozdarła swo-
je szaty i zacz�ła krzyczeć: „Spi-
sek! Spisek!”. 15 Wówczas kap-
łan Jehojada polecił dowódcom
setekh, stoj�cym na czele woj-
ska: „Zabierzcie j� poza szere-
gi! A jeśli ktoś za ni� pójdzie,
zabijcie go mieczem!”. Bo przed-
tem powiedział: „Nie zabijajcie
jej w domu Jehowy”. 16 Poj-
mali j� wi�c, zabrali do miejsca,
gdzie konie wjeżdżaj� do domu�
królewskiego i, i tam j� zabili.

17 Nast�pnie Jehojada za-
warł przymierze mi�dzy Jeho-
w� a królem i ludemj, że nadal
b�d� ludem Jehowy. Zawarł też
przymierze mi�dzy królem a lu-
demk. 18 Później cały lud tej
ziemi przyszedł do świ�tyni� Ba-
ala, zburzył jego ołtarze l i do-
szcz�tnie porozbijał jego pos�-
gim. A Mattana, kapłana Baala,
zabiton przed ołtarzami.

Potem kapłan Jehojada usta-
nowił nadzorców nad domem
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Jehowya. 19 Ponadto wzi�ł do-
wódców setekb, karyjsk� straż
przyboczn�, straż pałacow�c

i cały lud tej ziemi, żeby towa-
rzyszyli królowi w drodze z do-
mu Jehowy. Wprowadzili go do
domu� królewskiego przez bra-
m� straży pałacowej, a on za-
siadł na tronie królewskimd.
20 Cały lud tej ziemi si� cieszył
i w mieście zapanował spokój,
bo Atali� zabito mieczem koło
domu królewskiego.

21 Gdy Jehoasze został kró-
lem, miał siedem latf.

12 Jehoaszg został królem
w siódmym roku panowa-

nia Jehuh. Panował w Jerozoli-
mie 40 lat. Jego matk� była
Cybia z Beer-Szeby i. 2 Jehoasz
robił to, co słuszne w oczach Je-
howy, przez cały czas, kiedy
kapłan Jehojada udzielał mu
wskazówek. 3 Jednak świ�te
wzniesienia j nie zostały usuni�-
te i dalej wznosił si� na nich
dym z ofiar, które ludzie tam
składali.

4 Pewnego razu Jehoasz po-
wiedział do kapłanów: „Zbieraj-
cie wszystkie pieni�dze, które
przynosi si� do domu Jeho-
wy jako świ�te ofiaryk—pieni�-
dze pochodz�ce z podatku,
który każdy musi zapłacić l, pie-
ni�dze, które zgodnie z wy-
znaczon� kwot� płac� osoby�
składaj�ce ślub, i wszystkie pie-
ni�dze przynoszone do domu Je-
howy przez tych, których pobu-
dza do tego sercem. 5 Kapłani
b�d� osobiście zbierać je od
ofiarodawców� i przeznaczać na
remont domu—naprawi� wszyst-
kie uszkodzone miejsca”n.

6 Jednak do 23 roku pano-
wania króla Jehoasza kapłani

11:19 �Lub „pałacu”. 12:4 �Lub „du-
sze”. 12:5 �Lub „znajomych”.

nie naprawili uszkodzeń domua.
7 Król wezwał wi�c kapłana Je-
hojad�b oraz innych kapłanów
i powiedział: „Dlaczego nie na-
prawiacie uszkodzeń domu? Nie
bierzcie już wi�cej pieni�dzy od
ofiarodawców, chyba że zosta-
n� przeznaczone na naprawy”c.
8 Kapłani zgodzili si�, że nie b�-
d� brać już wi�cej pieni�dzy od
ludzi i nie b�d� odpowiadać za
remont domu.

9 Kapłan Jehojada wzi�ł
wi�c skrzyni�d, wywiercił w jej
wieku otwór i ustawił j� obok oł-
tarza, po prawej stronie wejścia
do domu Jehowy. Kapłani słu-
ż�cy jako odźwierni wrzucali do
niej wszystkie pieni�dze, które
przynoszono do domu Jehowye.
10 Gdy widzieli, że w skrzy-
ni jest dużo pieni�dzy, sekretarz
króla i arcykapłan wyci�gali�
i przeliczali pieni�dze przynie-
sione do domu Jehowyf. 11 Po
przeliczeniu dawali je ludziom,
którzy nadzorowali prace w do-
mu Jehowy. Oni natomiast wy-
płacali je pracuj�cym przy domu
Jehowy cieślom, budowniczymg,
12 murarzom i kamieniarzom.
Za te pieni�dze kupowali tak-
że belki i ciosane kamienie po-
trzebne do naprawy uszkodzeń
domu Jehowy oraz pokrywali
z nich wszystkie inne wydatki
zwi�zane z remontem.

13 Pieni�dzy przynoszonych
do domu Jehowy nie prze-
znaczano jednak na wykony-
wanie srebrnych mis, szczypiec,
czasz, tr�bh ani żadnych in-
nych złotych czy srebrnych
przedmiotów używanych w do-
mu Jehowy i. 14 Dawano je wy-
ł�cznie tym, którzy wykonywali
prace, a oni naprawiali za nie
dom Jehowy. 15 Ponieważ lu-
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„zawi�zywali”.
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dzie, którzy otrzymywali pieni�-
dze na opłacanie pracowników,
byli godni zaufania, nie ż�da-
no od nich rozliczeniaa. 16 Do
domu Jehowy nie przynoszono
pieni�dzy z ofiar za przewinie-
nieb i z ofiar za grzech. Należa-
ły one do kapłanówc.

17 W tym czasie Chazaeld,
król Syrii, wyruszył przeciwko
Gate i je zdobył. Nast�pnie po-
stanowił zaatakować� Jerozo-
lim�f. 18 Wtedy Jehoasz, król
Judy, wzi�ł wszystkie świ�te
ofiary, które ofiarowali� jego
przodkowie—Jehoszafat, Jeho-
ram i Achazjasz, królowie Ju-
dy—oraz swoje świ�te ofiary,
a także całe złoto ze skarbców
domu Jehowy i domu� królew-
skiego i posłał to wszystko do
Chazaela, króla Syriig. Wówczas
Chazael odst�pił od Jerozolimy.

19 Pozostałe fakty z życia Je-
hoasza—wszystko, co uczynił—
opisano w Ksi�dze Dziejów Kró-
lów Judy. 20 Słudzy Jehoasza
zawi�zali spisek przeciwko nie-
muh i zabili go w domu Nasy-
pu�i na drodze prowadz�cej do
Silli. 21 Słudzy, którzy go za-
bili, to Jozachar, syn Szimeat,
i Jehozabad, syn Szomera j. Je-
hoasz został pochowany przy
swoich praojcach w Mieście Da-
wida, a władz� po nim obj�ł je-
go syn Amacjaszk.

13 W 23 roku panowania
Jehoasza l, syna Achaz-

jaszam, króla Judy, królem Izra-
ela został Jehoachaz, syn Je-
hun. Panował w Samarii 17 lat.
2 Robił to, co złe w oczach Je-
howy, i ci�gle popełniał grzechy,
do których Jeroboam, syn Neba-
ta, nakłonił Izraelao. Nie po-

12:17 �Dosł. „zwrócił swoje oblicze, że-
by wyruszyć przeciwko”. 12:18 �Dosł.
„uświ�cili ”. �Lub „pałacu”. 12:20
�Lub „w Bet-Millo”.

rzucił ich. 3 Jehowa zapłon�ł
wi�c gniewema na Izraelitówb

i wydał ich w r�ce Chazaelac,
króla Syrii, i Ben-Hadadad, syna
Chazaela, którzy przez cały czas
ich uciskali.

4 Z czasem Jehoachaz zacz�ł
błagać Jehow� o łask�� i Je-
howa go wysłuchał, bo widział
cierpienie, które król Syrii spro-
wadził na Izraelae. 5 Jehowa
dał Izraelitom wybawc�f, żeby
wyzwolił ich spod ucisku Syrii.
Dzi�ki temu mogli oni mieszkać
w swoich domach tak jak wcześ-
niej�. 6 (Jednak nie odst�pili
od grzechów domu Jeroboama,
do których nakłonił on Izraelag.
Trwali� w tych grzechach i świ�-
ty pal�h dalej stał w Samarii).
7 Z armii Jehoachaza pozosta-
ło tylko 50 jeźdźców, 10 rydwa-
nów i 10 000 żołnierzy piechoty,
bo król Syrii ich wytracił i, po-
deptał jak pył opadaj�cy na zie-
mi� podczas młocki j.

8 Pozostałe fakty z życia Je-
hoachaza—jego pot�g� i wszyst-
ko, co uczynił—opisano w Ksi�-
dze Dziejów Królów Izraela.
9 Potem Jehoachaz spocz�ł ze
swoimi praojcami i pochowano
go w Samariik, a władz� po nim
obj�ł jego syn Jehoasz.

10 Jehoaszl, syn Jehoachaza,
został królem Izraela w 37 roku
panowania Jehoasza, króla Ju-
dy. Panował w Samarii 16 lat.
11 Robił to, co złe w oczach Je-
howy. Nie odst�pił od żadnego
z grzechów, do których Jerobo-
am, syn Nebata, nakłonił Izrae-
lam. Trwał� w tych grzechach.

12 Pozostałe fakty z życia Je-
hoasza—jego pot�g�, wszystko,

13:4 �Lub „ułagodził oblicze Jehowy”.
13:5 �Czyli w pokojowych i bezpiecz-
nych warunkach. 13:6, 11 �Dosł. „cho-
dził”. 13:6 �Zob. Słowniczek poj�ć.
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co uczynił, oraz to, jak walczył
z Amacjaszem, królem Judya—
opisano w Ksi�dze Dziejów Kró-
lów Izraela. 13 Jehoasz spo-
cz�ł ze swoimi praojcami, a tron
po nim obj�ł Jeroboam�b. Jeho-
asz został pochowany w Sama-
rii z królami Izraelac.

14 Kiedy Elizeuszd zapadł
na chorob�, na któr� później
umarł, przyszedł do niego Je-
hoasz, król Izraela, i zacz�ł nad
nim płakać. Mówił: „Mój ojcze,
mój ojcze! Widz� rydwan Izra-
ela i jego konnic�!”e. 15 Elize-
usz odezwał si� do niego: „Weź
łuk i strzały”. Wzi�ł wi�c łuk
i strzały. 16 Wtedy powiedział
do króla Izraela: „Przyłóż r�ce
do łuku”. Król tak zrobił, a Eli-
zeusz położył swoje r�ce na je-
go r�kach. 17 Rzekł: „Otwórz
okno na wschód”. Ten je otwo-
rzył. Elizeusz polecił: „Strzelaj!”.
I on strzelił. Wtedy Elizeusz po-
wiedział: „Strzała zwyci�stwa�
Jehowy, strzała zwyci�stwa nad
Syri�! Doszcz�tnie rozbijesz Sy-
ri� pod Afekiem”f.

18 Powiedział jeszcze: „Weź
strzały”. I ten je wzi�ł. Wtedy
Elizeusz rzekł do króla Izraela:
„Uderzaj o ziemi�”. Uderzył trzy
razy i przestał. 19 Sługa praw-
dziwego Boga oburzył si� na
niego: „Trzeba było uderzyć pi�ć
albo sześć razy! Wtedy rozbiłbyś
Syri� doszcz�tnie, ale teraz po-
konasz j� tylko trzy razy”g.

20 Po jakimś czasie Elizeusz
umarł i został pochowany. A na
pocz�tku roku� kraj najeżdżały
moabskie oddziały grabieżcówh.
21 Pewnego razu oddział gra-
bieżców zobaczyli ludzie, któ-
rzy grzebali jakiegoś człowieka.
Szybko wrzucili ciało do gro-

13:13 �Chodzi o Jeroboama II. 13:17
�Lub „wybawienia”. 13:20 �Prawdopo-
dobnie chodzi o wiosn�.

bowca Elizeusza i uciekli. Kie-
dy ciało dotkn�ło kości Elizeu-
sza, człowiek ten ożyła i stan�ł
na nogach.

22 Chazaelb, król Syrii, gn�-
bił Izraelitówc przez wszystkie
dni Jehoachaza. 23 Ale Jeho-
wa okazywał im łask� i miłosier-
dzied i nie opuścił ich ze wzgl�du
na swoje przymierze z Abraha-
meme, Izaakiemf i Jakubemg. Nie
chciał ich doprowadzić do zgu-
by i po dziś dzień ich nie odrzu-
cił�. 24 Kiedy Chazael, król Sy-
rii, umarł, władz� po nim obj�ł
jego syn Ben-Hadad. 25 Wtedy
Jehoasz, syn Jehoachaza, ode-
brał Ben-Hadadowi, synowi Cha-
zaela, miasta, które ten zabrał
na wojnie jego ojcu, Jehoachazo-
wi. Jehoasz pokonał Ben-Hadada
trzy razyh i odzyskał miasta izra-
elskie.

14 W drugim roku panowa-
nia Jehoaszai, syna Jeho-

achaza, króla Izraela, królem
Judy został Amacjasz, syn Jeho-
asza. 2 Obj�ł władz�, gdy miał
25 lat, i panował w Jerozolimie
29 lat. Jego matk� była Jeho-
addin z Jerozolimy j. 3 Robił to,
co słuszne w oczach Jehowy, ale
nie tak jak Dawidk, jego przodek.
Post�pował dokładnie tak jak je-
go ojciec, Jehoasz l. 4 Jednak
świ�te wzniesienia nie zostały
usuni�tem i dalej wznosił si� na
nich dym z ofiar, które ludzie
tam składalin. 5 Kiedy tylko
Amacjasz umocnił sw� władz�,
pozabijał swoich sług, którzy za-
mordowali króla, jego ojcao.
6 Ale synów tych morderców
nie zabił—zgodnie z nakazem Je-
howy zapisanym w ksi�dze Pra-
wa Mojżeszowego: „Ojcowie nie
ponios� śmierci za swoich sy-

13:23 �Dosł. „nie odrzucił sprzed swoje-
go oblicza”.
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nów, a synowie za swoich ojców.
Każdy poniesie śmierć za swój
własny grzech”a. 7 Amacjasz
pokonał 10 000 Edomitówb w Do-
linie Solic i podczas wojny zdo-
był Sel�d, któr� nazwano Jokte-
el, i tak nazywa si� po dziś dzień.

8 Wtedy Amacjasz wysłał do
izraelskiego króla Jehoasza, sy-
na Jehoachaza, syna Jehu, po-
słańców z wiadomości�: „Przy-
b�dź, zmierzmy si� w bitwie�”e.
9 Jehoasz, król Izraela, posłał
Amacjaszowi, królowi Judy, na-
st�puj�c� odpowiedź: „Ciernisty
chwast rosn�cy na Libanie wy-
słał wiadomość do libańskiego
cedru: ‚Daj swoj� córk� za żon�
mojemu synowi’. Ale przecho-
dziło dzikie zwierz� żyj�ce na
Libanie i zdeptało ten ciernisty
chwast. 10 Pokonałeś Edomf

i twoje serce stało si� zbyt pew-
ne siebie. Ciesz si� swoj� chwa-
ł�, ale pozostań we własnym do-
mu�. Po co miałbyś doprowadzić
do nieszcz�ścia, upaść i poci�g-
n�ć za sob� Jud�?”. 11 Jednak
Amacjasz nie posłuchałg.

Jehoasz, król Izraela, wyru-
szył wi�c i zmierzył si� z Amac-
jaszem, królem Judy, w bitwie
pod Bet-Szemeszh, które nale-
ży do Judy i. 12 Izrael pokonał
Jud� i wszyscy judzcy żołnierze
pouciekali do swoich domów�.
13 Izraelski król Jehoasz poj-
mał pod Bet-Szemesz Amacja-
sza, króla Judy, syna Jehoasza,
syna Achazjasza. Przyprowadził
go ze sob� pod Jerozolim�
i zrobił w jej murze wyłom na
400 łokci�, od Bramy Efraima j

do Bramy Narożnejk. 14 Zabrał
całe złoto i srebro oraz wszyst-
kie przedmioty, które znajdowa-

14:8 �Lub „spotkajmy si� twarz�
w twarz”. 14:10, 14 �Lub „pałacu”.
14:12 �Dosł. „namiotów”. 14:13 �Czyli
178 m. Zob. Dodatek B14.

ły si� w domu Jehowy i w skarb-
cach domu� królewskiego. Wzi�ł
też zakładników, po czym wró-
cił do Samarii.

15 Pozostałe fakty z życia
Jehoasza—jego pot�g�, to, co
uczynił, i jak walczył z Amac-
jaszem, królem Judy—opisano
w Ksi�dze Dziejów Królów Izra-
ela. 16 Potem Jehoasz spocz�ł
ze swoimi praojcami i został po-
chowany w Samariia z królami
Izraela, a władz� po nim obj�ł je-
go syn Jeroboam�b.

17 Judzki król Amacjaszc, syn
Jehoasza, żył jeszcze 15 lat po
śmierci Jehoaszad, syna Jehoa-
chaza, króla Izraelae. 18 Pozo-
stałe fakty z życia Amacjasza
opisano w Ksi�dze Dziejów Kró-
lów Judy. 19 Przeciwko Amac-
jaszowi uknuto spisekf w Jerozo-
limie, dlatego uciekł do Lachisz.
Ale wysłano tam za nim pościg
i go zabito. 20 Potem przywie-
ziono go końmi z powrotem do
Jerozolimy i pochowano przy je-
go praojcach w Mieście Dawidag.
21 Wtedy w miejsce Amacjasza
cały lud Judy obwołał królem je-
go syna Azariasza�h, który miał
16 lati. 22 Azariasz odbudował
Elatj i przywrócił go Judzie po
tym, jak król� spocz�ł ze swoimi
praojcamik.

23 W 15 roku panowania
Amacjasza, syna Jehoasza, kró-
la Judy, królem Izraela został
Jeroboaml, syn Jehoasza. Pano-
wał w Samarii 41 lat. 24 Robił
to, co złe w oczach Jehowy.
Nie odst�pił od żadnego z grze-
chów, do których Jeroboam,
syn Nebata, nakłonił Izraelam.

14:16 �Chodzi o Jeroboama II. 14:21
� Imi� to znaczy „Jehowa pomaga”.
W 2Kl 15:13; 2Kn 26:1-23; Iz 6:1 i Za 14:5
nazwano go Uzzjaszem. 14:22 �Czyli
Amacjasz, ojciec Azariasza.
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25 Przywrócił on granic� Izrae-
la od Lebo-Chamat�a po Morze
Araby�b, zgodnie z tym, co za-
powiedział Jehowa, Bóg Izrae-
la, przez swojego sług� Jona-
szac, syna Amittaja, proroka
z Gat-Cheferd. 26 Jehowa wi-
dział, jak zaciekle uciskano Izra-
elitówe. Nie pozostał nikt, nawet
najmniej znacz�cy, kto by im po-
mógł. 27 Ale Jehowa obiecał,
że nie wymaże z ziemi� imie-
nia Izraelaf. Dlatego wybawił ich
r�kami Jeroboama, syna Jehoa-
szag.

28 Pozostałe fakty z życia Je-
roboama—jego pot�g�, wszyst-
ko, co uczynił, a także to, jak
walczył i przywrócił Judzie i Iz-
raelowi Damaszekh oraz Cha-
mat i—opisano w Ksi�dze Dzie-
jów Królów Izraela. 29 Potem
Jeroboam spocz�ł ze swoimi
praojcami, z królami Izraela,
a władz� po nim obj�ł jego syn
Zachariasz j.

15 W 27 roku panowania Je-
roboama�, króla Izraela,

królem Judy został Azariasz�k,
syn Amacjasza l. 2 Miał 16 lat,
gdy obj�ł władz�, i panował
w Jerozolimie 52 lata. Je-
go matk� była Jecholia z Jero-
zolimy. 3 Robił to, co słuszne
w oczach Jehowy, tak jak jego
ojciec, Amacjaszm. 4 Jednak
świ�te wzniesienia nie zostały
usuni�ten i dalej wznosił si� na
nich dym z ofiar, które ludzie
tam składalio. 5 Jehowa pora-
ził króla tr�dem i był on tr�-
dowatyp aż do śmierci. Mieszkał
w osobnym domuq, podczas gdy
jego syn Jotamr zarz�dzał do-

14:25 �Lub „wejścia do Chamatu”.
�Czyli Morze Słone (Martwe). 14:27
�Dosł. „spod nieba”. 15:1 �Chodzi
o Jeroboama II. � Imi� to znaczy „Jeho-
wa pomaga”. W 2Kl 15:13; 2Kn 26:1-23;
Iz 6:1 i Za 14:5 nazwano go Uzzjaszem.

mem� królewskim i s�dził luda.
6 Pozostałe fakty z życia Aza-
riaszab—wszystko, co uczynił—
opisano w Ksi�dze Dziejów Kró-
lów Judy. 7 Potem Azariasz
spocz�ł ze swoimi praojcamic.
Pochowano go przy jego praoj-
cach w Mieście Dawida, a wła-
dz� po nim obj�ł jego syn Jo-
tam.

8 W 38 roku panowania Aza-
riaszad, króla Judy, królem Iz-
raela został Zachariasze, syn Je-
roboama. Panował w Samarii
sześć miesi�cy. 9 Robił to, co
złe w oczach Jehowy, tak jak je-
go przodkowie. Nie odst�pił od
grzechów, do których Jerobo-
am, syn Nebata, nakłonił Izra-
elitów f. 10 A Szallum, syn Ja-
besza, uknuł przeciwko niemu
spisek. Zabił gog w Ibleamieh, po
czym przej�ł władz�. 11 Pozo-
stałe fakty z życia Zachariasza
opisano w Ksi�dze Dziejów Kró-
lów Izraela. 12 I spełniło si�
słowo, które Jehowa wypowie-
dział do Jehu: „Twoi synowie do
czwartego pokolenia i b�d� za-
siadać na tronie Izraela” j. Tak
właśnie si� stało.

13 Szallum, syn Jabesza, zo-
stał królem w 39 roku pa-
nowania Uzzjaszak, króla Judy,
i panował w Samarii przez
jeden pełny miesi�c. 14 Z Tir-
cy l przybył do Samarii Mena-
chem, syn Gadiego, i tam za-
bił Szallumam, syna Jabesza, po
czym przej�ł władz�. 15 Pozo-
stałe fakty z życia Szalluma
oraz spisek, który uknuł, opisa-
no w Ksi�dze Dziejów Królów
Izraela. 16 W tym czasie Me-
nachem wyruszył z Tircy prze-
ciwko Tifsach. Ponieważ nie ot-
warto mu bram, zaatakował
miasto i zacz�ł zabijać jego

15:5 �Lub „pałacem”.
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mieszkańców i wszystkich ludzi
w okolicy. Spustoszył miasto,
a tamtejszym kobietom w ci�ży
porozpruwał brzuchy.

17 Menachem, syn Gadiego,
został królem Izraela w 39 roku
panowania Azariasza, króla Ju-
dy, i panował w Samarii 10 lat.
18 Robił to, co złe w oczach Je-
howy. Przez wszystkie swoje dni
nie odst�pił od żadnego z grze-
chów, do których Jeroboam, syn
Nebata, nakłonił Izraelitówa.
19 Kiedy kraj najechał asyryj-
ski król Pulb, Menachem dał
mu 1000 talentów� srebra, że-
by ten pomógł mu umocnić jego
władz� królewsk�c. 20 Mena-
chem zdobył to srebro, ści�ga-
j�c je od wysoko postawionych,
bogatych Izraelitówd—od każde-
go po 50 syklów� srebra—i dał je
królowi Asyrii. Wtedy król Asy-
rii wycofał si� i opuścił kraj.
21 Pozostałe fakty z życia Me-
nachemae—wszystko, co uczy-
nił—opisano w Ksi�dze Dziejów
Królów Izraela. 22 Potem Me-
nachem spocz�ł ze swoimi pra-
ojcami, a władz� po nim obj�ł je-
go syn Pekachiasz.

23 Pekachiasz, syn Menache-
ma, został królem Izraela w 50
roku panowania Azariasza, kró-
la Judy. Panował w Samarii
dwa lata. 24 Robił to, co złe
w oczach Jehowy. Nie odst�pił
od grzechów, do których Jerobo-
am, syn Nebata, nakłonił Izrae-
litówf. 25 Jego przyboczny Pe-
kachg, syn Remaliasza, uknuł
przeciwko niemu spisek. Wzi�ł
ze sob� 50 m�żczyzn z Gileadu
i w ufortyfikowanej wieży domu�
królewskiego w Samarii zabił Pe-

15:19 �Talent odpowiadał 34,2 kg.
Zob. Dodatek B14. 15:20 �Sykl odpo-
wiadał 11,4 g. Zob. Dodatek B14. 15:25
�Lub „pałacu”.

kachiasza z Argobem i Ariehem,
po czym przej�ł władz�. 26 Po-
zostałe fakty z życia Pekachia-
sza—wszystko, co uczynił—opi-
sano w Ksi�dze Dziejów Królów
Izraela.

27 Pekacha, syn Remaliasza,
został królem Izraela w 52 roku
panowania Azariasza, króla Ju-
dy. Panował w Samarii 20 lat.
28 Robił to, co złe w oczach
Jehowy. Nie odst�pił od grze-
chów, do których Jeroboam,
syn Nebata, nakłonił Izraeli-
tówb. 29 Za dni Pekacha, króla
Izraela, Tiglat-Pileserc, król Asy-
rii, najechał i zdobył Ijon, Abel-
-Bet-Maak�d, Janoach, Kedesze,
Chacor, Gileadf oraz Galile�, ca-
ł� ziemi� Naftalegog, a tamtej-
szych mieszkańców przesiedlił
do Asyriih. 30 Hoszea i, syn Eli,
uknuł spisek przeciwko Peka-
chowi, synowi Remaliasza. Zabił
go i przej�ł władz� w 20 roku
panowania Jotama j, syna Uzzja-
sza. 31 Pozostałe fakty z ży-
cia Pekacha—wszystko, co uczy-
nił—opisano w Ksi�dze Dziejów
Królów Izraela.

32 W drugim roku panowania
Pekacha, syna Remaliasza, kró-
la Izraela, królem Judy został
Jotamk, syn Uzzjasza l. 33 Miał
25 lat, gdy obj�ł władz�, i pa-
nował w Jerozolimie 16 lat. Je-
go matk� była Jerusza, córka
Cadokam. 34 Jotam robił to, co
słuszne w oczach Jehowy, po-
dobnie jak jego ojciec, Uzzjaszn.
35 Jednak świ�te wzniesienia
nie zostały usuni�te i dalej
wznosił si� na nich dym z ofiar,
które ludzie tam składalio. To
on zbudował górn� bram� do-
mu Jehowyp. 36 Pozostałe fak-
ty z życia Jotama—to, co uczy-
nił—opisano w Ksi�dze Dziejów
Królów Judy. 37 W tamtym
czasie Jehowa zacz�ł posyłać
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przeciwko Judzie Recina, króla
Syrii, i Pekachaa, syna Remalia-
szab. 38 Potem Jotam spocz�ł
ze swoimi praojcami. Został po-
chowany przy swoich praoj-
cach w Mieście Dawida, swojego
przodka.Władz� po nim obj�ł je-
go syn Achaz.

16 Achazc, syn Jotama, zo-
stał królem Judy w 17 ro-

ku panowania Pekacha, syna Re-
maliasza. 2 Obj�ł władz�, gdy
miał 20 lat, i panował w Jerozo-
limie 16 lat. W przeciwień-
stwie do swojego przodka Da-
wida nie robił tego, co słuszne
w oczach Jehowy, swojego Bo-
gad. 3 Post�pował tak jak kró-
lowie Izraelae i nawet własnego
syna spalił w ogniu�f, naśladu-
j�c obrzydliwe zwyczaje naro-
dówg, które Jehowa wyp�dził ze
wzgl�du na Izraelitów. 4 Poza
tym na wzniesieniachh, na wzgó-
rzach i pod każdym bujnym
drzewem składał ofiary, z któ-
rych unosił si� dym i.

5 Wtedy to Recin, król Syrii,
i Pekach, syn Remaliasza, król
Izraela, wyruszyli na wojn� prze-
ciwko Achazowij. Oblegli Jerozo-
lim�, lecz nie byli w stanie jej
zdobyć. 6 W tym czasie Recin,
król Syrii, przywrócił Edomowi
Elatk, po czym usun�ł stam-
t�d

˙
Zydów�. A w Elacie osied-

lili si� Edomici i mieszkaj� tam
po dziś dzień. 7 Achaz wypra-
wił wi�c posłańców do Tiglat-
-Pilesera l, króla Asyrii, z wia-
domości�: „Jestem twoim sług�
i twoim synem. Przyb�dź i wy-
baw mnie z r�k króla Syrii i kró-
la Izraela, którzy mnie atakuj�”.
8 Achaz wzi�ł srebro i złoto, któ-
re si� znajdowało w domu Jeho-

16:3 �Dosł. „przeprowadził przez ogień”.
16:6 �Lub „Judejczyków”.

wy i w skarbcach domu� królew-
skiego, i posłał królowi Asyrii,
żeby go przekupića. 9 Król Asy-
rii spełnił jego prośb�—ruszył
na Damaszek i go zdobył. Miesz-
kańców uprowadził na wygnanie
do Kirb, a Recina uśmierciłc.

10 Potem król Achaz udał
si� do Damaszku na spotka-
nie z Tiglat-Pileserem, królem
Asyrii. Kiedy zobaczył tam oł-
tarz, posłał kapłanowi Urijaszo-
wi projekt tego ołtarza ukazu-
j�cy, jak on wygl�da i jak
został zbudowanyd. 11 Kapłan
Urijasze wykonał ołtarzf zgod-
nie ze wszystkimi wskazówkami,
które przysłał z Damaszku król
Achaz. Zakończył jego budow�,
zanim król Achaz wrócił z Da-
maszku. 12 Gdy król po po-
wrocie zobaczył ten ołtarz, pod-
szedł do niego i złożył ofiaryg.
13 Spalił� na nim ofiary cało-
palne i ofiary zbożowe�, wylał
też ofiary płynne i pokropił oł-
tarz krwi� ofiar współuczestnic-
twa�. 14 A miedziany ołtarzh,
który znajdował si� przed Jeho-
w� z przodu domu, mi�dzy je-
go własnym ołtarzem a domem
Jehowy, przesun�ł i ustawił po
północnej stronie swojego oł-
tarza. 15 Król Achaz nakazał
kapłanowi Urijaszowi i: „Na tym
wielkim ołtarzu spalaj� poran-
n� ofiar� całopaln� j i wieczor-
n� ofiar� zbożow�k, a także ofia-
r� całopaln� króla i jego ofiar�
zbożow�, jak również ofiary ca-
łopalne całego ludu oraz jego
ofiary zbożowe i płynne. Masz
go też skrapiać krwi� wszyst-
kich ofiar całopalnych i krwi�
pozostałych ofiar. A jeśli cho-
dzi o miedziany ołtarz, to jesz-

16:8 �Lub „pałacu”. 16:13 �Dosł. „za-
mienił w dym”. �Zob. Słowniczek po-
j�ć. 16:15 �Dosł. „zamieniaj w dym”.
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cze si� zastanowi�, co z nim zro-
bić”. 16 I kapłan Urijasz post�-
pił dokładnie tak, jak mu kazał
król Achaza.

17 Ponadto król Achaz poci�ł
płytki boczne wózkówb i pousu-
wał z nich basenyc. Zdj�ł też
zbiornik zwany morzem z mie-
dzianych bykówd, na których on
si� opierał, i umieścił go na ka-
miennej posadzcee. 18 A kry-
t� konstrukcj� wykorzystywan�
w szabat, któr� wzniesiono przy
domu, i zewn�trzne wejście dla
króla usun�ł z domu Jehowy.
Zrobił tak ze strachu przed kró-
lem Asyrii.

19 Pozostałe fakty z życia
Achaza—to, co uczynił—opisano
w Ksi�dze Dziejów Królów Judyf.
20 Potem Achaz spocz�ł ze swo-
imi praojcami i został pochowa-
ny przy swoich praojcach w Mie-
ście Dawida, a władz� po nim
obj�ł jego syn Ezechiasz�g.

17 W 12 roku panowania
Achaza, króla Judy, kró-

lem Izraela został Hoszeah, syn
Eli. Sprawował władz� w Samarii
dziewi�ć lat. 2 Robił to, co złe
w oczach Jehowy, ale nie w ta-
kim stopniu, jak królowie Izra-
ela, którzy panowali przed nim.
3 Przeciwko Hoszei nadci�gn�ł
Salmanasar, król Asyrii i, uczynił
go swoim sług� i zobowi�zał do
płacenia daniny j. 4 Kiedy jed-
nak król Asyrii dowiedział si�, że
Hoszea jest zamieszany w spisek
przeciwko niemu—że wysłał po-
słańców do egipskiego królak So
i nie zapłacił daniny, któr� płacił
w poprzednich latach—zamkn�ł
go i trzymał zwi�zanego w wi�-
zieniu.

5 Król Asyrii najechał cały
kraj i przybył pod Samari�, któ-

16:20 � Imi� to znaczy „Jehowa wzmac-
nia”.

r� oblegał trzy lata. 6 Zdobył
j� w dziewi�tym roku panowania
Hoszeia. Uprowadził Izraelitów
na wygnanieb do Asyrii i osied-
lił ich w Chalachu i w Chaborze
nad rzek� Gozanc oraz w mias-
tach Medówd.

7 Stało si� tak, ponieważ Iz-
raelici grzeszyli przeciwko Je-
howie, swojemu Bogu, który ich
wyprowadził z ziemi egip-
skiej i uwolnił spod władzy fara-
ona, króla Egiptue. Oddawali
cześć� innym bogomf, 8 post�-
powali według zwyczajów naro-
dów, które Jehowa wyp�dził ze
wzgl�du na nich, i według zwy-
czajów wprowadzonych przez
królów Izraela.

9 Izraelici dopuszczali si� rze-
czy, które nie podobały si� Jeho-
wie, ich Bogu. Budowali świ�te
wzniesienia we wszystkich swo-
ich miastachg, od wieży straż-
niczej po warowne miasto�.
10 Stawiali sobie świ�te słupy�
i świ�te pale�h na każdym wyso-
kim wzgórzu i pod każdym buj-
nym drzewemi. 11 I tak jak na-
rody, które Jehowa wyp�dził ze
wzgl�du na nich, składali ofiary�
na wszystkich świ�tych wzniesie-
niach j. Post�powali niegodziwie
i obrażali tym Jehow�.

12 Cały czas służyli odraża-
j�cym bożkom�k, chociaż Jeho-
wa im powiedział: „Nie wolno
wam tego robić!” l. 13 Za po-
średnictwem wszystkich swoich
proroków i wizjonerów Jehowa

17:7 �Dosł. „bali si�”. 17:9 �Czyli
wsz�dzie—zarówno w słabo, jak i g�sto
zaludnionych miejscach. 17:10 �Zob.
Słowniczek poj�ć. 17:11 �Lub „spra-
wiali, że wznosił si� dym ofiarny”.
17:12 �Hebr. termin przetłumaczony tu
na „odrażaj�ce bożki” może być spo-
krewniony ze słowem oznaczaj�cym
„gnój”. Używa si� go w celu wyrażenia
pogardy.
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ostrzegał Izraela i Jud�a: „Za-
wróćcie ze swoich złych dróg!b
Przestrzegajcie moich przyka-
zań i moich ustaw—całego pra-
wa, które dałem waszym przod-
kom i które przekazałem wam
przez swoich sług proroków”.
14 Oni jednak nie słuchali i byli
tak uparci� jak ich przodkowie,
którzy nie wierzyli Jehowie,
swojemu Boguc. 15 Odrzucali
Jego przepisy oraz przymierzed,
które zawarł z ich przodkami,
a także przypomnienia, które
dawał im jako ostrzeżeniee. Od-
dawali cześć bezwartościowym
bożkomf i sami stali si� nic nie-
warcig, bo naśladowali otaczaj�-
ce ich narody, mimo że Jehowa
im tego zabroniłh.

16 Łamali wszystkie przy-
kazania Jehowy, swojego Bo-
ga, zrobili z metalu pos�gi
dwóch cielców i, postawili świ�-
ty pal�j, kłaniali si� całemu woj-
sku nieba�k oraz służyli Baalo-
wi l. 17 Ponadto palili w ogniu�
swoich synów i swoje córkim,
uprawiali wróżbiarstwon, wypa-
trywali znaków wróżebnych, od-
dawali si�� temu, co złe w
oczach Jehowy, i w ten sposób
Go obrażali.

18 Dlatego Jehowa bardzo si�
rozgniewał na Izraelitów i usun�ł
ich sprzed swoich oczuo. Pozo-
stawił tylko plemi� Judy.

19 Ale nawet Judejczycy nie
przestrzegali przykazań Jeho-
wy, swojego Bogap. Post�powali
według tych samych zwyczajów
co Izraeliciq. 20 Jehowa od-
wrócił si� od wszystkich potom-
ków Izraela. Poniżał ich i wyda-
wał w r�ce grabieżców, aż

17:14 �Dosł. „swój kark czynili twar-
dym”. 17:16 �Zob. Słowniczek po-
j�ć. �Chodzi o ciała niebieskie. 17:17
�Dosł. „przeprowadzali przez ogień”.
�Dosł. „zaprzedawali si�”.

w końcu ich od siebie odrzu-
cił. 21 Oderwał Izraela od do-
mu Dawida, a Izraelici obwołali
królem Jeroboama, syna Neba-
taa. Jeroboam odci�gn�ł ich od
Jehowy i nakłonił do wielkie-
go grzechu. 22 Izraelici cały
czas popełniali wszystkie grze-
chy, których dopuszczał si� Je-
roboamb. Nie odst�pili od nich,
23 aż Jehowa ich usun�ł sprzed
swoich oczu, tak jak zapowiadał
przez wszystkich swoich sług
prorokówc. Izraelici zostali wi�c
uprowadzeni ze swojej ziemi na
wygnanie do Asyriid, gdzie prze-
bywaj� aż do dzisiaj.

24 Nast�pnie król Asyrii spro-
wadził ludzi z Babilonu, Kuty,
Awwy, Chamatu i Sefarwaime

i w miejsce Izraelitów osiedlił
ich w miastach Samarii. Zaj�li
oni Samari� i zamieszkali w jej
miastach. 25 Na pocz�tku, gdy
tam si� osiedlili, nie czcili� Je-
howy. Jehowa posyłał wi�c mi�-
dzy nich lwyf, które ich zabijały.
26 I powiadomiono króla Asy-
rii: „Narody, które uprowadziłeś,
a potem przesiedliłeś do miast
Samarii, nie wiedz�, jak czcić
Boga� tej ziemi. I On posyła mi�-
dzy tych ludzi lwy, które ich za-
bijaj�, bo nikt nie wie, jak Go
czcić”.

27 W zwi�zku z tym król
Asyrii wydał rozkaz: „Odeślij-
cie z powrotem jednego z kap-
łanów, których stamt�d upro-
wadziliście. Niech tam znowu
zamieszka i niech uczy ich, jak
czcić Boga tej ziemi”. 28 Wte-
dy jeden z kapłanów wysiedlo-
nych z Samarii wrócił i zamiesz-
kał w Betelg, i zacz�ł ich uczyć,
jak oddawać cześć� Jehowieh.

17:25 �Lub „nie bali si�”. 17:26 �Lub
„nie znaj� zwyczajów religijnych i Bo-
ga”. 17:28 �Dosł. „bać si�”.
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29 Jednak każdy naród robił
sobie własnego boga� i umiesz-
czał go w sanktuariach na wznie-
sieniach, które zbudowali Sama-
rytanie. Każdy naród robił tak
w miastach, w których mieszkał.
30 Ludzie pochodz�cy z Babilo-
nu zrobili Sukkot-Benota, ludzie
z Kut—Nergala, ludzie z Chama-
tua—Aszim�, 31 ludzie z Aw-
wy—Nibchaza i Tartaka, a lu-
dzie z Sefarwaim palili swoje
dzieci w ogniu dla Adrammele-
cha i Anammelecha, bogów Se-
farwaimb. 32 Chociaż bali si�
Jehowy, to spośród zwykłych lu-
dzi ustanawiali kapłanów, któ-
rzy odprawiali dla nich obrz�dy
w sanktuariach na wzniesie-
niachc. 33 Bali si� wi�c Jeho-
wy, ale oddawali cześć swo-
im własnym bogom zgodnie ze
zwyczajami religijnymi� krajów,
z których zostali przesiedlenid.

34 I do dzisiaj trzymaj� si�
swoich dawnych zwyczajów reli-
gijnych�. Nikt z nich nie od-
daje czci� Jehowie i nikt nie
przestrzega Jego ustaw, posta-
nowień, praw i przykazań, ja-
kie Jehowa dał synom Jakuba,
któremu zmienił imi� na Izraele.
35 Kiedy Jehowa zawarł z ni-
mi przymierzef, nakazał im: „Nie
wolno wam bać si� innych bo-
gów i nie wolno wam si� im kła-
niać, służyć im ani składać im
ofiarg. 36 Ale macie si� bać Je-
howyh, który was wyprowadził
z ziemi egipskiej swoj� wielk�
moc�, swym pot�żnym� ra-
mieniem i—Jemu macie si� kła-
niać i Jemu macie składać
ofiary. 37 Zawsze macie ściśle
przestrzegać przepisów, posta-

17:29 �Lub „bogów”. 17:33 �Lub
„zgodnie z religi�”. 17:34, 40 �Lub
„swojej poprzedniej religii”. 17:34
�Dosł. „nie boi si�”. 17:36 �Dosł. „wy-
ci�gni�tym”.

nowień, praw i przykazań, któ-
re dla was napisała. I nie wol-
no wam bać si� innych bogów.
38 Nie wolno wam też zapo-
mnieć o przymierzu, które z wa-
mi zawarłemb, i nie wolno wam
bać si� innych bogów. 39 Ale
macie si� bać Jehowy, swoje-
go Boga, bo to On wyzwoli was
z r�k wszystkich waszych wro-
gów”.

40 Narody te jednak nie słu-
chały i nadal trzymały si� swo-
ich dawnych zwyczajów religij-
nych�c. 41 Tak wi�c zacz�ły
bać si� Jehowyd, lecz jednocześ-
nie oddawały cześć swoim boż-
kom. Ich synowie i wnuki do
dzisiaj post�puj� tak jak ich
przodkowie.

18 W trzecim roku panowa-
nia Hoszeie, syna Eli, kró-

la Izraela, królem Judy został
Ezechiaszf, syn Achazag. 2 Ob-
j�ł władz�, gdy miał 25 lat, i pa-
nował w Jerozolimie 29 lat. Jego
matk� była Abi�, córka Zacha-
riaszah. 3 Ezechiasz robił to, co
słuszne w oczach Jehowy i, tak
jak Dawid, jego przodek j. 4 To
on pousuwał świ�te wzniesieniak,
porozbijał świ�te słupy� i ści�ł
świ�ty pal�l. Roztrzaskał też mie-
dzianego w�ża, którego wykonał
Mojżeszm—bo aż do tego czasu
Izraelici składali ofiary� temu
w�żowi i nazwali go Nechusz-
tan�. 5 Ezechiasz ufał Jeho-
wien, Bogu Izraela. Takiego kró-
la jak on nie było w Judzie ani
przed nim, ani po nim. 6 Moc-
no przylgn�ł do Jehowyo i nie od-
wrócił si� od Niego. Przestrze-
gał przykazań, które Jehowa dał

18:2 �Skrócona forma imienia Abija.
18:4 �Zob. Słowniczek poj�ć. �Lub
„sprawiali, że wznosił si� dym ofiarny”.
�Lub „miedzianym w�żem-bożkiem”.
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Mojżeszowi. 7 A Jehowa był
z nim. Ezechiasz działał rozważ-
nie we wszystkim, czego si� pod-
j�ł. Zbuntował si� przeciwko kró-
lowi Asyrii i nie chciał mu
służyća. 8 Ponadto pokonał Fi-
listynówb aż po Gaz� i jej teryto-
ria, od wieży strażniczej po wa-
rowne miasto�.

9 W czwartym roku pano-
wania króla Ezechiasza, czyli
w siódmym roku panowania Ho-
szeic, syna Eli, króla Izraela, asy-
ryjski król Salmanasar wyruszył
przeciwko Samarii i zacz�ł j� ob-
legaćd. 10 Po trzech latach Sa-
maria została zdobytae. Stało si�
to w szóstym roku panowania
Ezechiasza, czyli w dziewi�tym
roku panowania Hoszei, króla Iz-
raela. 11 Nast�pnie król Asyrii
uprowadził Izraelitów na wygna-
nief doAsyrii i osiedlił ich w Cha-
lachu i w Chaborze nad rzek�
Gozan oraz w miastach Medówg.
12 Doszło do tego, ponieważ nie
słuchali Jehowy, swojego Boga,
ale ci�gle łamali Jego przymie-
rze—wszystko, czego nakazał im
przestrzegać Mojżesz, sługa Je-
howyh. Ani tego nie słuchali, ani
nie przestrzegali.

13 W 14 roku panowania kró-
la Ezechiasza asyryjski król
Sancherybi wyruszył przeciwko
wszystkim warownym miastom
Judy i je zdobył j. 14 Ezechiasz,
król Judy, posłał wi�c do kró-
la Asyrii do Lachisz nast�puj�c�
wiadomość: „Popełniłem bł�d.
Odst�p ode mnie, a dam ci
wszystko, czego zaż�dasz”. Wte-
dy król Asyrii nałożył na Eze-
chiasza, króla Judy, danin� w
wysokości 300 talentów� sreb-

18:8 �Czyli wsz�dzie—zarówno w sła-
bo, jak i g�sto zaludnionych miejscach.
18:14 �Talent odpowiadał 34,2 kg.
Zob. Dodatek B14.

ra i 30 talentów złota. 15 Wów-
czas Ezechiasz oddał całe sreb-
ro, które znajdowało si� w do-
mu Jehowy i w skarbcach domu�
królewskiegoa. 16 Ponadto Eze-
chiasz, król Judy, zdemontował�
drzwi świ�tynib Jehowy i fu-
tryn�, które sam kiedyś pokrył
złotemc, i dał to złoto królowi
Asyrii.

17 Potem król Asyrii wysłał
z Lachiszd do króla Ezechiasza
do Jerozolimy tartana�, rabsa-
risa� i rabszaka� wraz z po-
t�żn� armi�e. Przybyli pod Je-
rozolim� i zaj�li pozycje koło
kanału górnej sadzawki, przy
drodze prowadz�cej do pola pra-
czaf. 18 Kiedy zacz�li przywo-
ływać króla, wyszedł do nich
zarz�dca domu� Eliakimg, syn
Chilkiasza, oraz sekretarz Szeb-
nah i kronikarz Joach, syn
Asafa.

19 Rabszak odezwał si� do
nich: „Powiedzcie, prosz�, Eze-
chiaszowi: ‚Tak mówi wielki
król, władca Asyrii: „Na co ty
liczysz? i 20 Twierdzisz: ‚Mam
opracowan� strategi� i jestem
na tyle silny, żeby prowadzić
wojn�’, ale to tylko puste sło-
wa. Komu zaufałeś, że od-
ważyłeś si� zbuntować przeciw-
ko mnie? j 21 Pewnie myślisz,
że wesprze ci� Egiptk, ta nad-
łamana trzcina, która każdemu,
kto si� na niej oprze, przebija
dłoń. Taki właśnie jest faraon,
król Egiptu, dla wszystkich, któ-
rzy mu ufaj�. 22 Może powie-
cie: ‚Ufamy Jehowie, naszemu
Bogu’ l. Ale czy to nie Jego świ�-
te wzniesienia i ołtarze pousu-
wał Ezechiaszm, mówi�c do Judy

18:15, 18 �Lub „pałacu”. 18:16 �Dosł.
„odci�ł”. 18:17 �Lub „głównodowodz�-
cego”. �Lub „naczelnego dworzanina”.
�Lub „wielkiego podczaszego”.
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i Jerozolimy: ‚Macie si� kłaniać
tylko przed ołtarzem w Jerozo-
limie’?” ’a. 23 Załóż si� wi�c te-
raz z moim panem, królem Asy-
rii: Dostaniesz 2000 koni, jeśli
uda ci si� znaleźć dla nich jeźdź-
cówb. 24 Nawet jeśli liczysz na
rydwany i jeźdźców Egiptu, to
czy zdołasz odeprzeć atak choć-
by jednego, najmniej znacz�ce-
go namiestnika spośród sług
mojego pana? 25 Czy to nie
z upoważnienia Jehowy wyru-
szyłem przeciwko temu miejs-
cu, żeby je zniszczyć? To Jeho-
wa powiedział do mnie: ‚Wyrusz
przeciwko tej ziemi i zniszcz
j�’”.

26 Na to Eliakim, syn Chil-
kiasza, oraz Szebnac i Joach
odezwali si� do rabszakad: „Pro-
simy, rozmawiaj ze swoimi słu-
gami po aramejsku�e, bo my ro-
zumiemy ten j�zyk. Nie mów do
nas w j�zyku

˙
Zydów, gdy słysz�

ci� ludzie na murze”f. 27 Ale
rabszak im odrzekł: „Czy mój
pan posłał mnie z tymi słowa-
mi tylko do twojego pana i do
ciebie? Czy nie posłał mnie rów-
nież do ludzi siedz�cych na mu-
rze, do tych, którzy razem z wa-
mi b�d� jeść swój kał i pić swój
mocz?”.

28 Rabszak wi�c stał i głośno
wołał w j�zyku

˙
Zydów: „Słuchaj-

cie słów wielkiego króla, wład-
cy Asyriig. 29 Król mówi: ‚Nie
pozwólcie si� zwodzić Ezechia-
szowi. On nie zdoła was ocalić
z moich r�kh. 30 Nie dajcie si�
przekonać Ezechiaszowi do ufa-
nia Jehowie, kiedy mówi: „Jeho-
wa na pewno nas ocali i to mias-
to nie zostanie wydane w r�ce
króla Asyrii” i. 31 Nie słuchaj-
cie Ezechiasza, bo król Asyrii
mówi: „Zawrzyjcie ze mn� po-

18:26 �Lub „syryjsku”.

kój i si� poddajcie�. Wtedy każ-
dy b�dzie jadł owoce ze swo-
jej winorośli i ze swojego drze-
wa figowego oraz b�dzie pił
wod� z własnej cysterny, 32 aż
przyjd� i zabior� was do takiej
ziemi jak waszaa—do ziemi zbo-
ża i młodego wina, ziemi chleba
i winnic, ziemi drzew oliwnych
i miodu. Pozostaniecie przy ży-
ciu, nie umrzecie. Nie słuchaj-
cie Ezechiasza, bo on was oszu-
kuje, gdy zapewnia: ‚Jehowa nas
ocali’. 33 Czy jacyś bogowie
narodów ocalili swoj� ziemi�
przed królem Asyrii? 34 Gdzie
s� bogowie Chamatub i Arpa-
du? Gdzie s� bogowie Sefarwa-
imc, Heny i Iwwy? Czy uratowali
Samari� przed moj� pot�g�?d

35 Który ze wszystkich bogów
tych ziem ocalił przede mn�
swoj� ziemi�? Czy w takim razie
Jehowa ocali Jerozolim�?”’”e.

36 Ale ludzie milczeli i nie od-
powiedzieli mu ani słowem, po-
nieważ król wydał rozkaz: „Nie
odpowiadajcie mu”f. 37 A za-
rz�dca domu� Eliakim, syn Chil-
kiasza, oraz sekretarz Szebna
i kronikarz Joach, syn Asafa,
przyszli do Ezechiasza w rozdar-
tych szatach i przekazali mu sło-
wa rabszaka.

19 Gdy tylko król Ezechiasz
to usłyszał, rozdarł swoje

szaty, włożył wór� i wszedł do
domu Jehowyg. 2 Potem wy-
słał Eliakima, zarz�dc� domu�,
oraz sekretarza Szebn� i star-
szyzn� kapłanów, ubranych
w wory, do proroka Izajaszah,
syna Amoca. 3 Powiedzieli do
niego: „Tak mówi Ezechiasz:
‚Ten dzień to dzień udr�ki,

18:31 �Dosł. „uczyńcie ze mn� błogosła-
wieństwo i wyjdźcie do mnie”. 18:37;
19:2 �Lub „pałacu”. 19:1 �Zob. Słowni-
czek poj�ć.
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nagany� i hańby, bo nadszedł
czas porodu�, ale brakuje sił,
żeby urodzića. 4 Może Jehowa,
twój Bóg, usłyszy wszystkie sło-
wa rabszaka, którego król Asy-
rii, jego pan, posłał, żeby szydził
z żywego Bogab. I może Jeho-
wa, twój Bóg, poci�gnie go do
odpowiedzialności za te słowa.
Pomódl si�c wi�c za tych, którzy
jeszcze tu pozostali’”.

5 Kiedy słudzy króla Ezechia-
sza przekazali to Izajaszowid,
6 on im odrzekł: „Powiedzcie
swojemu panu: ‚Tak mówi Je-
howa: „Nie bój si�e słów, któ-
re usłyszałeś, a którymi zniewa-
żali mnie słudzy króla Asyrii f.
7 Podsun� mu tak� myśl�, że
gdy usłyszy pewn� wiadomość,
wróci do swojego kraju. I spra-
wi�, że we własnym kraju zginie
od miecza”’”g.

8 Rabszak dowiedział si�, że
król Asyrii wycofał si� spod
Lachiszh, i wrócił do niego, gdy
ten właśnie walczył z Libn� i.
9 A kiedy król Asyrii usłyszał,
że etiopski król Tirhaka wyru-
szył, żeby z nim walczyć, po-
nownie wyprawił posłańców j do
Ezechiasza z tak� wiadomości�:
10 „Przekażcie Ezechiaszowi,
królowi Judy: ‚Niech twój Bóg,
któremu ufasz, nie zwodzi ci�,
mówi�c: „Jerozolima nie zosta-
nie wydana w r�ce króla Asyrii”k.
11 Słyszałeś przecież, że królo-
wie Asyrii spustoszyli� wszyst-
kie te ziemie l. Czemu akurat ty
miałbyś ocaleć? 12 Czy bogo-
wie tych narodów ocalili je przed
moimi przodkami? Czy ocalał
Gozan, Charanm, Recef i ludność

19:3 �Lub „zniewagi”. �Dosł. „synowie
doszli do wyjścia z łona”. 19:7 �Dosł.
„włoż� w niego ducha”. 19:11 �Lub
„przeznaczyli na zagład�”. Zob. Słowni-
czek poj�ć.

Edenu, która mieszkała w Telas-
sarze? 13 Gdzie jest król Cha-
matu, król Arpadu i król miasta
Sefarwaim? Gdzie jest król Heny
czy Iwwy?’”a.

14 Ezechiasz wzi�ł listy z r�k
posłańców, przeczytał je, a na-
st�pnie poszedł do domu Jeho-
wy i rozłożył je przed Jehow�b.
15 I zacz�ł si� modlićc do Jeho-
wy: „Jehowo, Boże Izraela, Ty,
który zasiadasz na tronie nad�
cherubami!d Tylko Ty jesteś
prawdziwym Bogiem wszystkich
królestw ziemie. Ty stworzy-
łeś niebo i ziemi�. 16 Nadstaw
ucha, Jehowo, i usłysz!f Otwórz
oczyg, Jehowo, i zobacz! Usłysz
słowa, które przysłał Sanche-
ryb, żeby szydzić z żywego Bo-
ga. 17 To prawda, Jehowo, że
królowie Asyrii zniszczyli naro-
dy i spustoszyli ich ziemieh.
18 Ich bogów powrzucali do og-
nia. Zniszczyli ich, bo to nie byli
bogowiei, lecz wytwór ludzkich
r�k j, drewno i kamień. 19 Ale
teraz, Jehowo, nasz Boże, pro-
sz�, wybaw nas z jego r�ki, żeby
wszystkie królestwa ziemi prze-
konały si�, że tylko Ty jesteś Bo-
giem, Jehowo”k.

20 Wtedy Izajasz, syn Amo-
ca, wysłał do Ezechiasza wia-
domość: „Tak mówi Jehowa,
Bóg Izraela: ‚Wysłuchałem two-
jej modlitwyl w sprawie Sanche-
ryba, króla Asyriim. 21 Jehowa
powiedział o nim:

„Gardzi tob�, drwi z ciebie
dziewica, córka syjońska.

Córka jerozolimska potrz�sa
nad tob� głow�.

22 Z kogo szydziłeś i kogo
znieważałeś?n

Przeciw komu podniosłeś
głos?o

19:15 �Możliwe też „mi�dzy”.
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I na kogo patrzyłeś
wyniośle?

Na
´
Swi�tego Izraela!a

23 Przez swoich posłańcówb

szydziłeś z Jehowyc.
Mówiłeś:

‚Z mnóstwem moich rydwa-
nów wojennych

dostan� si� na szczyty gór,
do najbardziej odległych

zak�tków Libanu.
Zetn� jego wyniosłe cedry,

jego najdorodniejsze
drzewa jałowcowe

i dotr� do jego najdalszych
krańców, do jego najbuj-
niejszych lasów.

24 B�d� kopać studnie i pić
cudz� wod�,

a swoimi stopami wysusz�
wszystkie strumienie�
Egiptu’.

25 Czy nie słyszałeś? Zostało
to postanowione� dawno
temud.

Przygotowałem� to już
w dniach minionyche.

Teraz wprowadz� to w czynf.
A ty zamienisz warowne

miasta w stosy gruzówg.
26 Ich mieszkańcy b�d�

bezradni,
przeraż� si� i zawstydz�.
Stan� si� jak rośliny na polu,

jak zielona trawah

i jak trawa na dachach
spieczona wiatrem
wschodnim.

27 Dobrze wiem, kiedy siedzisz,
kiedy wychodzisz i kiedy
wracasz i.

Wiem też, kiedy wybuchasz
na mnie gniewemj,

28 bo twój gniewk i twój ryk
doszedł do moich uszu l.

19:24 �Lub „kanały Nilu”. 19:25 �Dosł.
„zrobione”. �Lub „ukształtowałem”.

Dlatego włoż� swój hak
w twoje nozdrza i w�dzid-
łoa mi�dzy twoje wargi

i poprowadz� ci� z powro-
tem drog�, któr� przy-
szedłeś”b.

29 „‚A to b�dzie dla ciebie�
znakiem: W tym roku b�dziecie
jeść zboże, które samo wyrosło�,
i również na drugi rok b�dzie-
cie jeść to, co wyrośnie samoc,
ale na trzeci rok b�dziecie siać
i ż�ć, b�dziecie sadzić winnice
i jeść z nich owoced. 30 Judej-
czycy, którzy ocalej�, ci, którzy
pozostan�e, zapuszcz� korzenie
i wydadz� plon. 31 Z Jerozoli-
my wyjdzie ostatek i z góry Sy-
jon—ci, którzy ocalej�. W swojej
gorliwości dokona tego Jehowa,
Bóg Zast�pówf.

32 „‚Dlatego tak Jehowa mó-
wi o królu Asyriig:

„Nie wejdzie do tego miastah

ani nie wypuści tam strzały,
ani nie stanie naprzeciw

niego z tarcz�,
ani nie usypie przeciw niemu

wału obl�żniczego i.
33 Wróci drog�, któr� przy-

szedł.
Nie wejdzie do tego

miasta”—oświadcza
Jehowa.

34 „B�d� bronić tego miasta j

i ocal� je ze wzgl�du
na samego siebiek

i ze wzgl�du na swojego
sług� Dawida”’”l.

35 Jeszcze tej samej nocy
wyszedł anioł Jehowy i zabił
w obozie Asyryjczyków 185 000
żołnierzym. Kiedy ludzie wstali
wcześnie rano, zobaczyli wszyst-
kie te zwłokin. 36 Wtedy San-
cheryb, król Asyrii, wycofał

19:29 �Czyli dla Ezechiasza. �Lub „to,
co wyrosło z rozsypanych ziaren”.
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si�, wrócił do Niniwya i tam
pozostałb. 37 A gdy oddawał
pokłony w świ�tyni� Nisrocha,
swojego boga, jego synowie Ad-
rammelech i Sarecer zabili go
mieczemc i uciekli do ziemi Ara-
ratd. Władz� po nim obj�ł jego
syn Asarhaddone.

20 W tamtym czasie Eze-
chiasz zachorował i był

bliski śmiercif. Przyszedł do nie-
go prorok Izajasz, syn Amoca,
i powiedział: „Tak mówi Jehowa:
‚Wydaj polecenia swoim domow-
nikom, bo umrzesz, nie wyzdro-
wiejesz’”g. 2 Wtedy Ezechiasz
odwrócił si� twarz� do ściany
i zacz�ł si� modlić do Jehowy:
3 „Jehowo, błagam Ci�, pami�-
taj, jak wiernie Ci służyłem�.
Moje serce było Ci w pełni od-
dane� i robiłem to, co dobre
w Twoich oczach”h. I Ezechiasz
wybuchn�ł płaczem.

4 Izajasz jeszcze nie dotarł
do środkowego dziedzińca, gdy
Jehowa przemówił do niego i:
5 „Wróć i powiedz Ezechiaszo-
wi, wodzowi mojego ludu: ‚Tak
mówi Jehowa, Bóg twojego
przodka Dawida: „Usłyszałem
twoj� modlitw� i zobaczyłem
twoje łzy j. Dlatego ci� uzdra-
wiamk. Na trzeci dzień wejdziesz
do domu Jehowy l. 6 Przedłuż�
twoje życie� o 15 lat i uratuj�
ciebie i to miasto przed królem
Asyriim. B�d� bronił tego mias-
ta ze wzgl�du na samego siebie
i na swojego sług� Dawida”’”n.

7 Izajasz polecił: „Przynieście
placek ze sprasowanych suszo-
nych fig”. Przynieśli wi�c placek,
przyłożyli na wrzód i Ezechiasz
stopniowo wyzdrowiało.

8 Wcześniej Ezechiasz zapy-
tał Izajasza: „Co b�dzie znakiemp

19:37 �Dosł. „domu”. 20:3 �Dosł.
„chodziłem przed Tob�”. �Lub „było
niepodzielne”. 20:6 �Dosł. „dni”.

tego, że Jehowa mnie uzdrowi
i że na trzeci dzień wejd� do do-
mu Jehowy?”. 9 Izajasz odpo-
wiedział: „Taki znak otrzymasz
od Jehowy, że Jehowa spełni
swoj� obietnic�: Czy chcesz, że-
by cień na schodach� przesu-
n�ł si� o 10 schodków do przo-
du, czy o 10 schodków do tyłu?”a.
10 Ezechiasz odrzekł: „Cień łat-
wo może si� przesun�ć o 10
schodków do przodu. Niech le-
piej przesunie si� do tyłu”.
11 Wtedy prorok Izajasz wołał
do Jehowy, a On sprawił, że cień
na schodach Achaza cofn�ł si�
o 10 schodkówb.

12 W tym czasie babiloński
król Berodach-Baladan, syn Ba-
ladana, usłyszał o chorobie Eze-
chiasza i wysłał do niego listy
oraz darc. 13 Ezechiasz przy-
witał� posłańców i pokazał
im cały swój skarbiecd, sreb-
ro, złoto, olejek balsamowy i in-
ne cenne olejki, swoj� zbrojow-
ni�, wszystko, co si� znajdowało
w jego skarbcach. Nie było w je-
go domu� ani w całym jego kró-
lestwie rzeczy, której by im nie
pokazał.

14 Potem prorok Izajasz przy-
szedł do króla Ezechiasza i zapy-
tał go: „Co mówili ci ludzie i sk�d
przybyli?”. Ezechiasz odpowie-
dział: „Z dalekiego kraju, z Babi-
lonu”e. 15 „Co widzieli w twoim
domu�?”—spytał Izajasz. Na to
Ezechiasz powiedział: „Widzieli
wszystko, co jest w moim domu�.
Pokazałem im każd� rzecz w mo-
ich skarbcach”.

16 Wtedy Izajasz rzekł do
Ezechiasza: „Posłuchaj, co mówi
Jehowaf: 17 ‚Nadchodzi czas,

20:9 �Możliwe, że schody te służyły do
odmierzania czasu i były czymś w ro-
dzaju zegara słonecznego. 20:13 �Lub
„wysłuchał”. 20:13, 15 �Lub „pałacu”.
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gdy wszystko, co jest w twoim
domu�, i wszystko, co dot�d na-
gromadzili twoi przodkowie, b�-
dzie zabrane do Babilonua. Nic
nie pozostanie’—mówi Jehowa.
18 ‚Niektórzy twoi potomkowie
zostan� wzi�ci do niewolib i b�-
d� dworzanami w pałacu króla
Babilonu’”c.

19 Na to Ezechiasz powie-
dział do Izajasza: „Słowa Je-
howy, które mi przekazałeś, s�
słuszne”d. I dodał: „Dobrze, jeśli
za mojego życia� b�dzie spokoj-
nie i bezpiecznie�”e.

20 Pozostałe fakty z życia
Ezechiasza—cał� jego pot�g�,
a także to, jak zbudował sadzaw-
k�f i kanał oraz jak doprowadził
wod� do miastag—opisano w
Ksi�dze Dziejów Królów Judy.
21 Potem Ezechiasz spocz�ł ze
swoimi praojcamih, a władz� po
nim obj�ł jego syn Manasses i.

21 Manasses j miał 12 lat, gdy
został królem, i panował

w Jerozolimie 55 latk. Jego mat-
ka miała na imi� Chefcyba.
2 Robił to, co złe w oczach Je-
howy, naśladuj�c obrzydliwe
zwyczaje narodów l, które Jeho-
wa wyp�dził ze wzgl�du na Iz-
raelitówm. 3 Odbudował świ�-
te wzniesienia, które zburzył
Ezechiaszn, jego ojciec, i posta-
wił ołtarze dla Baala oraz wyko-
nał świ�ty pal�o, tak jak Achab,
król Izraelap. Kłaniał si� i służył
całemu wojsku nieba�q. 4 Zbu-
dował też ołtarze w domu Je-
howyr, o którym Jehowa po-
wiedział: „W Jerozolimie b�dzie
przebywało moje imi�”s. 5 Na
dwóch dziedzińcach domu Jeho-
wyt zbudował ołtarze dla całe-

20:17 �Lub „pałacu”. 20:19 �Dosł.
„dni”. �Lub „i b�dzie prawda”. 21:3, 7
�Zob. Słowniczek poj�ć. 21:3 �Chodzi
o ciała niebieskie.

go wojska niebaa. 6 Oprócz te-
go spalił w ogniu� swojego włas-
nego syna, uprawiał magi�, wy-
patrywał znaków wróżebnychb

oraz ustanowił media spirytys-
tyczne i wróżbitówc. Na wielk�
skal� robił to, co złe w oczach
Jehowy, i w ten sposób Go ob-
rażał.

7 Ponadto wykonał rzeźbiony
wizerunek bożka, świ�ty pal�d,
i postawił go w domu, o którym
Jehowa powiedział do Dawida
i do jego syna Salomona: „W tym
domu i w Jerozolimie, któr� wy-
brałem spośród wszystkich ple-
mion Izraela, stale b�dzie prze-
bywałomoje imi�e. 8 I już nigdy
wi�cej nie sprawi�, że Izraelici
b�d� si� bł�kać z dala od ziemi,
któr� dałem ich przodkomf—jeśli
tylko b�d� ściśle trzymać si�
wszystkiego, co im nakazałemg,
całego Prawa, którego polecił im
przestrzegać mój sługa Mojżesz”.
9 Ale Izraelici nie byli posłusz-
ni, a Manasses sprowadzał ich na
zł� drog�, przez co post�powali
jeszcze gorzej niż narody, któ-
re Jehowa usun�ł ze wzgl�du na
nichh.

10 Jehowa mówił za pośred-
nictwem swoich sług prorokówi:
11 „Manasses, król Judy, dopuś-
cił si� wszystkich tych obrzyd-
liwych rzeczy. Post�pował go-
rzej, niż wcześniej post�powali
wszyscy Amoryci j, i swoimi od-
rażaj�cymi bożkami� doprowa-
dził Jud� do grzechu. 12 Dlate-
go Jehowa, Bóg Izraela, mówi:
‚Sprowadz� na Jerozolim� i Jud�
takie nieszcz�ściek, że każdy, kto

21:6 �Dosł. „przeprowadził przez
ogień”. 21:11 �Hebr. termin przetłuma-
czony tu na „odrażaj�ce bożki” może
być spokrewniony ze słowem oznaczaj�-
cym „gnój”. Używa si� go w celu wyra-
żenia pogardy.
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o tym usłyszy, b�dzie wstrz�ś-
ni�ty�a. 13 Rozci�gn� nad Jero-
zolim� sznur mierniczyb, jak to
zrobiłem z Samari�c, i przyłoż�
do niej poziomic��, jak to zro-
biłem z domem Achabad. Wytr�
Jerozolim� do czysta, tak jak
si� wyciera do czysta misk� i od-
wraca dnem do górye. 14 Po-
rzuc� ostatek mojego dziedzic-
twaf i wydam ich w r�ce wrogów,
którzy ich ograbi� i wezm� do
niewolig, 15 za to, że robili to,
co złe w moich oczach, i ci�gle
mnie obrażali—od dnia, gdy ich
przodkowie wyszli z Egiptu, aż
do dzisiaj’”h.

16 Manasses nie tylko zgrze-
szył, nakłaniaj�c do grzechów
Judejczyków, tak że robili to, co
złe w oczach Jehowy, ale też za-
bijaj�c mnóstwo niewinnych lu-
dzi i napełniaj�c ich krwi�
Jerozolim� po brzegi i. 17 Po-
zostałe fakty z życia Manasse-
sa oraz wszystko, co uczynił, jak
również grzechy, które popeł-
nił, opisano w Ksi�dze Dziejów
Królów Judy. 18 Potem Manas-
ses spocz�ł ze swoimi praojcami
i został pochowany w ogrodzie
przy swoim domu, w ogrodzie
Uzzy j. Władz� po nim obj�ł jego
syn Amon.

19 Amonk miał 22 lata, gdy
został królem, i panował w Je-
rozolimie dwa lata l. Jego mat-
k� była Meszullemet, córka Cha-
ruca z Jotby. 20 Amon robił
to, co złe w oczach Jehowy,
tak jak jego ojciec, Manassesm.
21 Całkowicie poszedł w ślady
swojego ojca, służył i kłaniał
si� tym samym odrażaj�cym
bożkom co onn. 22 Porzucił
Jehow�, Boga swoich przod-
ków, i nie chodził drog� Jeho-

21:12 �Lub „każdemu, kto o tym usłyszy,
zadzwoni w obu uszach”. 21:13 �Lub
„pion”.

wya. 23 W końcu słudzy Amo-
na uknuli przeciwko niemu
spisek i zabili go w jego włas-
nym domu. 24 Ale mieszkańcy
tej ziemi pozabijali wszystkich,
którzy spiskowali przeciwko kró-
lowi Amonowi, i w jego miejsce
obwołali królem jego syna Jozja-
szab. 25 Pozostałe fakty z życia
Amona—to, co uczynił—opisano
w Ksi�dze Dziejów Królów Judy.
26 Pochowano go w jego grobie
w ogrodzie Uzzyc.Władz� po nim
obj�ł jego syn Jozjaszd.

22 Jozjasze miał osiem lat,
gdy został królem, i pano-

wał w Jerozolimie 31 latf. Jego
matk� była Jedida, córka Adaja-
sza z Bockatug. 2 Jozjasz robił
to, co słuszne w oczach Jehowy.
We wszystkim naśladował swo-
jego przodka Dawidah—nie zbo-
czył z tej drogi ani na prawo, ani
na lewo.

3 W 18 roku swojego pano-
wania król Jozjasz posłał sek-
retarza Szafana, syna Acalia-
sza, syna Meszullama, do domu
Jehowyi. Polecił mu: 4 „Idź do
arcykapłana Chilkiasza j. Niech
zbierze on wszystkie pieni�dze
przynoszone do domu Jehowyk,
które odźwierni zebrali od ludu l.
5 Niech dadz� je ludziom, którzy
nadzoruj� prace w domu Jeho-
wy, a oni przekaż� je pracowni-
kom naprawiaj�cym uszkodzenia
domu Jehowym— 6 rzemieślni-
kom, budowniczym i murarzom.
Kupi� za nie belki i ciosane ka-
mienie potrzebne do naprawy
domun. 7 Nie należy ich rozli-
czać z pieni�dzy, które otrzymu-
j�, bo s� godni zaufania”o.

8 Później arcykapłan Chil-
kiasz powiedział do sekretarza
Szafanap: „Znalazłem w domu
Jehowy ksi�g� Prawa”q. I Chil-
kiasz dał t� ksi�g� Szafanowi,
a on zacz�ł j� czytaćr. 9 Na-
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st�pnie sekretarz Szafan przy-
szedł do króla i powiadomił
go: „Twoi słudzy wybrali pieni�-
dze, które były w domu Jeho-
wy, i przekazali je nadzoruj�cym
prace w tym domu”a. 10 Sekre-
tarz Szafan powiedział jeszcze
do króla: „Kapłan Chilkiasz dał
mi t� ksi�g�”b. I Szafan zacz�ł j�
czytać w obecności króla.

11 Gdy tylko król usłyszał
słowa ksi�gi Prawa, rozdarł
swoje szatyc. 12 Rozkazał kap-
łanowi Chilkiaszowi, Achikamo-
wid, synowi Szafana, i Achbo-
rowi, synowi Michajasza, oraz
sekretarzowi Szafanowi i Asaja-
szowi, swojemu osobistemu słu-
dze: 13 „Idźcie zapytać Jeho-
w� o mnie, o lud i o cał� Jud�.
Zapytajcie, co oznaczaj� dla
nas słowa zapisane w odnale-
zionej ksi�dze. Jehowa zapłon�ł
na nas wielkim gnieweme, bo na-
si przodkowie nie byli posłusz-
ni słowom tej ksi�gi—nie prze-
strzegali wszystkiego, co jest
w niej napisane”.

14 Wtedy kapłan Chilkiasz,
Achikam, Achbor, Szafan i Asa-
jasz poszli porozmawiać z pro-
rokini� Chuld�f, która była żon�
Szalluma, opiekuna szat, syna
Tikwy, syna Charchasa. Miesz-
kała w Jerozolimie, w nowej
cz�ści miastag. 15 Powiedziała
im: „Tak mówi Jehowa, Bóg Iz-
raela: ‚Przekażcie człowiekowi,
który was do mnie przysłał:
16 „Jehowa mówi: ‚Sprowadz�
nieszcz�ście na to miejsce i na
jego mieszkańców—zgodnie ze
wszystkimi słowami zapisanymi
w ksi�dze, któr� czytał król Ju-
dyh. 17 Ponieważ mnie porzu-
cili i spalaj� ofiary dla innych
bogów i, obrażaj�c mnie wszyst-
kim, co robi� j, zapłon� gniewem
na to miejsce i nikt nie b�-
dzie w stanie go ugasić’ ”k.
18 A królowi Judy, który was

przysłał, żeby zapytać Jehow�,
macie powiedzieć: „W zwi�zku
ze słowami, które usłyszałeś,
Jehowa, Bóg Izraela, mówi:
19 ‚Ponieważ twoje serce oka-
zało si� wrażliwe� i upokorzy-
łeś si�a przed Jehow�, gdy usły-
szałeś, co powiedziałem o tym
miejscu i jego mieszkańcach—
że spadnie na nich przekleństwo
i stan� si� dla innych przeraża-
j�cym widowiskiem—i ponieważ
rozdarłeś swoje szatyb i zacz�-
łeś przede mn� płakać, usłysza-
łem ci�. Takie jest oświadczenie
Jehowy. 20 Dlatego przył�cz�
ci� do twoich przodków� i w po-
koju spoczniesz w swoim gro-
bie. Nie b�dziesz patrzeć na
całe nieszcz�ście, które sprowa-
dz� na to miejsce’” ’”. Tak� właś-
nie odpowiedź zanieśli królowi.

23 Wtedy na polecenie kró-
la zebrano wszystkich

starszych Judy i Jerozolimyc.
2 Potem król razem ze wszyst-
kimi mieszkańcami Judy i Jero-
zolimy, kapłanami i prorokami—
całym ludem, od małego do wiel-
kiego—poszedł do domu Jeho-
wy.Tam odczytał na głos wszyst-
kie słowa zapisane w ksi�dzed

przymierzae, któr� znaleziono
w domu Jehowyf. 3 Król stan�ł
przy kolumnie i zawarł� przy-
mierze przed Jehow�g, że b�dzie
pod�żać za Jehow� oraz z całego
serca i całej duszy� przestrzegać
Jego przykazań, przypomnień
i ustaw—że b�dzie wprowadzać
w czyn słowa przymierza zapisa-
ne w tej ksi�dze. I cały lud przy-
st�pił do przymierzah.

4 Nast�pnie król nakazał ar-
cykapłanowi Chilkiaszowii i in-
nym kapłanom oraz odźwiernym

22:19 �Dosł. „mi�kkie”. 22:20 �Poe-
tycki zwrot, którym opisywano śmierć.
23:3 �Lub „odnowił”. �Zob. Słowni-
czek poj�ć.
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wynieść ze świ�tyni Jehowy
wszystkie przedmioty wykonane
dla Baala oraz dla świ�tego pa-
la�a i dla całego wojska nie-
ba�. Potem spalił je za Jerozoli-
m� na zboczach Doliny Kidronu,
a popiół z nich zaniósł do Be-
telb. 5 Pozbawił urz�du kapła-
nów cudzoziemskich bogów, któ-
rych królowie Judy ustanowili,
żeby składali ofiary� na świ�tych
wzniesieniach w miastach Ju-
dy i w okolicach Jerozolimy.
Tak samo post�pił z tymi, któ-
rzy składali ofiary Baalowi, słoń-
cu, ksi�życowi, gwiazdozbiorom
zodiaku, całemu wojsku niebac.
6 Ponadto wyniósł świ�ty pal�d

z domu Jehowy za Jerozolim�,
do Doliny Kidronu, i tam go spa-
liłe. Starł go na proch, a po-
piół rozrzucił na groby proste-
go luduf. 7 Zburzył też w domu
Jehowy mieszkania m�żczyzn
uprawiaj�cych prostytucj� świ�-
tynn�g, w których kobiety tka-
ły namioty służ�ce za sanktua-
ria świ�tego pala�.

8 Potem z miast Judy sprowa-
dził wszystkich kapłanów i spro-
fanował świ�te wzniesienia, na
których kapłani składali ofiary,
od Gebyh po Beer-Szeb� i. Zbu-
rzył również wzniesienia przy
bramie Jozuego, naczelnika
miasta, znajduj�ce si� na le-
wo od wejścia do bramy mias-
ta. 9 Kapłani świ�tych wznie-
sień nie usługiwali przy ołtarzu
Jehowy w Jerozolimie j, mogli je-
dynie jeść przaśny chleb ra-
zem ze swoimi braćmi. 10 Król
sprofanował też Tofetk w Doli-
nie Synów Hinnoma�l, żeby nikt

23:4, 6, 7, 14, 15 �Zob. Słowniczek po-
j�ć. 23:4 �Chodzi o ciała niebieskie.
23:5 �Lub „sprawiali, że wznosił si� dym
ofiarny”. 23:10 �Zob. Słowniczek po-
j�ć, hasło „Gehenna”.

nie mógł spalać w ogniu� swoje-
go syna ani swojej córki w ofie-
rze dla Molochaa. 11 Ponadto
zabronił wprowadzania do do-
mu Jehowy koni, które królowie
Judy poświ�cili� słońcu i które
wprowadzano obok sali� dworza-
nina Natan-Melecha, znajduj�cej
si� w portyku. A rydwany po-
świ�cone słońcub spalił w ogniu.
12 Oprócz tego król zburzył
ołtarze, które królowie Judy po-
stawili na dachuc górnej komna-
ty Achaza, oraz ołtarze ustawio-
ne przez Manassesa na dwóch
dziedzińcach domu Jehowyd.
Roztrzaskał je, a ich proch wrzu-
cił do Doliny Kidronu. 13 Król
sprofanował także świ�te wznie-
sienia koło Jerozolimy, znajduj�-
ce si� na południe� od Góry
Zagłady�, które Salomon, król Iz-
raela, zbudował dla Asztarte,
odrażaj�cej bogini Sydończy-
ków, dla Kemosza, odrażaj�ce-
go boga Moabu, i dla Milkomae,
obrzydliwego boga Ammonitówf.
14 Król porozbijał świ�te słu-
py� i pościnał świ�te pale�g,
a miejsca po nich zapełnił ludz-
kimi kośćmi. 15 Poza tym zbu-
rzył ołtarz w Betel i całe świ�te
wzniesienie, które postawił Je-
roboam, syn Nebata, czym na-
kłonił Izraelitów do grzechówh.
Tak wi�c Jozjasz zburzył ołtarz
i wzniesienie, po czym spalił to
wzniesienie, starł je na proch.
Spalił też świ�ty pal�i.

16 Gdy Jozjasz si� rozejrzał
i zobaczył na wzgórzu groby, ka-
zał wzi�ć z nich kości i spalił

23:10 �Dosł. „przeprowadzać przez
ogień”. 23:11 �Dosł. „dali”. �Lub „ja-
dalni”. 23:13 �Dosł. „na prawo”, czyli
na południe, jeśli stoi si� twarz� w kie-
runku wschodnim. �Chodzi o Gór�
Oliwn�, zwłaszcza jej południow� cz�ść,
nazywan� też Gór� Zgorszenia.
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je na ołtarzu, żeby go sprofano-
wać. Stało si� tak, jak oznajmił
Jehowa za pośrednictwem słu-
gi prawdziwego Bogaa. 17 Joz-
jasz zapytał: „Widz� tam jakiś
nagrobek. Czyj to grób?”. Miesz-
kańcy miasta odpowiedzieli: „To
grób sługi prawdziwego Boga.
Przyszedł tu z Judyb i zapowie-
dział wszystko, co zrobiłeś z oł-
tarzem w Betel”. 18 Wtedy on
polecił: „Zostawcie go w spoko-
ju. Niech nikt nie rusza jego ko-
ści”. Nie tkn�li wi�c jego kości
ani kości proroka, który przy-
szedł z Samariic.

19 Poza tym Jozjasz usun�ł
wszystkie sanktuaria na wznie-
sieniach, które w miastach Sa-
mariid zbudowali królowie Izra-
ela, żeby w ten sposób obrażać
Boga. Zrobił z nimi to sa-
mo, co ze wzniesieniem w Betele.
20 Wszystkich kapłanów, któ-
rzy byli na tych wzniesieniach,
pozabijał na ołtarzach i spalił
na nich ludzkie kości f. Potem
wrócił do Jerozolimy.

21 Nast�pnie król nakazał ca-
łemu ludowi: „Obchodźcie Pas-
ch�g ku czci Jehowy, swojego
Boga, zgodnie z tym, co jest na-
pisane w ksi�dze przymierza”h.
22 Takiej Paschy jak ta nie
obchodzono od czasu s�dziów,
którzy s�dzili Izraela, i przez ca-
ły okres panowania królów Izra-
ela i królów Judy i. 23 Dopiero
w 18 roku rz�dów króla Jozjasza
obchodzono w Jerozolimie tak�
Pasch� ku czci Jehowy.

24 Ponadto Jozjasz usun�ł
z Judy i Jerozolimy media spiry-
tystyczne, wróżbitówj, terafim�k,
odrażaj�ce bożki� i wszystkie

23:24 �Lub „bożki domowe”. �Hebr.
termin przetłumaczony tu na „odrażaj�-
ce bożki”może być spokrewniony ze sło-
wemoznaczaj�cym „gnój”. Używa si� go
w celu wyrażenia pogardy.

rzeczy budz�ce wstr�t. Zrobił
tak, żeby zastosować si� do
słów Prawaa zapisanych w ksi�-
dze, któr� kapłan Chilkiasz zna-
lazł w domu Jehowyb. 25 Przed
Jozjaszem nie było takiego kró-
la jak on, który by wrócił do Je-
howy i służył Mu z całego ser-
ca, z całej duszy�c i z całej swojej
siły—zgodnie z całym Prawem
Mojżeszowym. Również po nim
nie było takiego króla jak on.

26 Jednak Jehowa nie prze-
stał płon�ć wielkim gniewem na
Jud� za wszystkie odrażaj�ce
rzeczy, którymi obrażał Go Ma-
nassesd. 27 Jehowa rzekł: „Ju-
d� też usun� sprzed swoich
oczue, tak jak usun�łem Izrae-
laf. Odrzuc� Jerozolim�, miasto,
które wybrałem, oraz dom,
o którym powiedziałem: ‚Tam
b�dzie moje imi�’”g.

28 Pozostałe fakty z życia
Jozjasza—wszystko, co uczy-
nił—opisano w Ksi�dze Dziejów
Królów Judy. 29 Za jego dni
faraon Necho, król Egiptu, udał
si� nad rzek� Eufrat, żeby udzie-
lić pomocy królowi Asyrii. Wów-
czas król Jozjasz wyruszył prze-
ciwko Necho, ale kiedy Necho
zobaczył Jozjasza pod Megid-
do, zabił goh. 30 Słudzy Jozja-
sza przewieźli jego ciało na ryd-
wanie z Megiddo do Jerozolimy
i pochowali go w jego grobie.
Wtedy Judejczycy wybrali Jeho-
achaza, syna Jozjasza, namaś-
cili go i obwołali królem w miej-
sce jego ojca i.

31 Jehoachaz j miał 23 lata,
gdy został królem, i panował
w Jerozolimie trzy miesi�ce. Je-
go matk� była Chamutalk, cór-
ka Jeremiasza z Libny. 32 Je-
hoachaz zacz�ł robić to, co złe
w oczach Jehowy. Post�pował

23:25 �Zob. Słowniczek poj�ć.
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dokładnie tak jak jego przodko-
wiea. 33 Faraon Nechob uwi�-
ził go w Riblic w ziemi Cha-
mat, żeby już nie mógł panować
w Jerozolimie. Potem nałożył
na kraj danin� w wysokości
100 talentów� srebra i talentu
złotad. 34 A nast�pc� Jozja-
sza ustanowił jego syna Eliaki-
ma i zmienił mu imi� na Je-
hojakim. Natomiast Jehoachaza
zabrał do Egiptue, gdzie ten póź-
niej umarłf. 35 Jehojakim dał
faraonowi srebro i złoto, które-
go on zaż�dał, ale w tym ce-
lu musiał opodatkować kraj. Od
każdego mieszkańca ści�gał wy-
znaczon� ilość srebra i złota, że-
by dać je faraonowi Necho.

36 Jehojakimg miał 25 lat,
gdy został królem, i panował
w Jerozolimie 11 lath. Jego mat-
k� była Zebida, córka Pedajasza
z Rumy. 37 Jehojakim robił to,
co złe w oczach Jehowy i. Po-
st�pował dokładnie tak jak jego
przodkowie j.

24 W czasie panowania Jeho-
jakima kraj najechał Na-

buchodonozor�k, król Babilonu.
Jehojakim na trzy lata został je-
go sług�, ale potem si� zbunto-
wał. 2 Jehowa zacz�ł wysyłać
przeciwko niemu oddziały Chal-
dejczyków l, Syryjczyków, Moa-
bitów i Ammonitów, które doko-
nywały grabieży. Wysyłał je,
żeby zniszczyć Jud�—zgodnie
z tym, co Jehowa zapowie-
działm za pośrednictwem swoich
sług proroków. 3 Spotkało to
Jud�, ponieważ Jehowa posta-
nowił usun�ć j� sprzed swoich
oczun za wszystkie grzechy Ma-
nassesao 4 i za to, że zabijał on
niewinnych ludzi i ich krwi� na-

23:33 �Talent odpowiadał 34,2 kg.
Zob. Dodatek B14. 24:1 �Lub „Nebu-
kadneccar”.

pełnił Jerozolim�a. Jehowa nie
chciał tego przebaczyćb.

5 Pozostałe fakty z życia Je-
hojakima—wszystko, co uczy-
nił—opisano w Ksi�dze Dziejów
Królów Judyc. 6 Potem Jehoja-
kim spocz�ł ze swoimi praojca-
mid, a władz� po nim obj�ł jego
syn Jehojachin.

7 Król Egiptu już nigdy wi�-
cej nie odważył si� wyruszyć
ze swojego kraju, bo wszystkie
ziemie, które do niego należały,
zaj�ł król Babilonue—od Doliny
Potoku Egipskiego�f aż po rzek�
Eufratg.

8 Jehojachinh miał 18 lat, gdy
został królem, i panował w Je-
rozolimie trzy miesi�ce i. Jego
matk� była Nechuszta, córka El-
natana z Jerozolimy. 9 Jehoja-
chin robił to, co złe w oczach
Jehowy. Post�pował dokładnie
tak jak jego ojciec. 10 W tym
czasie wojska Nabuchodonozo-
ra, króla Babilonu, wyruszyły
przeciwko Jerozolimie i zacz�ły
j� oblegać j. 11 Kiedy j� oblega-
ły, Nabuchodonozor, król Babi-
lonu, przybył pod miasto.

12 Jehojachin, król Judy, ra-
zem ze swoj� matk�, swoimi
sługami, ksi�ż�tami i dworzana-
mi poddali si� królowi Babilonuk.
Król Babilonu wzi�ł Jehojachina
do niewoli w ósmym roku swo-
jego panowania l. 13 Potem za-
brał wszystkie skarby z domu Je-
howy i z domu� królewskiegom.
Porozbijał wszystkie złote przed-
mioty znajduj�ce si� w świ�ty-
ni Jehowy, które wykonał Salo-
mon, król Izraelan. Stało si�
tak, jak zapowiedział Jehowa.
14 Król Babilonu uprowadził
na wygnanie cał� Jerozolim�,

24:7 �Lub „Wadi Egiptu”. Zob. Słowni-
czek poj�ć, hasło „Wadi”. 24:13 �Lub
„pałacu”.
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wszystkich ksi�ż�ta, wszystkich
dzielnych wojowników, a także
wszystkich rzemieślników i ko-
wali�b—10 000 ludzi. Nie po-
zostawił nikogo oprócz najbied-
niejszychc. 15 Tak wi�c król
Babilonu uprowadził na wygna-
nie Jehojachinad, jego matk�, żo-
ny, dworzan i najznamienitszych
mieszkańców kraju. Przesiedlił
ich z Jerozolimy do Babilonu.
16 Uprowadził też do Babilonu
wszystkich wojowników, w licz-
bie 7000, oraz 1000 rzemieślni-
ków i kowali�. Wszyscy oni byli
dzielnymi m�żczyznami wyszko-
lonymi do walki. 17 W miejsce
Jehojachina król Babilonu usta-
nowił królem jego wuja Mattania-
szae, któremu zmienił imi� na Se-
dekiaszf.

18 Sedekiasz miał 21 lat, gdy
został królem, i panował w Je-
rozolimie 11 lat. Jego matk� by-
ła Chamutalg, córka Jeremiasza
z Libny. 19 Sedekiasz robił to,
co złe w oczach Jehowy. Po-
st�pował dokładnie tak jak Je-
hojakimh. 20 Jehowa rozgnie-
wał si� z powodu tego, co działo
si� w Jerozolimie i Judzie, aż
w końcu odrzucił ich mieszkań-
ców i. A Sedekiasz zbuntował si�
przeciwko królowi Babilonu j.

25 W dziewi�tym roku pano-
wania Sedekiasza, 10 dnia

miesi�ca dziesi�tego, Nabucho-
donozor�k, król Babilonu, nad-
ci�gn�ł z cał� swoj� armi� pod
Jerozolim� l. Rozłożył si� obozem
i zbudował wokół niej mur obl�ż-
niczym. 2 Obl�żenie trwało do 11
roku panowania króla Sedekia-
sza. 3 Dziewi�tego dnia miesi�-
ca czwartego, kiedy w mieście pa-

24:14, 16 �Możliwe też „budowniczych
wałów obronnych”. 25:1 �Lub „Nebu-
kadneccar”.

nował dotkliwy głóda i ludzie nie
mieli co jeśćb, 4 zrobiono wy-
łom w murze miastac. Chociaż
Chaldejczycy otaczali miasto,
wszyscy żołnierze uciekli no-
c� przez bram� mi�dzy dwoma
murami, obok ogrodu królewskie-
go. Król uciekał Drog� Arabyd.
5 Wojsko chaldejskie ruszyło za
nim w pościg i dogoniło go na
pustynnych równinach Jerycha,
a wszyscy jego żołnierze zosta-
wili go i pouciekali. 6 Król Sede-
kiasz został schwytanye i zapro-
wadzony do babilońskiego króla
do Ribli, gdzie wydano na niego
wyrok. 7 Na oczach Sedekiasza
zamordowano jego synów, a po-
tem Nabuchodonozor go oślepił,
zakuł w miedziane kajdany i za-
brał do Babilonuf.

8 W 19 roku panowania ba-
bilońskiego króla Nabuchodono-
zora, siódmego dnia miesi�ca
pi�tego, przybył do Jerozolimy
jego sługa Nebuzaradang, dowód-
ca strażyh. 9 Spalił dom Jeho-
wy i, dom� królaj i wszystkie
domy w Jerozolimie. Spalił do-
my wszystkich wysoko posta-
wionych ludzik. 10 Całe wojsko
chaldejskie, które było z dowód-
c� straży, zburzyło mury otacza-
j�ce Jerozolim� l. 11 Nebuzara-
dan uprowadził na wygnanie
tych, którzy pozostali w mieście,
oraz tych, którzy przeszli na
stron� króla Babilonu, a także re-
szt� ludum. 12 Pozostawił jed-
nak cz�ść najbiedniejszych ludzi,
żeby pracowali w winnicach oraz
na roli jako przymusowi robot-
nicyn. 13 Chaldejczycy poroz-
bijali miedziane kolumnyo, które
były w domu Jehowy, jak rów-
nież wózkip i miedziany zbiornik
zwany morzemq, znajduj�ce si�

25:9 �Lub „pałac”.
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w domu Jehowy, i wywieźli
miedź do Babilonua. 14 Zabrali
też kubły, szufelki, szczypce, kie-
lichy i wszystkie inne przy-
bory z miedzi używane podczas
służby w świ�tyni. 15 Dowódca
straży zabrał pojemniki na roz-
żarzone w�gle i czasze ze szcze-
rego złotab i srebrac. 16 Jeśli
chodzi o dwie kolumny, zbior-
nik� i wózki, które Salomon wy-
konał do domu Jehowy, to nawet
nie dało si� określić, ile wa-
żyła pochodz�ca z nich miedźd.
17 Każda kolumna miała 18 łok-
ci� wysokoście. Kolumn� wień-
czyła wysoka na 3 łokcie głowi-
ca z miedzi. Głowic� zdobiła
dookoła siatka i owoce grana-
tu—wszystko również wykonane
z miedzif. Druga kolumna wygl�-
dała tak samo.

18 Ponadto dowódca stra-
ży uprowadził naczelnego kap-
łana Serajaszag oraz drugiego
kapłana, Sofoniaszah, i trzech
odźwiernych i. 19 Uprowadził
też z miasta dworzanina, któ-
ry dowodził żołnierzami, pi�ciu
bliskich współpracowników kró-
la, których znaleziono w mie-
ście, sekretarza dowódcy armii,
który zajmował si� poborem do
wojska, a także 60 m�żczyzn
spośród zwykłych ludzi, którzy
jeszcze byli w mieście. 20 Do-
wódca straży Nebuzaradan j za-
brał ich i zaprowadził do kró-
la Babilonu do Riblik. 21 A w
Ribli w ziemi Chamat l król Babi-
lonu ich uśmiercił. Tak wi�c
mieszkańcy Judy zostali upro-
wadzeni ze swojego kraju na wy-
gnaniem.

22 Zarz�dc� ludu pozostawio-
nego w Judzie Nabuchodono-

25:16 �Dosł. „morze”. 25:17 �Łokieć
odpowiadał 44,5 cm. Zob. Dodatek B14.

zor, król Babilonu, ustanowił Ge-
daliaszaa, syna Achikamab, syna
Szafanac. 23 Kiedy wszyscy do-
wódcy wojska i ich ludzie usły-
szeli, że król Babilonu ustanowił
zarz�dc� Gedaliasza, natych-
miast przybyli do Gedaliasza do
Micpy. Byli to: Ismael, syn Neta-
niasza, Jochanan, syn Kareacha,
Serajasz, syn Tanchumeta z Ne-
tofy, Jaazaniasz, syn Maakatyty,
oraz ich ludzied. 24 Gedaliasz
złożył przysi�g� tym dowódcom
oraz ich ludziom i powiedział:
„Nie bójcie si� służyć Chaldej-
czykom. Mieszkajcie w tej ziemi
i służcie królowi Babilonu, a b�-
dzie si� wam dobrze wiodło”e.

25 Wmiesi�cu siódmym Isma-
elf, syn Netaniasza, syna Elisza-
my, pochodz�cy z rodu królew-
skiego�, przyszedł z 10 innymi
ludźmi i zabił Gedaliasza oraz

˙
Zy-

dów i Chaldejczyków, którzy
byli z nim w Micpieg. 26 Potem
wszyscy ludzie, od małego do
wielkiego, w tym dowódcy woj-
ska, uciekli do Egiptuh, bo wy-
straszyli si� Chaldejczykówi.

27 Aw 37 roku wygnania judz-
kiego króla Jehojachina j, 27 dnia
miesi�ca dwunastego, babiloński
król Ewil-Merodach wypuścił�
Jehojachina z wi�zienia. Był to
rok, w którym Ewil-Merodach ob-
j�ł władz�k. 28 Ewil-Merodach
traktował Jehojachina życzli-
wie i wyniósł go ponad� in-
nych królów, którzy też znaleźli
si� w Babilonie. 29 Jehojachin
zdj�łwi�c ubiór wi�zienny i przez
reszt� życia jadał przy stole kró-
la. 30 Otrzymywał od króla sta-
ły przydział żywności—dzień po
dniu, do końca życia.

25:25 �Dosł. „z potomstwa królestwa”.
25:27 �Dosł. „podniósł głow�”. 25:28
�Lub „postawił jego tron wyżej niż tro-
ny”.
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1 Od Adama do Abrahama (1-27)
Potomkowie Abrahama (28-37)
Edomici, ich królowie i szejkowie (38-54)

2 12 synów Izraela (1, 2)
Potomkowie Judy (3-55)

3 Potomkowie Dawida (1-9)
Królewska linia rodowa Dawida (10-24)

4 Inni potomkowie Judy (1-23)
Jabec i jego modlitwa (9, 10)

Potomkowie Symeona (24-43)

5 Potomkowie Rubena (1-10)
Potomkowie Gada (11-17)
Hagryci zostaj� pokonani (18-22)
Połowa plemienia Manassesa (23-26)

6 Potomkowie Lewiego (1-30)´
Spiewacy świ�tynni (31-47)
Potomkowie Aarona (48-53)
Osady Lewitów (54-81)

7 Potomkowie Issachara (1-5),
Beniamina (6-12), Naftalego (13),
Manassesa (14-19), Efraima (20-29)
i Aszera (30-40)

8 Potomkowie Beniamina (1-40)
Linia rodowa Saula (33-40)

9 Rodowody po powrocie
z wygnania (1-34)

Ród Saula (powtórnie) (35-44)

10
´
Smierć Saula i jego synów (1-14)

11 Cały Izrael namaszcza Dawida
na króla (1-3)

Dawid zdobywa Syjon (4-9)
Dzielni wojownicy Dawida (10-47)

12 Zwolennicy ustanowienia Dawida
królem (1-40)

13 Sprowadzenie Arki z Kiriat-Jearim (1-14)
Uzza uśmiercony (9, 10)

14 Umocnienie władzy królewskiej
Dawida (1, 2)

Rodzina Dawida (3-7)
Zwyci�stwo nad Filistynami (8-17)

15 Lewici nios� Ark� do Jerozolimy (1-29)
Michal pogardza Dawidem (29)

16 Arka postawiona w namiocie (1-6)
Pieśń dzi�kczynna Dawida (7-36)

„Jehowa został Królem!” (31)
Służba przed Ark� (37-43)

17 Dawid nie zbuduje świ�tyni (1-6)
Przymierze z Dawidem
co do królestwa (7-15)

Modlitwa dzi�kczynna Dawida (16-27)

18 Zwyci�stwa Dawida (1-13)
Bliscy współpracownicy Dawida (14-17)

19 Ammonici upokarzaj� wysłanników
Dawida (1-5)

Zwyci�stwo nad Ammonitami
i Syryjczykami (6-19)

20 Zdobycie Rabby (1-3)
Zabicie filistyńskich olbrzymów (4-8)

21 Spis przeprowadzony przez Dawida (1-6)
Kara od Jehowy (7-17)
Dawid stawia ołtarz (18-30)

22 Przygotowania do budowy świ�tyni (1-5)
Dawid daje wskazówki Salomonowi (6-16)
Ksi�ż�ta maj� pomagać
Salomonowi (17-19)

23 Dawid organizuje służb� Lewitów (1-32)
Zadania Aarona i jego synów (13)

24 Dawid dzieli kapłanów
na 24 oddziały (1-19)

Pozostali Lewici (20-31)

25 Muzycy i śpiewacy w domu Jehowy (1-31)

26 Oddziały odźwiernych (1-19)
Skarbnicy i inni urz�dnicy (20-32)

27 Zwierzchnicy pełni�cy służb�
dla króla (1-34)

28 Przemówienie Dawida dotycz�ce
budowy świ�tyni (1-8)

Salomon otrzymuje wskazówki i projekt
budowy (9-21)

29 Dary na świ�tyni� (1-9)
Modlitwa Dawida (10-19)
Radość ludu; panowanie
Salomona (20-25)´

Smierć Dawida (26-30)
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1 Adam,
Seta,
Enosz,

2 Kenan,
Mahalalelb,
Jaredc,

3 Henochd,
Metuszelach�,
Lameche,

4 Noef,
Semg, Cham i Jafeth.

5 Synami Jafeta byli: Gomer,
Magog, Madaj, Jawan, Tubal i,
Meszech j i Tirask.

6 Synami Gomera byli: Asz-
kenaz, Rifat i Togarma l.

7 Synami Jawana byli: Eli-
sza, Tarszisz, Kittim i Roda-
nim.
8 Synami Chama byli: Kuszm,

Micraim, Put i Kanaann.
9 Synami Kusza byli: Sebao,

Chawila, Sabta, Ramap i Sab-
techa.

Synami Ramy byli: Szeba
i Dedanq.

10 Kusz został też ojcem
Nimrodar. Nimrod był pierw-
szym człowiekiem na ziemi,
który zdobył wielk� władz�.

11 Micraimowi urodzili si�:
Ludims, Anamim, Lehabim, Naf-
tuchimt, 12 Patrusimu, Kaslu-
chim (od którego wywodz� si�
Filistyni)v i Kaftorim�w.

13 Kanaan został ojcem Sy-
donax, swego pierworodnego,
i Hetay, 14 jak również Jebu-
sytówz, Amorytówa, Girgaszy-
tówb, 15 Chiwwitówc, Arkitów,
Synitów, 16 Arwadytówd, Ce-
marytów i Chamatytów.
17 Synami Sema byli: Elame,

Aszszurf, Arpachszad, Lud i
Aram,

1:3 �Lub „Matuzalem”. 1:12 �Może
chodzić o nazwy plemion lub ludów, któ-
re pochodziły od Micraima.

a także� Uc, Chul, Geter
i Masza.

18 Arpachszad został oj-
cem Szelachab, a Szelach —
ojcem Ebera.

19 Eberowi urodziło si�
dwóch synów. Jeden miał na
imi� Peleg�c, bo za jego ży-
cia ziemia� została podzielo-
na. A jego brat miał na imi�
Joktan.

20 Joktan został ojcem Al-
modada, Szelefa, Chacarma-
weta, Jarachad, 21 Hadora-
ma, Uzala, Dikli, 22 Obala,
Abimaela, Szeby, 23 Ofirae,
Chawili f i Jobaba. Wszyscy oni
byli synami Joktana.
24 Sem,

Arpachszad,
Szelach,

25 Eber,
Pelegg,
Reuh,

26 Serug i,
Nachorj,
Terachk,

27 Abram, czyli Abrahaml.
28 Synami Abrahama byli:

Izaakm i Ismaeln.
29 Ich potomkami byli:

Nebajot, pierworodny Ismae-
lao, a także Kedarp, Adbe-
el, Mibsamq, 30 Miszma, Du-
ma, Massa, Chadad, Tema,
31 Jetur, Nafisz i Kedma. To
byli synowie Ismaela.
32 Synami, których urodziła

Keturar, nałożnica� Abrahama,
byli: Zimran, Jokszan, Medan,
Midians, Jiszbak i Szuacht.

Synami Jokszana byli: Sze-
ba i Dedanu.
33 Synami Midiana byli: Efav,

Efer, Chanoch, Abida i Eldaa.

1:17 �Dalej wymieniono synów Arama.
Zob. Rdz 10:23. 1:19 � Imi� to zna-
czy „podział”. �Lub „ludność ziemi”.
1:32 �Zob. Słowniczek poj�ć.
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Wszyscy oni byli potomkami
Ketury.
34 Abraham został ojcem Iza-

akaa. Synami Izaaka byli: Ezawb

i Izraelc.
35 Synami Ezawa byli: Eli-

faz, Reuel, Jeusz, Jalam i Ko-
rachd.

36 Synami Elifaza byli: Te-
mane, Omar, Cefo, Gatam, Ke-
naz i przez Timn�—Amalekf.

37 Synami Reuela byli: Na-
chat, Zerach, Szamma i Mizzag.
38 Synami Seirah byli: Lotan,

Szobal, Cibeon, Ana, Diszon,
Ecer i Diszan i.

39 Synami Lotana byli:
Chori i Homam. Siostr� Lota-
na była Timna j.

40 Synami Szobala byli: Al-
wan, Manachat, Ebal, Szefo i
Onam.

Synami Cibeona byli: Aja i
Anak.

41 Synem� Any był Diszon.
Synami Diszona byli: Chem-

dan, Eszban, Jitran i Keranl.
42 Synami Eceram byli: Bil-

han, Zaawan i Akan.
Synami Diszana byli: Uc i

Arann.
43 A to s� królowie, którzy

panowali w ziemi edomskiejo,
zanim pierwszy król zacz�ł pa-
nować nad Izraelitami�p: Bela,
syn Beora, a jego miasto nazy-
wało si� Dinhaba. 44 Po śmier-
ci Beli panowanie obj�ł Jo-
bab, syn Zeracha z Bocryq.
45 Po śmierci Jobaba panowa-
nie obj�ł Chuszam z ziemi Te-
manitów. 46 Po śmierci Chu-
szama panowanie obj�ł Hadad,
syn Bedada, który pokonał Mi-
dianitów na terytorium� Moabu.
Jego miasto nazywało si� Awit.

1:41; 2:7 �Dosł. „synami”. 1:43 �Dosł.
„synami Izraela”. 1:46 �Dosł. „polu”.

47 Po śmierci Hadada panowa-
nie obj�ł Samla z Masreki.
48 Po śmierci Samli panowanie
obj�ł Szaul z Rechobot nad rze-
k�. 49 Po śmierci Szaula pa-
nowanie obj�ł Baal-Chanan, syn
Achbora. 50 Po śmierci Baal-
-Chanana panowanie obj�ł Ha-
dad. Jego miasto nazywało
si� Pau, a jego żona miała
na imi� Mehetabel i była córk�
Matred, wnuczk� Mezahaba�.
51 Potem Hadad umarł.

Szejkami� Edomu byli: Tim-
na, Alwa, Jeteta, 52 Oholiba-
ma, Ela, Pinon, 53 Kenaz, Te-
man, Mibcar, 54 Magdiel, Iram.
To byli szejkowie Edomu.

2 Synami Izraelab byli: Rubenc,
Symeond, Lewie, Judaf, Is-

sacharg, Zebulonh, 2 Dan i, Jó-
zefj, Beniamink, Naftali l, Gadm

i Aszern.
3 Synami Judy byli: Er, Onan

i Szela. Tych trzech synów uro-
dziła mu córka Szuy, Kana-
nejkao. Lecz post�powanie Era,
pierworodnego Judy, było złe
w oczach Jehowy, dlatego On
go uśmierciłp. 4 Tamarq, syno-
wa Judy, urodziła mu Perecar

i Zeracha. Juda miał w sumie
pi�ciu synów.

5 Synami Pereca byli: Chec-
ron i Chamuls.

6 Synami Zeracha byli: Zimri,
Etan, Heman, Kalkol i Dara. Ze-
rach miał w sumie pi�ciu synów.

7 Synem� Karmiego był
Achar�, który sprowadził nie-
szcz�ście� na Izraelat, gdy do-
puścił si� niewierności w zwi�z-
ku z rzeczami przeznaczonymi
na zagład��u.

1:50 �Lub „Mezahab”. 1:51 �Szejkami
nazywano naczelników plemion. 2:7
� Imi� to znaczy „sprowadzaj�cy nie-
szcz�ście; sprowadzaj�cy kl�tw�”.WJoz
7:1 nazwano go Achanem. �Lub „kło-
poty; kl�tw�”. �Zob. Słowniczek poj�ć.
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8 Synem� Etana był Aza-
riasz.

9 Checronowi urodzili si�:
Jerachmeela, Ramb i Kelubaj�.

10 Ram został ojcem Ammi-
nadabac, Amminadab — ojcem
Nachszonad, naczelnika po-
tomków Judy. 11 Nachszon
został ojcem Salmye, Salma —
ojcem Boazaf. 12 Boaz został
ojcem Obeda, Obed— ojcem
Jessegog. 13 Synami Jesse-
go byli: pierworodny— Eliab,
drugi syn— Abinadabh, trzeci—
Szimea i, 14 czwarty—Neta-
nel, pi�ty—Raddaj, 15 szós-
ty— Ocem, siódmy—Dawid j.
16 Ich siostrami były: Ceruja
i Abigailk. Synami Cerui byli:
Abiszaj l, Joabm i Asaheln. Ce-
ruja miała trzech synów.
17 Abigail urodziła Amas�o.
Ojcem Amasy był Jeter, Isma-
elita.

18 Kaleb�, syn Checrona, z
Azub�, swoj� żon�, i z Jerio-
t� miał synów: Jeszera, Szo-
baba i Ardona. 19 Kiedy Azu-
ba umarła, Kaleb ożenił si�
z Efrat�p, która urodziła mu
Churaq. 20 Chur został ojcem
Uriego, a Uri — ojcem Beca-
lelar.
21 Potem Checron współżył

z córk� Machiras, ojca Gilea-
dat. Ożenił si� z ni�, gdy miał
60 lat, i ona urodziła mu Segu-
ba. 22 Segub został ojcem Jai-
rau, który miał 23 miasta w ziemi
Gileadv. 23 (Później Geszurw

i Syriax odebrały im Chawwot-
-Jairy oraz Kenatz i okoliczne�
miejscowości—60 miast). Wszys-
cy oni byli potomkami Machira,
ojca Gileada.

2:8, 31 �Dosł. „synami”. 2:9 �W wer-
setach 18, 19 i 42 nazwano go Kale-
bem. 2:18, 42 �W wersecie 9 nazwano
go Kelubajem. 2:23 �Lub „zależne od
niego”.

24 Po tym, jak Checrona

umarł w Kaleb-Efracie, jego żo-
na, Abija, urodziła mu Aszchu-
rab, ojca Tekoic.

25 Synami Jerachmeela,
pierworodnego Checrona, byli:
Ram—pierworodny, Buna, Oren,
Ocem i Achijasz. 26 Jerach-
meel miał jeszcze jedn� żo-
n�, o imieniu Atara. Była ona
matk� Onama. 27 Synami Ra-
ma, pierworodnego Jerachme-
ela, byli: Maac, Jamin i Eker.
28 Synami Onama byli: Szam-
maj i Jada. Synami Szammaja
byli: Nadab i Abiszur. 29 ˙

Zo-
naAbiszura, o imieniu Abichail,
urodziła mu Achbana i Molida.
30 Synami Nadaba byli: Seled
i Appaim. Seled umarł bezdziet-
nie. 31 Synem� Appaima był
Jiszi, synem� Jisziego — Sze-
szan, a potomkiem� Szeszana—
Achlaj. 32 Synami Jady, bra-
ta Szammaja, byli: Jeter i Jo-
natan. Jeter umarł bezdzietnie.
33 Synami Jonatana byli: Pelet
i Zaza. To byli potomkowie Je-
rachmeela.

34 Szeszan nie miał synów,
tylko córki. Miał też egipskie-
go sług� o imieniu Jarcha.
35 Dał temu słudze jedn� ze
swoich córek za żon� i ona
urodziła mu Attaja. 36 Attaj
został ojcem Natana, Natan—
ojcem Zabada. 37 Zabad zo-
stał ojcem Eflala, Eflal — oj-
cem Obeda. 38 Obed został
ojcem Jehu, Jehu—ojcem Aza-
riasza. 39 Azariasz został oj-
cem Cheleca, Chelec — ojcem
Eleasy. 40 Eleasa został oj-
cem Sismaja, Sismaj — ojcem
Szalluma. 41 Szallum został
ojcem Jekamiasza, a Jeka-
miasz—ojcem Eliszamy.

42 Synami Kaleba�d, brata
Jerachmeela, byli: Mesza, je-
go pierworodny, który zo-
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stał ojcem Zif, oraz syno-
wie Mareszy, ojca Hebrona.
43 Synami Hebrona byli: Ko-
rach, Tappuach, Rekem i Sze-
ma. 44 Szema został ojcem
Rachama, ojca Jorkoamu. Re-
kem został ojcem Szamma-
ja. 45 Synem Szammaja był
Maon. Maon był ojcem Bet-
-Cura. 46 Efa, nałożnica� Ka-
leba, urodziła Charana, Moc�
i Gazeza. Charan został ojcem
Gazeza. 47 Synami Jahdaja
byli: Regem, Jotam, Geszan,
Pelet, Efa i Szaaf. 48 Maa-
ka, nałożnica Kaleba, urodzi-
ła Szebera i Tirchan�. 49 Po
pewnym czasie urodziła Szaa-
fa, ojca Madmannyb, oraz Sze-
w�, ojca Machbeny i Gibeic.
Córk� Kalebad była Achsae.
50 To byli potomkowie Ka-
leba.

Synami Churaf, pierworod-
nego Efratyg, byli: Szobal,
ojciec Kiriat-Jearimh, 51 Sal-
ma, ojciec Betlejem i, i Charef,
ojciec Bet-Gader. 52 Potom-
kami Szobala, ojca Kiriat-
-Jearim, byli: Haroe i połowa
Menuchotytów. 53 Rodziny z
Kiriat-Jearim to: Itryci j, Puty-
ci, Szumatyci i Miszraici. Od
nich pochodz� Coratycik i Esz-
taolici l. 54 Potomkami Salmy
byli: mieszkańcy Betlejemm,
Netofy i Atrot-Bet-Joab oraz
połowa Manachatytów i Cory-
ci. 55 Rodziny pisarzy miesz-
kaj�cych w Jabecu to: Tira-
tyci, Szimeatyci i Suchatyci.
Byli to Kenicin, którzy pocho-
dz� od Chammata, ojca domu
Rechabao.

3 Synami Dawida, którzy uro-
dzili mu si� w Hebroniep, byli:

pierworodny—Amnonq, którego
matk� była Achinoamr z Jizree-

2:46; 3:9 �Zob. Słowniczek poj�ć.

lu; drugi syn—Daniel, którego
matk� była Abigaila z Karmelu;
2 trzeci—Absalomb, syn Maaki,
córki Talmaja, króla Geszuru;
czwarty—Adoniaszc, syn Chaggi-
ty; 3 pi�ty—Szefatiasz, którego
matk� była Abital; szósty—Jitre-
am, urodzony przez Egl�, która
też była żon� Dawida. 4 Tych
sześciu synów urodziło mu si�
w Hebronie. Dawid panował
tam siedem lat i sześć miesi�-
cy, a w Jerozolimie panował 33
latad.

5 W Jerozolimie urodzili mu
si�e: Szimea, Szobab, Natanf

i Salomong. Matk� tych czte-
rech synów była Batszebah,
córka Ammiela. 6 Dawid miał
jeszcze dziewi�ciu innych sy-
nów, którymi byli: Jibchar, Eli-
szama, Elifelet, 7 Nogah, Ne-
feg, Jafia, 8 Eliszama, Eliada
i Elifelet. 9 Ci wszyscy byli sy-
nami Dawida. Oprócz tego miał
synów, których urodziły mu na-
łożnice�. Synowie Dawida mieli
siostr� o imieniu Tamar i.

10 Synem Salomona był Re-
choboamj, synem Rechoboa-
ma—Abijaszk, synem Abijasza—
Asa l, synem Asy—Jehoszafatm,
11 synem Jehoszafata—Jeho-
ramn, synem Jehorama—Achaz-
jaszo, synem Achazjasza—Je-
hoaszp, 12 synem Jehoasza—
Amacjaszq, synem Amacja-
sza—Azariaszr, synem Azaria-
sza—Jotams, 13 synem Jota-
ma—Achazt, synem Achaza—
Ezechiaszu, synem Ezechiasza—
Manassesv, 14 synem Manas-
sesa—Amonw, synem Amona—
Jozjaszx. 15 Synami Jozjasza
byli: pierworodny—Jochanan,
drugi syn—Jehojakimy, trzeci—
Sedekiaszz, czwarty—Szallum.
16 Potomkami� Jehojakima byli:

3:16 �Dosł. „synami”.
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Jechoniasza i syn Jechoniasza—
Sedekiasz. 17 Synami Jecho-
niasza, którzy urodzili mu si�,
gdy przebywał w niewoli, byli:
Szealtiel, 18 Malkiram, Peda-
jasz, Szenaccar, Jekamiasz, Ho-
szama i Nedabiasz. 19 Synami
Pedajasza byli: Zerubbabelb i Szi-
mej. Synami Zerubbabela byli:
Meszullam i Chananiasz (ich
siostr� była Szelomit) 20 oraz
pi�ciu innych: Chaszuba, Ohel,
Berechiasz, Chasadiasz i Juszab-
-Chesed. 21 Synami Chanania-
sza byli: Pelatiasz i Jesza-
jasz. Synem� Jeszajasza był
Refajasz, synem� Refajasza—Ar-
nan, synem� Arnana—Abdiasz,
synem� Abdiasza—Szechaniasz.
22 Potomkami� Szechaniasza
byli: Szemajasz i synowie Szema-
jasza—Chattusz, Jigal, Bariach,
Neariasz i Szafat—w sumie
sześciu. 23 Synami Neariasza
byli: Elioenaj, Chizkiasz i Az-
rikam—w sumie trzech. 24 Sy-
nami Elioenaja byli: Hodawiasz,
Eliaszib, Pelajasz, Akkub, Jocha-
nan, Delajasz i Anani—w sumie
siedmiu.

4 Synami Judy byli: Perecc,
Checrond, Karmi, Chure i

Szobalf. 2 Syn Szobala Rea-
jasz został ojcem Jachata. Ja-
chat został ojcem Achumaja
i Lahada. To były rodziny Cora-
tytówg. 3 Synami ojca Etamuh

byli: Jizreel, Jiszma i Jidbasz
(ich siostra miała na imi� Hac-
lelponi). 4 Penuel był ojcem
Gedoru, a Ezer—ojcem Chuszy.
To byli synowie Chura i, który
był pierworodnym Efraty i oj-
cem Betlejem j. 5 Aszchurk, oj-
ciec Tekoi l, miał dwie żony:
Chel� i Naar�. 6 Naara urodzi-
ła mu Achuzzama, Chefera, Te-
meniego i Achasztariego. To byli

3:21, 22; 4:13, 15 �Dosł. „synami”.

synowie Naary. 7 A synami
Cheli byli: Ceret, Icchar i Etnan.
8 Koc został ojcem Anuba i Co-
beby oraz rodzin Acharchela,
syna Haruma.

9 Jabec cieszył si� wi�k-
szym szacunkiem niż jego bra-
cia. Imi� Jabec� dała mu matka,
mówi�c: „Urodziłam go w bó-
lach”. 10 Jabec prosił Boga
Izraela: „Zechciej mi pobłogo-
sławić i powi�kszyć moje teryto-
rium. Niech Twoja r�ka b�dzie
ze mn� i ochraniaj mnie przed
nieszcz�ściem, żebym nie do-
znał krzywdy!”. I Bóg spełnił je-
go prośb�.

11 Kelub, brat Szuchy, został
ojcem Mechira, a Mechir—ojcem
Esztona. 12 Eszton został oj-
cem Bet-Rafy, Paseacha i Techin-
ny, ojca Ir-Nachasz. Pochodzili
oni z Rechy. 13 Synami Kenaza
byli: Otniela i Serajasz. Synem�
Otniela był Chatat. 14 Meono-
taj został ojcem Ofry. Serajasz
został ojcem Joaba, ojca miesz-
kańców Ge-Charaszim�, które
zostało tak nazwane, bo byli oni
rzemieślnikami.

15 Synami Kalebab, syna Je-
funnego, byli: Iru, Ela i Naam.
Synem� Eli był Kenaz. 16 Sy-
nami Jehallelela byli: Zif, Zifa,
Tiria i Asarel. 17 Synami Ezry
byli: Jeter, Mered, Efer i Jalon.
Ona� zaszła w ci�ż� i urodzi-
ła Miriama, Szammaja i Jiszba-
cha, ojca Esztemoi. 18 (A jego
żydowska żona urodziła Jereda,
ojca Gedoru, Chebera, ojca So-
cho, i Jekutiela, ojca Zanoachu).
To byli synowie Bitii, córki fara-
ona, z któr� ożenił si� Mered.

4:9 � Imi� Jabec może być spokrewnio-
ne z hebr. słowem oznaczaj�cym „ból”.
4:14 �Nazwa ta znaczy „dolina rzemieśl-
ników”. 4:17 �Może chodzić o Biti�
z wersetu 18.
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19 Synami żony Hodiasza,
siostry Nachama, byli: ojcowie
Keili Garmity oraz Maakatyty
Esztemoi�. 20 Synami Szimo-
na byli: Amnon, Rinna, Ben-
-Chanan i Tilon. Synami Jiszie-
go byli: Zochet i Ben-Zochet.

21 Synowie Szelia, syna Ju-
dy, to: Er, ojciec Lechy, Laada,
ojciec Mareszy, rodziny pocho-
dz�ce od Aszbei, zajmuj�ce si�
wytwarzaniem tkaniny wysokiej
jakości, 22 a także Jokim, lu-
dzie z Kozeby, Joasz i Saraf, któ-
rzy wzi�li za żony Moabitki, oraz
Jaszubi-Lechem. S� to zapiski
z dawnych czasów�. 23 Byli to
garncarze. Mieszkali w Netaim
i Gederze i pracowali dla króla.

24 Synami Symeonab byli:
Nemuel, Jamin, Jarib, Zerach
i Szaulc. 25 Synem Szaula był
Szallum, synem Szalluma—Mib-
sam, synem Mibsama—Miszma.
26 Synami Miszmy byli: jego
syn Chammuel, syn Chammue-
la—Zakkur, syn Zakkura—Szi-
mej. 27 Szimej miał 16 synów
i sześć córek. Ale jego bracia
nie mieli wielu synów, w żadnej
z ich rodzin nie było tylu synów,
ilu było w rodzinach plemie-
nia Judyd. 28 Mieszkali oni w
Beer-Szebiee, Moladzief, Chacar-
-Szualg, 29 Bilsze, Ecemieh, To-
ladzie, 30 Betuelu i, Chormiej,
Ciklagk, 31 Bet-Markabot, Cha-
car-Susim l, Bet-Biri i Szaaraim.
Były to ich miasta aż do czasu
panowania Dawida.

32 Mieszkali również w Eta-
mie, Ain, Rimmonie, Tochenie
i Aszaniem—w pi�ciu miastach—
33 oraz w przyległych do nich
osadach, które ci�gn�ły si� aż
do Baal. To s� ich rodowody

4:19 �Lub „garmickiej Keili oraz maaka-
tyckiej Esztemoi”. 4:22 �Lub „słowa te
maj� dług� tradycj�”.

i miejsca zamieszkania. 34 Me-
szobab; Jamlech; Josza—syn
Amacjasza; 35 Joel; Jehu—syn
Joszibiasza, syna Serajasza, sy-
na Asjela; 36 Elioenaj; Jaakob;
Jeszochajasz; Asajasz; Adiel;
Jesimiel; Benajasz; 37 Ziza—
syn Szifiego, syna Allona, syna
Jedajasza, syna Szimriego, syna
Szemajasza— 38 to s� imiona
naczelników rodzin. A ich rodzi-
ny stały si� liczne. 39 W po-
szukiwaniu pastwisk dla swoich
stad doszli do wejścia do Gedo-
ru, do wschodniej strony doli-
ny. 40 W końcu znaleźli bujne,
dobre pastwiska w przestronnej,
spokojnej i bezpiecznej okolicy.
Wcześniej mieszkali tam Chami-
cia. 41 Ci, których imiona wy-
mieniono, przybyli za czasów
Ezechiaszab, króla Judy, znisz-
czyli namioty Chamitów i Meu-
nitów, którzy tam mieszkali,
i zgładzili� ich, tak że nie po-
został po nich ślad. Osiedlili si�
na ich miejscu, bo tam znaleźli
pastwiska dla swoich stad.

42 Niektórzy Symeonici, 500
m�żczyzn, na czele z Pelatia-
szem, Neariaszem, Refajaszem
i Uzzielem, synami Jisziego, po-
szli na gór� Seirc 43 i poza-
bijali reszt� ocalałych Amaleki-
tówd. Zamieszkali tam i tak jest
po dziś dzień.

5 Oto synowie Rubenae, pier-
worodnego Izraela. Był on

pierworodnym, ale ponieważ
zbezcześcił łoże swojego ojcaf,
jego prawo pierworodnego da-
no synom Józefag, syna Izraela.
W rodowodzie nie uwzgl�dnio-
no wi�c jego prawa pierwo-
rodnego. 2 Prawo pierworod-
nego otrzymał Józef, chociaż
Judah przewyższał swoich braci

4:41 �Lub „przeznaczyli na zagład�”.
Zob. Słowniczek poj�ć.
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i od niego pochodził ten, któ-
ry miał zostać wodzema. 3 Sy-
nami Rubena, pierworodnego Iz-
raela, byli: Chanoch, Pallu,
Checron i Karmib. 4 Synami
Joela byli: jego syn Szema-
jasz, syn Szemajasza—Gog, syn
Goga—Szimej, 5 syn Szimeja—
Micheasz, syn Micheasza—Rea-
jasz, syn Reajasza—Baal, 6 syn
Baala—Beera, naczelnik Rube-
nitów, którego Tilgat-Pilneserc,
król Asyrii, uprowadził na wy-
gnanie. 7 Jego braćmi, spisa-
nymi w rodowodzie według ich
rodzin, byli: Jejel jako głowa,
Zachariasz 8 oraz Bela, syn
Azaza, syna Szemy, syna Joe-
la. Ród Beli zamieszkiwał tereny
od Aroerud aż po Nebo i Baal-
-Meone. 9 Na wschodzie osied-
lili si� aż do granicy pustkowia
nad rzek� Eufratf, bo w ziemi
Gilead ich stada bardzo si� roz-
mnożyłyg. 10 Za dni Saula to-
czyli wojn� z Hagrytami, po-
konali ich i zamieszkali w ich
namiotach na całym obszarze
na wschód od Gileadu.

11 Potomkowie Gada miesz-
kali obok nich, w ziemi Ba-
szan aż po Salch�h. 12 W Ba-
szanie najważniejszy był Joel,
po nim Szafam, a także Ja-
naj i Szafat. 13 Ich braćmi, we-
dług ich rodów, byli: Michael,
Meszullam, Szeba, Joraj, Jakan,
Zija i Eber—w sumie siedmiu.
14 Byli oni synami Abichaila,
syna Churiego, syna Jaroacha,
syna Gileada, syna Michaela, sy-
na Jesziszaja, syna Jachda, sy-
na Buza. 15 Głow� ich rodu
był Achi, syn Abdiela, syna Gu-
niego. 16 Mieszkali oni w Gile-
adzie i, w Baszanie j i okolicz-
nych� miejscowościach oraz na
wszystkich pastwiskach Szaro-

5:16 �Lub „zależnych od nich”.

nu aż po ich krańce. 17 Wszys-
cy oni zostali wpisani do rodo-
wodu za dni Jotamaa, króla Ju-
dy, i za dni Jeroboama�b, króla
Izraela.

18 Rubenici, Gadyci i połowa
plemienia Manassesa mieli woj-
sko licz�ce 44 760 dzielnych wo-
jowników, zaprawionych w boju
i uzbrojonych w tarcze, mie-
cze i łuki�. 19 Prowadzili woj-
n� z Hagrytamic, z Jeturem, Nafi-
szemd i Nodabem. 20 W czasie
walk wołali do Boga o pomoc.
Bóg wysłuchał ich błagań, ponie-
waż Mu zaufalie, i wydał w ich
r�ce Hagrytów i wszystkich
ich sprzymierzeńców. 21 Za-
brali im zwierz�ta—50 000 wiel-
bł�dów, 250 000 owiec i 2000
osłów. Ponadto wzi�li do nie-
woli 100 000 ludzi�. 22 Wielu
ich wrogów poległo, bo t� woj-
n� toczył prawdziwy Bógf. Potem
mieszkali na ich ziemi aż do cza-
su wygnaniag.

23 Potomków połowy ple-
mienia Manassesah było bardzo
dużo. Mieszkali oni na ziemiach
od Baszanu po Baal-Hermon,
Senir i gór� Hermon i. 24 Gło-
wami ich rodów byli: Efer, Jiszi,
Eliel, Azriel, Jeremiasz, Hoda-
wiasz i Jachdiel. Byli to dzielni,
sławni wojownicy, głowy rodów.
25 Ale post�powali niewiernie
wobec Boga swoich przodków
i oddawali cześć� bogom ludów
tej ziemi j, które Bóg usun�ł ze
wzgl�du na nich. 26 Dlatego
Bóg Izraela skłonił� Pula (czyli
Tilgat-Pilnesera)k, króla Asy-
rii l, żeby uprowadził na wygna-
nie Rubenitów, Gadytów i poło-
w� plemienia Manassesa i żeby

5:17 �Chodzi o Jeroboama II. 5:18
�Dosł. „i napinaj�cych łuk”. 5:21 �Lub
„dusz ludzkich”. 5:25 �Lub „uprawiali
duchow� prostytucj�”. 5:26 �Dosł.
„pobudził ducha”.
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przesiedlił ich do Chalachu,
Chaboru, Hary i nad rzek� Go-
zana, gdzie pozostaj� aż do dzi-
siaj.

6 Synami Lewiegob byli: Ger-
szon, Kehatc i Merarid.

2 Synami Kehata byli: Am-
ram, Icchare, Hebron i Uzzielf.
3 Dziećmi� Amramag byli: Aa-
ronh, Mojżeszi oraz Miriam j.
Synami Aarona byli: Na-
dab, Abihuk, Eleazar l i Itamarm.
4 Eleazar został ojcem Pinecha-
san, Pinechas—ojcem Abiszui.
5 Abiszua został ojcem Bukkie-
go, Bukki — ojcem Uzziego.
6 Uzzi został ojcem Zera-
chiasza, Zerachiasz—ojcem Me-
rajota. 7 Merajot został ojcem
Amariasza, Amariasz — ojcem
Achitubao. 8 Achitub został oj-
cem Cadokap, Cadok— ojcem
Achimaacaq. 9 Achimaac zo-
stał ojcem Azariasza, Azariasz—
ojcem Jochanana. 10 Jocha-
nan został ojcem Azariasza.
Usługiwał on jako kapłan w do-
mu, który Salomon zbudował
w Jerozolimie.

11 Azariasz został ojcem
Amariasza, Amariasz — ojcem
Achituba. 12 Achitub został oj-
cem Cadokar, Cadok— ojcem
Szalluma. 13 Szallum został oj-
cem Chilkiaszas, Chilkiasz — oj-
cem Azariasza. 14 Azariasz zo-
stał ojcem Serajaszat, Serajasz—
ojcem Jehocadakau. 15 Jeho-
cadak poszedł na wygnanie, gdy
Jehowa posłużył si� Nabuchodo-
nozorem�, żeby ten uprowadził
na wygnanie mieszkańców Judy
i Jerozolimy.

16 Synami Lewiego byli: Ger-
szom�, Kehat i Merari. 17 To
s� imiona synów Gerszoma: Lib-

6:3, 22, 26, 29 �Dosł. „synami”.
6:15 �Lub „Nebukadneccarem”. 6:16
�W wersecie 1 nazwano go Gerszonem.

ni i Szimeja. 18 Synami Keha-
ta byli: Amram, Icchar, Hebron
i Uzzielb. 19 Synami Merariego
byli: Machli i Muszi.

A to s� rodziny Lewitów wy-
mienione według głów ich ro-
dówc. 20 Potomkami Gerszo-
mad byli: jego syn Libni, syn
Libniego — Jachat, syn Jacha-
ta — Zimma, 21 syn Zimmy—
Joach, syn Joacha — Iddo, syn
Idda — Zerach, syn Zeracha —
Jeatraj. 22 Potomkami� Keha-
ta byli: jego syn Amminadab,
syn Amminadaba—Korache, sy-
nowie Koracha—Assir, 23 El-
kana i Ebiasaff, syn Ebiasafa—
Assir, 24 syn Assira —Tachat,
syn Tachata—Uriel, syn Uriela—
Uzzjasz, syn Uzzjasza — Szaul.
25 Synami Elkany byli: Amasaj
i Achimot. 26 Potomkami� El-
kany byli: jego syn Cofaj, syn
Cofaja —Nachat, 27 syn Na-
chata—Eliab, syn Eliaba—Jero-
cham, syn Jerochama—Elkanag.
28 Synami Samuelah byli: pier-
worodny—Joel, drugi syn—Abi-
jasz i. 29 Potomkami� Merarie-
go byli: Machli j, syn Machliego—
Libni, syn Libniego — Szimej,
syn Szimeja—Uzza, 30 syn Uz-
zy—Szimea, syn Szimei—Chag-
giasz, syn Chaggiasza—Asajasz.

31 A to s� ci, których Dawid
wyznaczył, żeby odpowiadali za
śpiew w domu Jehowy po tym,
jak umieszczono w nim Ark�k.
32 Byli oni odpowiedzialni za
śpiew przy przybytku, namiocie
spotkania, dopóki Salomon nie
zbudował domu Jehowy w Je-
rozolimie l. Pełnili swoj� służb�
tak, jak im poleconom. 33 To
s� ci, którzy usługiwali razem
ze swoimi synami: z Kehatytów
śpiewak Hemann, syn Joelao, sy-
na Samuela, 34 syna Elkanyp,
syna Jerochama, syna Eliela, sy-
na Toacha, 35 syna Cufa, syna
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Elkany, syna Machata, syna
Amasaja, 36 syna Elkany, syna
Joela, syna Azariasza, syna So-
foniasza, 37 syna Tachata, sy-
na Assira, syna Ebiasafa, syna
Koracha, 38 syna Icchara, sy-
na Kehata, syna Lewiego, syna
Izraela.

39 Po prawej stronie Hemana
stał jego brat Asafa—syn Bere-
chiasza, syna Szimei, 40 syna
Michaela, syna Baasejasza, syna
Malkijasza, 41 syna Etniego,
syna Zeracha, syna Adajasza,
42 syna Etana, syna Zimmy, sy-
na Szimeja, 43 syna Jachata,
syna Gerszoma, syna Lewiego.

44 Po lewej stronie Hemana
stali ich bracia, potomkowie Me-
rariegob. Był tam Etanc, syn Ki-
sziego, syna Abdiego, syna
Mallucha, 45 syna Chaszabia-
sza, syna Amacjasza, syna Chil-
kiasza, 46 syna Amciego, syna
Baniego, syna Szemera, 47 sy-
na Machliego, syna Musziego,
syna Merariego, syna Lewiego.

48 Ich bracia, Lewici, zo-
stali wyznaczeni� do wyko-
nywania wszelkich obowi�zków
zwi�zanych ze służb� w przy-
bytku, domu prawdziwego Bo-
gad. 49 Aaron i jego synowiee

spalali ofiary na ołtarzu całopal-
nymf i na ołtarzu kadzielnymg,
wypełniaj�c obowi�zki zwi�za-
ne z rzeczami najświ�tszymi, że-
by dokonać przebłagania za Iz-
raelah, zgodnie ze wszystkim, co
nakazał Mojżesz, sługa prawdzi-
wego Boga. 50 To s� potomko-
wie Aarona i: jego syn Eleazar j,
syn Eleazara—Pinechas, syn Pi-
nechasa—Abiszua, 51 syn Abi-
szui — Bukki, syn Bukkiego —
Uzzi, syn Uzziego — Zerachiasz,
52 syn Zerachiasza —Merajot,
syn Merajota — Amariasz, syn

6:48 �Dosł. „dani”.

Amariasza — Achituba, 53 syn
Achituba — Cadokb, syn Cado-
ka — Achimaac.

54 A to s� osady Lewitów,
według ich obozów� na ich
terytorium. Ponieważ pierwszy
los przypadł potomkom Aarona,
należ�cym do rodziny Kehaty-
tów, 55 dano im Hebronc w zie-
mi judzkiej wraz z okolicznymi
pastwiskami. 56 Z kolei ziemie
wokół miasta oraz jego osady
dano już wcześniej Kalebowid,
synowi Jefunnego. 57 A po-
tomkom Aarona dano miasta�
schronieniae, Hebronf, jak rów-
nież Libn�g i jej pastwiska, Jat-
tirh, Esztemo� i jej pastwiska i,
58 Chilen i jego pastwiska, De-
bir j i jego pastwiska, 59 Aszank

i jego pastwiska oraz Bet-Sze-
mesz l i jego pastwiska. 60 Od
plemienia Beniamina otrzymali
Geb�m i jej pastwiska, Alemet
i jego pastwiska oraz Anatotn

i jego pastwiska. W sumie ich ro-
dziny otrzymały 13 miasto.

61 Pozostałym Kehatytom
przydzielono� 10 miast—od ro-
dzin innych plemion i od połowy
plemienia Manassesap.

62 Gerszomitom, według ich
rodzin, przydzielono 13 miast—
od plemienia Issachara, plemie-
nia Aszera, plemienia Naftalego
i plemienia Manassesa w Basza-
nieq.

63 Merarytom, według ich
rodzin, przydzielono przez lo-
sowanie 12 miast—od plemienia
Rubena, plemienia Gada i ple-
mienia Zebulonar.

64 Izraelici dali Lewitom te
miasta wraz z ich pastwiskamis.
65 Ponadto przydzielono im

6:54 �Lub „obozów otoczonych mu-
rem”. 6:57 �Możliwe też „miasto”,
zgodnie z Joz 21:13. 6:61 �Lub „wy-
znaczono przez losowanie”.
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przez losowanie miasta wymie-
nione z nazwy—od plemienia
Judy, plemienia Symeona i ple-
mienia Beniamina.

66 Niektóre rodziny Keha-
tytów jako swoje terytorium
otrzymały miasta od plemie-
nia Efraimaa. 67 Dano im mias-
ta� schronienia, Szechemb i jego
pastwiska w górzystym regio-
nie Efraima, a także Gezerc i je-
go pastwiska, 68 Jokmeam i je-
go pastwiska, Bet-Chorond i jego
pastwiska, 69 Ajjalone i jego
pastwiska oraz Gat-Rimmonf i je-
go pastwiska. 70 Pozostałe ro-
dziny Kehatytów otrzymały od
połowy plemienia Manassesa
Aner i jego pastwiska oraz Bile-
am i jego pastwiska.

71 Gerszomici od rodzin po-
łowy plemienia Manassesa otrzy-
mali Golang w Baszanie wraz
z pastwiskami oraz Asztarot i je-
go pastwiskah. 72 Od plemienia
Issachara otrzymali Kedesz i jego
pastwiska, Daberat i i jego past-
wiska j, 73 Ramot i jego pastwi-
ska oraz Anem i jego pastwiska.
74 Od plemienia Aszera otrzy-
mali Maszal i jego pastwiska, Ab-
don i jego pastwiskak, 75 Chu-
kok i jego pastwiska oraz Rechob l

i jego pastwiska. 76 Od plemie-
nia Naftalego otrzymali Kedeszm

w Galilein i jego pastwiska, Cham-
mon i jego pastwiska oraz Kiria-
taim i jego pastwiska.

77 Pozostali Meraryci otrzy-
mali od plemienia Zebulo-
nao Rimmono i jego pastwiska
oraz Tabor i jego pastwiska.
78 W regionie nadjordańskim
koło Jerycha, na wschód od
Jordanu, otrzymali od plemie-
nia Rubena Becer na pustko-

6:67 �Możliwe też „miasto”, zgodnie
z Joz 21:21.

wiu wraz z pastwiskami, Jahaca

i jego pastwiska, 79 Kedemotb

i jego pastwiska oraz Mefaat
i jego pastwiska. 80 A od ple-
mienia Gada otrzymali Ramot
w Gileadzie wraz z pastwiskami,
Machanaimc i jego pastwiska,
81 Cheszbond i jego pastwiska
oraz Jazere i jego pastwiska.

7 Synami Issachara byli: To-
la, Pua, Jaszub i Szimronf—

czterech. 2 Synami Toli byli:
Uzzi, Refajasz, Jeriel, Jachmaj,
Jibsam i Szemuel—głowy ro-
dów. Od Toli pochodzili dzielni
wojownicy, których za dni Dawi-
da było 22 600. 3 Potomkami�
Uzziego byli Jizrachiasz i syno-
wie Jizrachiasza: Michael, Ab-
diasz, Joel, Jiszszijasz—wszyst-
kich pi�ciu było naczelnikami�.
4 Dysponowali wojskiem licz�-
cym 36 000 żołnierzy, których
mogli wystawić do walki—spisa-
nych według pochodzenia, we-
dług ich rodów—bo mieli wiele
żon i synów. 5 A ich braci
ze wszystkich rodzin Issachara,
dzielnych wojowników, było we-
dług rodowodu 87 000g.

6 Synami Beniaminah byli:
Bela i, Becher j i Jediaelk—trzech.
7 Synami Beli byli: Ecbon, Uz-
zi, Uzziel, Jerimot i Iri—pi�ciu,
głowy rodów, dzielni wojownicy.
W ich rodowodzie wymieniono
22 034 ludzi l. 8 Synami Beche-
ra byli: Zemira, Joasz, Eliezer,
Elioenaj, Omri, Jeremot, Abi-
jasz, Anatot i Alemet. Wszys-
cy oni byli synami Bechera.
9 Zgodnie z rodowodem wśród
ich potomków było 20 200 dziel-
nych wojowników, spisanych
według głów rodów. 10 Po-
tomkami� Jediaelam byli Bil-
han i synowie Bilhana: Jeusz,

7:3, 10 �Dosł. „synami”. 7:3 �Dosł.
„głowami”.
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Beniamin, Ehud, Kenaana, Ze-
tan, Tarszisz i Achiszachar.
11 Wszystkich potomków Je-
diaela, według głów ich rodów,
było 17 200 dzielnych wojowni-
ków, przygotowanych do służby
wojskowej w razie wojny.

12 Synami Iraa byli Szuppim
i Chuppim, a synami Achera—
Chuszyci.

13 Synami Naftalegob byli:
Jachacjel, Guni, Jecer, Szal-
lum—potomkowie� Bilhyc.

14 Synami Manassesad byli:
Asriel, którego urodziła jego sy-
ryjska nałożnica�. (Urodziła ona
Machirae, ojca Gileada. 15 Ma-
chir wzi�ł żon� dla Chuppi-
ma i dla Szuppima. Miał siostr�
o imieniu Maaka). Drugi syn na-
zywał si� Celofchadf i miał tyl-
ko córkig. 16 Maaka, żona Ma-
chira, urodziła syna i nadała
mu imi� Peresz. Miał on brata
o imieniu Szeresz i był oj-
cem Ulama i Rekema. 17 Sy-
nem� Ulama był Bedan. To
byli synowie Gileada, syna Ma-
chira, syna Manassesa. 18 Gi-
lead miał siostr� Hammolechet,
która urodziła Iszhoda, Abieze-
ra i Machl�. 19 Synami Szemi-
dy byli: Achian, Szechem, Likchi
i Aniam.

20 Potomkami� Efraimah byli:
Szutelach i, syn Szutelacha—Be-
red, syn Bereda—Tachat, syn Ta-
chata—Eleada, syn Eleady—Ta-
chat, 21 syn Tachata— Zabad,
syn Zabada—Szutelach. Efraim
był też ojcem Ezera i Eleada, któ-
rych zabili rodowici mieszkań-
cy Gatj, ponieważ poszli zabrać
ich stada. 22 Efraim, ich oj-
ciec, obchodził żałob� przez wie-
le dni, a jego bracia przychodzili

7:13 �Dosł. „synowie”. 7:14 �Zob.
Słowniczek poj�ć. 7:17, 20 �Dosł. „sy-
nami”.

go pocieszać. 23 Potem współ-
żył ze swoj� żon�, ona zaszła
w ci�ż� i urodziła syna. Na-
dał mu imi� Beria�, bo uro-
dziła go, gdy na dom spadło nie-
szcz�ście. 24 Jego córk� była
Szeera, która zbudowała Bet-
-Choron Dolnea, Bet-Choron Gór-
neb i Uzzen-Szeer�. 25 Potom-
kami Efraima byli też Refach
i Reszef oraz syn Reszefa—
Telach, syn Telacha—Tachan,
26 syn Tachana—Ladan, syn
Ladana—Ammihud, syn Ammi-
huda—Eliszama, 27 syn Elisza-
my—Nun, syn Nuna—Jozue�c.

28 Ich posiadłości i osady to:
Beteld i okoliczne� miejscowo-
ści, na wschodzie—Naaran, na
zachodzie—Gezer i okoliczne
miejscowości, Szechem i oko-
liczne miejscowości aż po Aj-
j�� i okoliczne miejscowości,
29 a obok posiadłości po-
tomków Manassesa—Bet-Szeane

i okoliczne miejscowości, Taa-
nachf i okoliczne miejscowości,
Megiddog i okoliczne miejscowo-
ści oraz Dorh i okoliczne miej-
scowości. W nich mieszkali po-
tomkowie Józefa, syna Izraela.

30 Synami Aszera byli: Jim-
na, Jiszwa, Jiszwi i Beria i. Ich
siostr� była Serach j. 31 Syna-
mi Berii byli: Cheber i Mal-
kiel, ojciec Birzaita. 32 Cheber
został ojcem Jafleta, Szome-
ra, Chotama i Szuy, ich siostry.
33 Synami Jafleta byli: Pasach,
Bimhal i Aszwat. To byli syno-
wie Jafleta. 34 Synami Szeme-
ra� byli: Achi, Rohga, Jechubba

7:23 � Imi� to znaczy „z nieszcz�ściem”.
7:27 �Lub „Jehoszua”. Imi� to zna-
czy „Jehowa jest wybawieniem”. 7:28
�Lub „zależne od niego”. �Możliwe też
„Gaz�”. Nie chodzi o Gaz� w Filistei.
7:34 �W wersecie 32 nazwano go Szo-
merem.
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i Aram. 35 Synami Helema�,
jego brata, byli: Cofach, Jim-
na, Szelesz i Amal. 36 Synami
Cofacha byli: Suach, Charnefer,
Szual, Beri, Jimra, 37 Becer,
Hod, Szamma, Szilsza, Jitran
i Beera. 38 Synami Jetera byli:
Jefunne, Pispa i Ara. 39 Sy-
nami Ulli byli: Arach, Chan-
niel i Ricja. 40 To byli synowie
Aszera, głowy rodów, doborowi,
dzielni wojownicy, przełożeni
naczelników.Według rodowodua

mogli wystawić do walki wojsko
licz�ce 26 000 m�żczyznb.

8 Synami Beniaminac byli:
pierworodny—Belad, drugi

syn—Aszbele, trzeci—Achrach,
2 czwarty—Nocha, pi�ty—Rafa.
3 Synami Beli byli: Addar, Ge-
raf, Abihud, 4 Abiszua, Naa-
man, Achoach, 5 Gera, Szefu-
fan i Churam. 6 To s� synowie
Echuda, głowy rodów mieszkań-
ców Gebyg, którzy zostali upro-
wadzeni na wygnanie do Ma-
nachatu: 7 Naaman, Achijasz
i Gera, który ich poprowadził na
wygnanie. Został on ojcem Uz-
zy i Achichuda. 8 Szacharai-
mowi urodziły si� dzieci na tery-
torium� Moabitów—już po tym,
jak ich stamt�d wyp�dził. Je-
go żony miały na imi� Chuszim
i Baara�. 9 Jego żona Chodesz
urodziła mu Jobaba, Cibi�, Me-
sz�, Malkama, 10 Jeuca, Sa-
chiasza i Mirm�. To s� jego sy-
nowie, głowy rodów.

11 Chuszim urodziła mu Abi-
tuba i Elpaala. 12 Synami El-
paala byli: Eber, Miszam, Sze-
med (który zbudował Onoh

i Lod i oraz okoliczne� miejsco-
wości), 13 Beria i Szema. Byli

7:35 �Prawdopodobnie inne imi� Cho-
tama z wersetu 32. 8:8 �Dosł. „polu”.
�Możliwe też „już po tym, jak wyp�-
dził swoje żony, Chuszim i Baar�”. 8:12
�Lub „zależne od niego”.

oni głowami rodów mieszkań-
ców Ajjalonua. To oni wyp�dzili
mieszkańców Gat. 14 Achio,
Szaszak, Jeremot, 15 Zeba-
diasz, Arad, Eder, 16 Micha-
el, Jiszpa i Jocha byli synami
Berii. 17 Zebadiasz, Meszul-
lam, Chizki, Cheber, 18 Jisz-
meraj, Jizlia i Jobab byli synami
Elpaala. 19 Jakim, Zikri, Zab-
di, 20 Elienaj, Cilletaj, Eliel,
21 Adajasz, Berajasz i Szim-
rat byli synami Szimeja.
22 Jiszpan, Eber, Eliel, 23 Ab-
don, Zikri, Chanan, 24 Chana-
niasz, Elam, Antotiasz, 25 Jif-
dejasz i Penuel byli synami
Szaszaka. 26 Szamszeraj, Sze-
chariasz, Ataliasz, 27 Jaare-
sziasz, Eliasz i Zikri byli synami
Jerochama. 28 Zgodnie z rodo-
wodem byli oni głowami rodów.
Naczelnicy ci mieszkali w Jero-
zolimie.

29 Jejel mieszkał w Gibeo-
nieb, był ojcem Gibeonu. Je-
go żona miała na imi� Maakac.
30 Jego pierworodnym był Ab-
don, a potem urodzili mu si�:
Cur, Kisz, Baal, Nadab, 31 Ge-
dor, Achio i Zacher. 32 Miklot
został ojcem Szymei. Wszyscy
oni mieszkali razem ze swoimi
braćmi w Jerozolimie, niedaleko
innych braci.

33 Nerd został ojcem Ki-
sza, Kisz—ojcem Saulae, Saul—
ojcem Jonatanaf, Malki-Szuyg,
Abinadabah i Eszbaala�i. 34 Sy-
nem Jonatana był Merib-Baal�j,
który został ojcem Micheaszak.
35 Synami Micheasza byli: Pi-
ton, Melech, Tarea i Achaz.
36 Achaz został ojcem Jehoad-
dy, Jehoadda—ojcem Alemeta,
Azmaweta i Zimriego. Zimri zo-
stał ojcem Mocy. 37 Moca zo-
stał ojcem Binei, Binea—ojcem
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Rafy, Rafa—ojcem Eleasy, Elea-
sa—ojcem Acela. 38 Acel miał
sześciu synów. To s� ich imio-
na: Azrikam, Bocheru, Ismael,
Szeariasz, Abdiasz i Chanan.
Wszyscy oni byli synami Ace-
la. 39 Synami jego brata Esze-
ka byli: pierworodny—Ulam,
drugi syn—Jeusz, trzeci—Eli-
felet. 40 Synowie Ulama byli
dzielnymi wojownikami, którzy
sprawnie posługiwali si� łu-
kiem�. Mieli oni wielu synów
i wnuków—w sumie 150. Wszys-
cy byli potomkami Beniamina.

9 Wszyscy Izraelici byli wpisa-
ni do rodowodów i zapisani

w Ksi�dze Królów Izraela. Judej-
czycy za swoj� niewierność zo-
stali uprowadzeni na wygnanie
do Babilonua. 2 Pierwsi wrócili
do swoich posiadłości w mias-
tach kapłani, Lewici, niektórzy
Izraelici oraz słudzy świ�tyn-
ni�b. 3 W Jerozolimie zamiesz-
kała cz�ść potomków Judyc,
Beniaminad, Efraima i Manasse-
sa: 4 z potomków Perecae, sy-
na Judy—Utaj, syn Ammihu-
da, syna Omriego, syna Imriego,
syna Baniego; 5 z Szilonitów—
pierworodny Asajasz oraz jego
synowie; 6 z synów Zerachaf—
Jeuel oraz ich 690 braci.

7 Z potomków Beniamina—
Sallu, syn Meszullama, syna Ho-
dawiasza, syna Hassenui; 8 Jib-
nejasz, syn Jerochama; Ela, syn
Uzziego, syna Michriego; Me-
szullam, syn Szefatiasza, syna
Reuela, syna Jibnijasza. 9 Ich
braci zgodnie z rodowodem by-
ło 956. Wszyscy oni byli głowa-
mi rodów�.

10 Z kapłanów—Jedajasz, Je-
hojarib, Jaching, 11 Azariasz,

8:40 �Dosł. „którzy napinali łuk”. 9:2
�Lub „netynejczycy”. Dosł. „dani”. 9:9
�Dosł. „głowami ojców według domu
swoich ojców”.

syn Chilkiasza, syna Meszulla-
ma, syna Cadoka, syna Mera-
jota, syna Achituba, zwierzch-
nika domu� prawdziwego Boga,
12 Adajasz, syn Jerochama, sy-
na Paszchura, syna Malkijasza,
i Maasaj, syn Adiela, syna
Jachzery, syna Meszullama, sy-
na Meszillemita, syna Immera,
13 oraz ich bracia, głowy rodów,
1760 dzielnych, zdolnych m�ż-
czyzn gotowych do służby w do-
mu prawdziwego Boga.

14 Z Lewitów—Szemajasza,
syn Chaszszuba, syna Azrika-
ma, syna Chaszabiasza, z po-
tomków Merariego, 15 a także
Bakbakkar, Cheresz, Galal, Mat-
taniasz, syn Michy, syna Zik-
riego, syna Asafa, 16 Abdiasz,
syn Szemajasza, syna Galala,
syna Jedutuna, oraz Berechiasz,
syn Asy, syna Elkany, mieszkaj�-
cy w osadach Netofatytówb.

17 Odźwiernymic byli: Szal-
lum, Akkub, Talmon i Achi-
man. Ich brat Szallum był ich
zwierzchnikiem 18 i aż do te-
go czasu pełni służb� w bramie
królewskiej po stronie wschod-
niejd. To byli odźwierni obo-
zów Lewitów. 19 A Szallum,
syn Korego, syna Ebiasafa, syna
Koracha, oraz jego bracia z je-
go rodu, Korachici, odpowia-
dali za obowi�zki zwi�zane ze
służb� odźwiernych w namiocie.
Ich ojcowie byli odpowiedzial-
ni za obóz Jehowy jako straż-
nicy wejścia. 20 W przeszłości
ich zwierzchnikiem był Pine-
chase, syn Eleazaraf. A Jehowa
był z nim. 21 Zachariaszg, syn
Meszelemiasza, był odźwiernym
przy wejściu do namiotu spo-
tkania.

22 Wszystkich wybranych na
odźwiernych przy wejściach by-
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ło 212. Mieszkali oni w swo-
ich osadach zgodnie z tym,
co było zapisane w rodowodziea.
Dawid oraz Samuel, widz�-
cyb, powołali ich na stanowi-
ska powierzane ludziom zaufa-
nym. 23 Oni oraz ich synowie
strzegli bram domu Jehowyc,
bram przybytku. 24 Odźwierni
stali z czterech stron: od wscho-
du, od zachodu, od północy i od
południad. 25 Co pewien czas
ich bracia przychodzili do nich
ze swoich osad na siedem dni,
żeby usługiwać razem z nimi.
26 Czterej główni� odźwierni,
Lewici, ludzie godni zaufania,
opiekowali si� salami� i skarb-
cami domu prawdziwego Bogae.
27 Sp�dzali noc na swoich po-
sterunkach dookoła domu praw-
dziwego Boga, bo mieli za za-
danie go strzec. Powierzono
im klucz, żeby co rano otwie-
rali dom.

28 Niektórzy odpowiadali za
sprz�tyf używane w trakcie służ-
by. Liczyli je podczas ich wno-
szenia i wynoszenia. 29 Nie-
którym powierzono opiek� nad
innymi sprz�tami, nad wszystki-
mi świ�tymi przedmiotamig oraz
nad najlepsz� m�k�h, winem i,
oliw� j, kadzidłem�k i olejkiem
balsamowym l. 30 Niektórzy z
synów kapłanów sporz�dzali
maści z olejku balsamowego.
31 Lewita Mattitiasz, pierwo-
rodny Korachity Szalluma, zaj-
mował stanowisko powierzane
ludziom zaufanym i był odpo-
wiedzialny za to, co pieczono na
patelniachm. 32 Niektórzy Ke-
hatyci, ich bracia, byli odpo-
wiedzialni za przygotowywanie
chlebów pokładnychn w każdy
szabato.

9:26 �Dosł. „pot�żni”. �Lub „jadalnia-
mi”. 9:29 �Chodzi o olibanum, gumo-
żywic� z kadzidłowca.

33 To s� śpiewacy b�d�cy
głowami rodów lewickich, któ-
rzy przebywali w salach�. Byli
oni zwolnieni z innych obowi�z-
ków, bo dniem i noc� pełnili wy-
znaczon� im służb�. 34 Zgod-
nie z rodowodem byli głowami
rodów lewickich, naczelnikami.
Mieszkali w Jerozolimie.

35 Jejel mieszkał w Gibeo-
niea, był ojcem Gibeonu. Je-
go żona miała na imi� Maaka.
36 Jego pierworodnym był Ab-
don, a potem urodzili mu si�:
Cur, Kisz, Baal, Ner, Nadab,
37 Gedor, Achio, Zachariasz
i Miklot. 38 Miklot został oj-
cem Szimeama. Wszyscy oni
mieszkali razem ze swoimi brać-
mi w Jerozolimie, niedaleko in-
nych braci. 39 Nerb został oj-
cem Kisza, Kisz—ojcem Saulac,
Saul—ojcem Jonatanad, Malki-
-Szuye, Abinadabaf i Eszbaala.
40 Synem Jonatana był Merib-
-Baalg, który został ojcem Mi-
cheaszah. 41 Synami Michea-
sza byli: Piton, Melech, Tachrea
i Achaz. 42 Achaz został ojcem
Jary, Jara—ojcem Alemeta, Az-
maweta i Zimriego. Zimri został
ojcem Mocy. 43 Moca został
ojcem Binei, Binea—ojcem Re-
fajasza, Refajasz—ojcem Eleasy,
Eleasa—ojcem Acela. 44 Acel
miał sześciu synów. To s� ich
imiona: Azrikam, Bocheru, Is-
mael, Szeariasz, Abdiasz i Cha-
nan. Byli oni synami Acela.

10 Filistyni walczyli z Izrae-
litami i ci rzucili si� do

ucieczki. Wtedy wielu Izraelitów
poległo na górze Gilboa i. 2 Fi-
listyni ruszyli w pościg za Sau-
lem i jego synami. Zabili Jona-
tana, Abinadaba i Malki-Szu� j—
synów Saula. 3 Wokół Saula
rozgorzała zaci�ta walka. Do-
strzegli go łucznicy i ranilik.

9:33 �Lub „jadalniach”.
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4 Wtedy Saul powiedział do
swojego giermka: „Wyci�gnij
miecz i przebij mnie, bo inaczej
przyjd� ci nieobrzezańcy i po-
st�pi� ze mn� okrutnie�”a. Ale
jego giermek nie chciał tego zro-
bić, ponieważ bardzo si� bał.
Saul wzi�ł wi�c miecz i sam si�
na niego nadziałb. 5 Gdy gier-
mek zobaczył, że Saul nie ży-
je, też nadział si� na swój miecz
i tam umarł. 6 Tak zgin�ł Saul,
jego trzej synowie i cały jego
domc. 7 Kiedy wszyscy Izraeli-
ci mieszkaj�cy w tej dolinie� zo-
baczyli, że całe wojsko uciek-
ło i że Saul oraz jego synowie
zgin�li, zacz�li opuszczać swoje
miasta i uciekać. Później przy-
byli Filistyni i si� w nich osied-
lili.

8 Gdy nast�pnego dnia Filis-
tyni przyszli ogołocić zabitych,
znaleźli na górze Gilboa zwłoki
Saula i jego synówd. 9 Zabrali
Saulowi wszystkie rzeczy, zdj�li
z niego zbroj�, odci�li mu gło-
w� i wiadomość o tym rozesłali
po całej ziemi filistyńskiej, żeby
to rozgłosić swoim bożkome i lu-
dowi. 10 Potem umieścili jego
zbroj� w świ�tyni� swojego bo-
ga, a jego czaszk� powiesili
w świ�tyni� Dagonaf.

11 Kiedy mieszkańcy Jabe-
szug w Gileadzie usłyszeli o tym,
co Filistyni zrobili z Saulemh,
12 wszyscy wojownicy wyru-
szyli i zabrali ciała Saula i je-
go synów. Sprowadzili je do Ja-
beszu, tam pogrzebali ich kości
pod wielkim drzewem i i pościli
przez siedem dni.

13 Tak zgin�ł Saul za swoj�
niewierność wobec Jehowy, bo
nie był posłuszny słowu Jeho-
wyj i radził si� medium spirytys-

10:4 �Lub „i znieważ� mnie”. 10:7
�Lub „na tej nizinie”. 10:10 �Dosł. „do-
mu”.

tycznegoa, 14 zamiast zwrócić
si� o pomoc do Jehowy. Dlatego
On go uśmiercił, a władz� kró-
lewsk� przekazał Dawidowi, sy-
nowi Jessegob.

11 Po jakimś czasie wszyscy
Izraelici zebrali si� u Da-

wida w Hebroniec i oświadczyli:
„Jesteśmy twoimi braćmi�d.
2 W przeszłości, gdy jeszcze
Saul był królem, ty dowodziłeś
Izraelitami podczas wypraw wo-
jennych�e. I Jehowa, twój Bóg,
powiedział ci: ‚Ty b�dziesz pasł
mój lud, Izraela, i zostaniesz jego
wodzem’”f. 3 Tak wi�c wszys-
cy starsi izraelscy przyszli do
króla Dawida do Hebronu, a on
zawarł tam z nimi przymierze
przed Jehow�. Potem namaścili
Dawida na króla Izraelag, zgod-
nie ze słowem, które Jehowa
przekazał za pośrednictwem Sa-
muelah.

4 Później Dawid i cały Izra-
el wyruszyli na Jerozolim�,
czyli Jebus i, gdzie żyli Jebu-
syci zamieszkuj�cy t� ziemi� j.
5 Mieszkańcy Jebus kpili z Da-
wida: „Nigdy tu nie wejdziesz!”k.
On jednak zdobył twierdz� Sy-
jon l, nazywan� obecnie Mias-
tem Dawidam. 6 I ogłosił: „Kto
pierwszy pobije Jebusytów, zo-
stanie wodzem� i ksi�ciem”.
Pierwszy wyruszył Joabn, syn
Cerui, i został wodzem. 7 Po-
tem Dawid zamieszkał w tej
twierdzy. Dlatego nazwano j�
Miastem Dawida. 8 Zacz�ł pro-
wadzić prace budowlane w mie-
ście—wsz�dzie dookoła, po-
cz�wszy od Nasypu�. Reszt�
miasta odbudował Joab. 9 Da-

11:1 �Dosł. „twoj� kości� i twoim cia-
łem”. 11:2 �Dosł. „wyprowadzałeś
i przyprowadzałeś Izraela”. 11:6 �Dosł.
„głow�”. 11:8 �Lub „Millo”. Hebr.
określenie pochodz�ce od rdzenia, któ-
ry oznacza „napełniać”.
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wid stawał si� coraz pot�żniej-
szya, a Jehowa, Bóg Zast�pów,
był z nim.

10 To s� przywódcy dziel-
nych wojowników Dawida, któ-
rzy wraz z całym Izraelem udzie-
lili mu poparcia i pomogli obj�ć
władz� królewsk�, tak jak Je-
howa obiecał Izraelowib. 11 To
jest spis dzielnych wojowni-
ków Dawida: Jaszobeamc, syn
Chachmonity, stał na czele trój-
kid. Pewnego razu zabił włócz-
ni� 300 ludzie. 12 Nast�pny po
nim był Eleazarf, syn Achochi-
tyg Doda, jeden z trzech dziel-
nych wojowników. 13 Był z Da-
widem w Pas-Dammimh, gdzie
Filistyni zebrali si� na wojn�.
Znajdował si� tam kawałek zie-
mi obsiany j�czmieniem. Kiedy
ludzie uciekli przed Filistynami,
14 on stan�ł na środku pola
i bronił go, zabijaj�c Filistynów.
Jehowa odniósł wtedy wielkie
zwyci�stwo�i.

15 Trzech z 30 wodzów po-
szło ku skale, do jaskini Adul-
lamj, gdzie przebywał Dawid.
W tym czasie wojsko filistyńskie
obozowało w dolinie� Refaimk.
16 Dawid przebywał w warow-
nym miejscu, a garnizon filistyń-
ski był w Betlejem. 17 Dawid
wyraził wtedy swoje pragnie-
nie: „Gdybym tylko mógł si�
napić wody z cysterny, któ-
ra jest przy bramie Betlejem!” l.
18 Wówczas ci trzej przedarli
si� do obozu Filistynów i naczer-
pali wody z cysterny przy bramie
Betlejem. Przynieśli j� Dawido-
wi, ale on nie chciał jej pić i wylał
j� dla Jehowy. 19 Powiedział:
„To nie do pomyślenia, żebym
zrobił coś takiego, bo boj� si�
swojego Boga! Czy miałbym pić

11:14 �Lub „zapewnił wtedy wielkie wy-
bawienie”. 11:15 �Lub „na nizinie”.

krew ludzi, którzy narazili swo-
je życie�?a Przecież poszli po t�
wod� z narażeniem życia�”. Nie
chciał jej wi�c pić. Właśnie ta-
kich rzeczy dokonało tych trzech
dzielnych wojowników.

20 Abiszajb, brat Joabac, stał
na czele innej trójki. Pewnego
razu zabił włóczni� 300 ludzi.
Był sławny jak tych pierwszych
trzech dzielnych wojownikówd.
21 W swojej trójce był wybit-
niejszy niż dwóch pozostałych
i został ich dowódc�. Nie osi�g-
n�ł jednak takiej pozycji jak
pierwszych trzech dzielnych wo-
jowników.

22 Benajasze, syn Jehojady,
był odważnym m�żczyzn��, któ-
ry wsławił si� wieloma czynami
w Kabceeluf. Zabił dwóch synów
Ariela z Moabu i w dniu, gdy
spadł śnieg, zszedł do dołu na
wod�, gdzie zabił lwag. 23 Za-
bił też nadzwyczaj wysokiego
Egipcjanina, maj�cego 5 łok-
ci� wzrostuh. Chociaż Egipcja-
nin miał w r�ku włóczni�,
która była jak wał tkacki i, Be-
najasz zaatakował go kijem, wy-
rwał mu włóczni� z r�ki i zabił
go t� włóczni� j. 24 Tych rze-
czy dokonał Benajasz, syn Jeho-
jady. Był sławny jak pierwszych
trzech dzielnych wojowników.
25 Chociaż był wybitniejszy od
należ�cych do trzydziestki, to
nie osi�gn�ł takiej pozycji jak
pierwszych trzech dzielnych wo-
jownikówk. Dawid ustanowił go
jednak dowódc� swojej straży
przybocznej.

26 Dzielnymi wojownikami
byli: Asahel l, brat Joaba; El-
chanan, syn Doda z Betlejemm;

11:19 �Lub „dusze”. �Lub „dusz”.
11:22 �Dosł. „synem walecznego czło-
wieka”. 11:23 �Czyli 2,23 m. Zob. Do-
datek B14.
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27 Szammot Haroryta; Chelec
Pelonita; 28 Iraa, syn Ikkesza
z Tekoi; Abiezerb z Anatot;
29 Sibbechajc z Chuszy�; Acho-
chita Ilaj; 30 Maharajd z Netofy;
Chelede, syn Baany z Netofy;
31 Itaj, syn Ribaja z Gibei Be-
niaminitówf; Benajasz z Pirato-
nu; 32 Churaj z dolin� Gaaszg;
Abiel z Bet-Araby�; 33 Azma-
wet z Bachurim�; Eliachba Sza-
albonita; 34 synowie Haszema
Gizonity; Jonatan, syn Szage-
go Hararyty; 35 Achiam, syn
Sachara Hararyty; Elifal, syn
Ura; 36 Chefer Mecheratyta;
Achijasz Pelonita; 37 Checro
z Karmelu; Naaraj, syn Ezba-
ja; 38 Joel, brat Natana; Mib-
char, syn Hagriego; 39 Ammo-
nita Celek; Nachraj z Beerot,
giermek Joaba, syna Cerui;
40 Itryta Ira; Itryta Gareb;
41 Hetyta Uriaszh; Zabad, syn
Achlaja; 42 Adina—syn Rube-
nity Szizy, naczelnik Rubeni-
tów—razem ze swoimi 30 wojow-
nikami; 43 Chanan, syn Maaki;
Joszafat Mitnita; 44 Uzzija z
Asztarot; Szama i Jejel—syno-
wie Chotama z Aroeru; 45 Je-
diael, syn Szimriego, oraz je-
go brat Jocha Ticyta; 46 Eliel
Machawita; Jeribaj i Josza-
wiasz—synowie Elnaama; Moa-
bita Jitma; 47 Eliel; Obed; Ja-
asjel z Coby�.

12 To s� ci, którzy przy-
szli do Dawida do Ciklag i,

gdy ukrywał si� on przed Sau-
lem j, synem Kisza. Należeli do
dzielnych wojowników wspiera-
j�cych go w walcek. 2 Byli
uzbrojeni w łuki i potrafili mio-
tać kamieniami l i strzelać z łu-

11:29 �Możliwe też „potomek Chuszy”.
11:32 �Lub „wadi”. Zob. Słowniczek
poj�ć. �Lub „Arbatczyk”. 11:33 �Lub
„Bacharumita”. 11:47 �Lub „Mecobai-
ta”.

ku zarówno praw�, jak i le-
w� r�k�a. Byli to bracia Saula,
z plemienia Beniaminab. 3 Na
ich czele stał Achiezer i Jo-
asz—synowie Szemai z Gibeic;
Jezjel i Pelet—synowie Azma-
wetad; Beracha; Jehu z Ana-
tot; 4 Jiszmajasz z Gibeonue—
dzielny wojownik, który na-
leżał do trzydziestki f i ni�
dowodził; Jeremiasz, Jachaz-
jel, Jochanan, Jozabad z Gede-
ry, 5 Eluzaj, Jerimot, Bealiasz,
Szemariasz, Szefatiasz Chari-
fitczyk; 6 Korachicig—Elkana,
Jiszszijasz, Azarel, Joezer i Ja-
szobeam; 7 synowie Jerocha-
ma z Gedoru—Joela i Zebadiasz.

8 Kiedy Dawid przebywał
w warownym miejscu na pust-
kowiuh, na jego stron� przeszli
niektórzy Gadyci. Byli to dziel-
ni wojownicy, wyszkoleni do wal-
ki. Mieli wpraw� w posługiwaniu
si� wielkimi tarczami i dzida-
mi. Byli szybcy jak górskie ga-
zele, a ich twarze przypomi-
nały oblicza lwów�. 9 Pierwszy
był Ezer, drugi—Abdiasz, trzeci—
Eliab, 10 czwarty—Miszmanna,
pi�ty—Jeremiasz, 11 szósty—
Attaj, siódmy—Eliel, 12 ósmy—
Jochanan, dziewi�ty—Elzabad,
13 dziesi�ty— Jeremiasz, jede-
nasty—Machbannaj. 14 Byli oni
Gadytami i, dowódcami wojska.
Najsłabszy z nich był jak stu żoł-
nierzy, a najsilniejszy jak tysi�c j.
15 To oni przeprawili si� przez
Jordan w miesi�cu pierwszym,
gdy wyst�pował z brzegów, i wy-
p�dzili wszystkich mieszkańców
nizin na wschód i na zachód.

16 Niektórzy z plemienia Be-
niamina i Judy również przyszli
do warownego miejsca, gdzie
przebywał Dawidk. 17 Dawid

12:8 �Może chodzić o odwag� lub wy-
gl�d.
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wyszedł do nich i powiedział:
„Jeśli przychodzicie w poko-
jowych zamiarach i chcecie mi
pomóc, to ch�tnie si� z wa-
mi sprzymierz�. Ale jeśli chce-
cie wydać mnie w r�ce wrogów,
choć nie zrobiłem nic złego,
to niech Bóg naszych przodków
zobaczy to i os�dzi”a. 18 Wte-
dy na Amasaja, dowódc� trzy-
dziestki, zst�pił� duchb:

„Należymy do ciebie, Dawi-
dzie, jesteśmy z tob�,
synu Jessegoc.

Pokój, pokój tobie i pokój
temu, kto ci pomaga,

bo twój Bóg ci� wspiera”d.
Dawid wi�c ich przyj�ł i miano-
wał dowódcami oddziałów.

19 Również niektórzy z ple-
mienia Manassesa zbiegli do
Dawida, gdy razem z Filistyna-
mi przyszedł on stoczyć bit-
w� z Saulem. Dawid nie po-
mógł jednak Filistynom, bo
filistyńscy władcye po naradzie
odesłali go, mówi�c: „Przejdzie
na stron� Saula, swojego pa-
na, a my zapłacimy za to swo-
imi głowami”f. 20 Kiedy Dawid
dotarł do Ciklagg, przył�czyli si�
do niego ludzie z plemienia Ma-
nassesa: Adnach, Jozabad, Je-
diael, Michael, Jozabad, Elihu
i Cilletaj—dowódcy tysi�cy Ma-
nassesah. 21 Pomogli Dawido-
wi w walce z oddziałem gra-
bieżców, ponieważ wszyscy byli
odważnymi, walecznymi wojow-
nikami i. I zostali dowódcami
wojska. 22 Codziennie do Da-
wida doł�czali kolejni ludzie j, że-
by mu pomagać, aż powstał
obóz tak wielki jak obóz Bożyk.

23 Oto liczba uzbrojonych lu-
dzi, którzy przyszli do Dawi-
da do Hebronul, aby zgodnie

12:18 �Dosł. „ubrał”.

z rozkazem Jehowy przekazać
mu władz� królewsk� Saulaa.
24 Judejczyków, uzbrojonych
w wielkie tarcze i dzidy, było
6800. 25 Symeonitów, odważ-
nych i walecznych wojowników,
było 7100.

26 Lewitów było 4600. 27 Wo-
dzem synów Aaronab był Jehoja-
dac. Było z nim 3700 ludzi, 28 a
także Cadokd, odważny i walecz-
ny młody m�żczyzna, który przy-
był z 22 naczelnikami ze swoje-
go rodu.

29 Beniaminitów, braci Sau-
lae, było 3000. Wcześniej wi�k-
szość z nich wspierała dom Sau-
la. 30 Efraimitów, odważnych
i walecznych wojowników cie-
sz�cych si� sław� w swoich ro-
dach, było 20 800.

31 Z połowy plemienia Ma-
nassesa było 18 000 ludzi, któ-
rych wyznaczono imiennie, żeby
przyszli i ustanowili Dawida kró-
lem. 32 Z plemienia Issacha-
ra było 200 dowódców, którzy
rozumieli sytuacj� i wiedzieli,
jak w takim czasie powinni po-
st�pić Izraelici, a wszyscy ich
bracia podlegali ich rozkazom.
33 Z plemienia Zebulona było
50 000 żołnierzy wyszkolonych
do walki w szyku bojowym, wy-
posażonych we wszelkiego ro-
dzaju broń. Wszyscy oni przył�-
czyli si� do Dawida i byli
wobec niego całkowicie lojalni�.
34 Z plemienia Naftalego było
1000 dowódców, a z nimi 37 000
żołnierzy maj�cych wielkie tar-
cze i włócznie. 35 Z plemienia
Dana było 28 600 żołnierzy go-
towych do walki w szyku bojo-
wym. 36 A z plemienia Aszera
było 40 000 żołnierzy wyszkolo-
nych do walki w szyku bojowym.

12:33 �Lub „i nie mieli dwoistego ser-
ca”.
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37 Z tych, którzy mieszkali
po drugiej stronie Jordanua—
z plemienia Rubena, Gada i po-
łowy plemienia Manassesa—by-
ło 120 000 żołnierzy wyposa-
żonych we wszelkiego rodzaju
broń. 38 Wszyscy oni byli wo-
jownikami i wspólnie stawali
w szyku bojowym do walki.
Przybyli do Hebronu, zdecydo-
wani ustanowić Dawida królem
całego Izraela. Również wszys-
cy pozostali Izraelici jedno-
myślnie� chcieli obwołać Dawi-
da królemb. 39 Przebywali tam
z Dawidem przez trzy dni, jedli
i pili, bo ich bracia wszystko
dla nich przygotowali. 40 Tak-
że ci, którzy byli w pobliżu, a na-
wet ci, którzy mieszkali dale-
ko, w ziemi Issachara, Zebulona
i Naftalego, przywozili żywność
na osłach, wielbł�dach, mułach
i bykach—m�k�, placki ze spra-
sowanych fig i rodzynek, wino,
oliw�, bydło i owce, wszystko
w wielkiej ilości—bo w Izraelu
panowała radość.

13 Dawid naradził si� z do-
wódcami tysi�cy i setek

oraz ze wszystkimi wodzamic.
2 Potem przemówił do całego
zboru Izraela: „Jeśli wydaje si�
wam to dobre i jeśli jest to zgod-
ne z wol� Jehowy, naszego Bo-
ga, poślijmy wiadomość do re-
szty naszych braci na całym
terytorium Izraela, a także do
kapłanów i Lewitów przebywa-
j�cych w swoich miastach�d, że-
by przyszli i przył�czyli si� do
nas. 3 I sprowadźmy Ark�e na-
szego Boga”. Powiedział tak, po-
nieważ za dni Saula nie dbano
o ni�f. 4 Cały zbór zgodził si�
na t� propozycj�, bo wszystkim
wydało si� to słuszne. 5 Da-

12:38 �Dosł. „byli jednego serca”. 13:2
�Dosł. „miastach z pastwiskami”.

wid zebrał wi�c całego Izraela,
od rzeki egipskiej� aż po Lebo-
-Chamat�a, żeby z Kiriat-Jearim
sprowadzić Ark� prawdziwego
Bogab.

6 Dawid oraz wszyscy Izrae-
lici udali si� do Baalic, czyli
do Kiriat-Jearim w Judzie, żeby
sprowadzić stamt�d Ark� praw-
dziwego Boga, Jehowy, siedz�ce-
go na tronie nad� cherubamid—
Ark�, nad któr� jest wzywane
Jego imi�. 7 Arka prawdziwe-
go Boga znajdowała si� w do-
mu Abinadaba. Umieszczono j�
na nowym woziee, który prowa-
dzili Uzza i Achio, i wywieziono
j� stamt�df. 8 Dawid i wszys-
cy Izraelici z całego serca rado-
wali si� przed prawdziwym Bo-
giem, śpiewaj�c pieśni i graj�c
na lirach� i innych instrumen-
tach strunowych oraz na tam-
burynachg, czynelachh i tr�bachi.
9 Ale kiedy doszli do klepi-
ska Kidona, Uzza wyci�gn�ł r�-
k� i podtrzymał Ark�, bo bydło
omal jej nie wywróciło. 10 Wte-
dy Jehowa bardzo si� rozgniewał
na Uzz� i zabił go za to, że wy-
ci�gn�ł r�k� i podtrzymał Ark� j.
Uzza zgin�ł tam przed Bogiemk.
11 A Dawid si� oburzył�, że Je-
howa tak bardzo rozgniewał si�
na Uzz�. Miejsce to po dziś dzień
nazywa si� Perec-Uzza�.

12 Tego dnia Dawid zl�kł si�
prawdziwego Boga i powiedział:
„Jak mam teraz sprowadzić do
siebie Ark� prawdziwego Boga?”l.
13 I nie przeniósł Arki do sie-
bie, do Miasta Dawida, ale kazał
zabrać j� do domu Obed-Edoma

13:5 �Lub „od Szichoru w Egipcie”.
�Lub „wejście do Chamatu”. 13:6
�Możliwe też „mi�dzy”. 13:8 �Hebr.
kinnòr. Instrument strunowy przypomi-
naj�cy lir� lub harf�. 13:11 �Lub „za-
smucił”. �Nazwa ta znaczy „targni�cie
si� na Uzz�”.

ROZDZ. 12
a Lb 32:33

Joz 13:8

b Rdz 49:8, 10
1Kn 11:10

��������������������

ROZDZ. 13
c 1Kn 15:25

d Lb 35:2

e 1Sm 7:2

f 1Sm 14:18
��������������������

szpalta 2
a Lb 34:2, 8

b 1Sm 6:21
do 7:1
2Sm 6:1, 2
1Kn 15:3

c Joz 15:9, 12

d Wj 25:22
Lb 7:89
1Sm 4:4
2Sm 6:2

e Wj 37:5

f 2Sm 6:3-8

g Wj 15:20

h 1Kn 25:1

i 2Kn 5:13

j Lb 4:15

k Kpł 10:1, 2

l 2Sm 6:9-11

1 KRONIK 12:37�do�13:13 594



Gittyty. 14 Arka prawdziwego
Boga pozostawała w domu Obed-
-Edoma przez trzy miesi�ce.
A Jehowa błogosławił domowni-
kom Obed-Edoma i wszystkiemu,
co on miała.

14 Chiramb, król Tyru, wy-
słał do Dawida posłańców

z drewnem cedrowym oraz ka-
mieniarzy� i cieśli, żeby zbudo-
wali dla Dawida dom�c. 2 Da-
wid przekonał si�, że Jehowa
utwierdził jego panowanie nad
Izraelemd, bo bardzo wywyższył
jego władz� królewsk� ze wzgl�-
du na Izraela, swój lude.

3 W Jerozolimie Dawid wzi�ł
sobie kolejne żonyf i został oj-
cem kolejnych synów i córekg.
4 To s� imiona dzieci, które
mu si� urodziły w Jerozolimieh:
Szammua, Szobab, Natan i, Salo-
monj, 5 Jibchar, Eliszua, Elpe-
let, 6 Nogah, Nefeg, Jafia,
7 Eliszama, Beeliada i Elifelet.

8 Filistyni dowiedzieli si�, że
Dawida namaszczono na króla
całego Izraelak, i wszyscy wy-
ruszyli przeciwko niemu l. Kie-
dy Dawid o tym usłyszał,
wyszedł naprzeciw nich. 9 Fi-
listyni nadci�gn�li i napadali na
mieszkańców doliny� Refaimm.
10 Dawid zapytał Boga: „Czy
mam uderzyć na Filistynów?
Czy wydasz ich w moje r�ce?”.
Jehowa odpowiedział: „Uderzaj,
a ja z cał� pewności� wydam
ich w twoje r�ce”n. 11 Dawid
udał si� wi�c do Baal-Peracimo

i tam ich pokonał. Wtedy rzekł:
„Prawdziwy Bóg moj� r�k� ro-
zerwał szeregi wrogów, jak rw�-
ca woda rozrywa zapor�”. Dlate-
go nadano temu miejscu nazw�
Baal-Peracim�. 12 Filistyni po-

14:1 �Lub „budowniczych murów”.
�Lub „pałac”. 14:9 �Lub „niziny”.
14:11 �Nazwa ta znaczy „pan przeło-
mów”.

rzucili tam swoje bożki, które na
rozkaz Dawida zostały spalonea.

13 Za jakiś czas Filisty-
ni ponownie najechali dolin��b.
14 Dawid jeszcze raz radził si�
Boga, a prawdziwy Bóg powie-
dział mu: „Nie przypuszczaj na
nich frontalnego ataku. Zajdź ich
od tyłu i rusz na nich od strony
krzewów bakac. 15 Gdy usły-
szysz jakby odgłos marszu do-
chodz�cy z wierzchołków krze-
wów baka, rozpocznij atak, bo
prawdziwy Bóg wyjdzie przed
tob�, żeby pobić wojsko filis-
tyńskie”d. 16 Dawid zrobił tak,
jak mu nakazał prawdziwy Bóge,
i razem ze swoimi ludźmi po-
konał wojsko filistyńskie od Gi-
beonu po Gezerf. 17 Sława Da-
wida rozeszła si� po wszystkich
krainach, a Jehowa sprawił, że
wszystkie narody zacz�ły si� bać
Dawidag.

15 Dawid budował dla sie-
bie domy w Mieście Dawi-

da. Przygotował też miejsce dla
Arki prawdziwego Boga i rozbił
dla niej namioth. 2 Powiedział
wtedy: „Nikt oprócz Lewitów nie
może nosić Arki prawdziwego
Boga, bo to ich wybrał Jehowa,
żeby nosili Ark� Jehowy i już za-
wsze pełnili dla Niego służb�” i.
3 Nast�pnie Dawid zgromadził
całego Izraela w Jerozolimie,
by sprowadzić Ark� Jehowy na
miejsce, które dla niej przygoto-
wał j.

4 I Dawid zebrał potomków
Aaronak oraz Lewitówl: 5 z Ke-
hatytów—naczelnika Uriela i je-
go 120 braci; 6 z Merarytów—
naczelnika Asajaszam i jego 220
braci; 7 z Gerszomitów— na-
czelnika Joelan i jego 130 bra-
ci; 8 z potomków Elicafanao—
naczelnika Szemajasza i jego 200

14:13 �Lub „nizin�”.
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braci; 9 z potomków Hebrona—
naczelnika Eliela i jego 80 braci;
10 z potomków Uzzielaa—naczel-
nika Amminadaba i jego 112 bra-
ci. 11 Dawid wezwał kapłanów
Cadokab i Abiatarac, jak również
Lewitów Uriela, Asajasza, Joe-
la, Szemajasza, Eliela oraz Ammi-
nadaba 12 i przemówił do nich:
„Jesteście głowami rodów lewic-
kich. Uświ�ćcie si�, wy i wasi bra-
cia, i sprowadźcie Ark� Jehowy,
Boga Izraela, na miejsce, które
dla niej przygotowałem. 13 Za
pierwszym razem nie nieśliście
jejd i Jehowa, nasz Bóg, rozgnie-
wał si� na nase, bo nie post�pi-
liśmy według Jego wskazówek”f.
14 Kapłani i Lewici uświ�cili si�
wi�c, żeby przenieść Ark� Jeho-
wy, Boga Izraela.

15 Potem Lewici nieśli Ar-
k� prawdziwego Boga na swo-
ich ramionach, trzymaj�c j� za
dr�żkig—tak jak Jehowa naka-
zał za pośrednictwem Mojżesza.
16 Dawid polecił naczelnikom
Lewitów wyznaczyć śpiewaków,
swoich braci, żeby radośnie
śpiewali przy akompaniamen-
cie instrumentów muzycznych:
harf�h, lir�i i czyneli.

17 Lewici wyznaczyli spo-
śród swoich braci Hemana j,
syna Joela, i Asafak, syna Be-
rechiasza, oraz Etana l, syna Ku-
szajasza, z rodziny Merarytów.
18 Razem z nimi byli ich bra-
cia z drugiej grupym: Zachariasz,
Ben, Jaazjel, Szemiramot, Je-
chiel, Unni, Eliab, Benajasz,
Maasejasz, Mattitiasz, Elifelehu,
Miknejasz, a także odźwierni—
Obed-Edom i Jejel. 19 ´

Spiewa-
cy Hemann, Asafo i Etan mieli

15:16, 20, 28 �Hebr. néwel. Instrument
strunowy przypominaj�cy harf� lub lir�.
15:16, 21, 28 �Hebr. kinnòr. Instrument
strunowy przypominaj�cy lir� lub harf�.

grać na miedzianych czynelacha.
20 Zachariasz, Azjel, Szemira-
mot, Jechiel, Unni, Eliab, Ma-
asejasz i Benajasz grali na
harfach� nastrojonych na to-
ny alamot�b. 21 Mattitiaszc, Eli-
felehu, Miknejasz, Obed-Edom,
Jejel i Azazjasz grali na lirach�
nastrojonych na tony szeminit�d

i byli dyrygentami. 22 Kena-
niasze, naczelnik Lewitów, nad-
zorował transport Arki, bo si�
na tym znał. 23 Berechiasz i El-
kana byli odźwiernymi przy
Arce. 24 Kapłani Szebaniasz,
Joszafat, Netanel, Amasaj, Za-
chariasz, Benajasz i Eliezer
głośno grali na tr�bach przed
Ark� prawdziwego Bogaf. A
Obed-Edom i Jechiasz także byli
odźwiernymi przy Arce.

25 Potem Dawid, starsi Izra-
ela i dowódcy tysi�cy z radości�
wyruszyli razem, żeby sprowa-
dzić z domu Obed-Edoma Ark�
Przymierza Jehowyg. 26 Po-
nieważ prawdziwy Bóg poma-
gał Lewitom, którzy nieśli Ark�
Przymierza Jehowy, złożyli oni
w ofierze siedem młodych by-
ków i siedem baranówh. 27 Da-
wid był ubrany w płaszcz bez
r�kawów, wykonany z delikat-
nej tkaniny. Tak samo byli ubra-
ni wszyscy Lewici nios�cy Ark�,
śpiewacy oraz Kenaniasz, który
nadzorował transport i śpiewa-
ków. Dawid miał na sobie dodat-
kowo lniany efod�i. 28 Wszys-
cy Izraelici prowadzili Ark�
Jehowy wśród radosnych okrzy-
ków j i przy dźwi�kach rogu,
tr�bk i czyneli, głośno graj�c na
harfach� i lirach�l.

29 Gdy Arka Przymierza Je-
howy dotarła do Miasta Dawidam,
Michaln, córka Saula, spojrzała
w dół przez okno i zobaczyła,

15:20, 21, 27 �Zob. Słowniczek poj�ć.
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jak król Dawid podskakuje i świ�-
tuje. Wtedy zacz�ła nim gardzić
w swoim sercua.

16 Ark� prawdziwego Bo-
ga wniesiono do namio-

tu, który rozbił Dawid, i tam
j� postawionob. Nast�pnie złożo-
no prawdziwemu Bogu ofia-
ry całopalne i ofiary współ-
uczestnictwa�c. 2 Kiedy Dawid
zakończył składanie ofiar ca-
łopalnychd i ofiar współuczest-
nictwae, pobłogosławił lud w
imi� Jehowy. 3 Ponadto rozdał
wszystkim Izraelitom—każdemu
m�żczyźnie i każdej kobiecie—
po okr�głym bochenku chleba,
po placku daktylowym i plac-
ku rodzynkowym. 4 Potem wy-
znaczył niektórych Lewitów do
usługiwania przed Ark� Jeho-
wyf, żeby oddawali chwał�� Je-
howie, Bogu Izraela, składali
Mu podzi�kowania i Go wysła-
wiali. 5 Asafg był ich przełożo-
nym, drugi po nim był Zacha-
riasz. Na harfach� i lirach� grał
Jejel, Szemiramot, Jechiel, Mat-
titiasz, Eliab, Benajasz, Obed-
-Edom i Jejelh. Na czynelach
grał Asaf i. 6 A kapłani Bena-
jasz i Jachazjel stale d�li w tr�-
by przed Ark� Przymierza praw-
dziwego Boga.

7 Tego dnia Dawid po raz
pierwszy polecił Asafowi j i jego
braciom wykonać pieśń dzi�k-
czynn�, któr� ułożył dla Je-
howy:
8 „Dzi�kujcie Jehowiek,

wzywajcie Jego imienia,
rozgłaszajcie wśród ludów

Jego czyny!l

16:1 �Zob. Słowniczek poj�ć. 16:4
�Dosł. „wspominali [Jehow�]”. 16:5
�Hebr. néwel. Instrument strunowy
przypominaj�cy harf� lub lir�. �Hebr.
kinnòr. Instrument strunowy przypomi-
naj�cy lir� lub harf�.

9 ´
Spiewajcie Mu, wysławiajcie

Go pieśni��a,
rozmyślajcie� o wszystkich

Jego zdumiewaj�cych
czynachb.

10 Szczyćcie si� Jego świ�tym
imieniemc.

Niech ci, którzy szukaj�
Jehowy, ciesz� si�
w sercachd.

11 Proście Jehow�, żeby udzie-
lił wam swojej siły�e.

Bezustannie zabiegajcie
o Jego uznanie�f.

12 Wspominajcie zdumiewaj�-
ce czyny, których
dokonałg,

Jego cuda i wyroki,
które ogłosił,

13 wy, potomkowie� Jego sługi
Izraelah,

wy, synowie Jakuba,
Jego wybrani i.

14 To jest Jehowa, nasz Bóg j.
Jego wyroki dotycz� całej

ziemik.
15 Zawsze pami�tajcie o Jego

przymierzu,
przez tysi�c pokoleń—

o złożonej obietnicy�l,
16 o przymierzu, które zawarł

z Abrahamemm,
o przysi�dze, któr� złożył

Izaakowin,
17 któr� uczynił dekretem

dla Jakubao

i trwałym przymierzem
dla Izraela,

18 mówi�c: ‚Dam ci ziemi�
Kanaanp

jako przydzielone
dziedzictwo’q.

16:9 �Lub „grajcie Mu”. �Możliwe też
„mówcie”. 16:11 �Dosł. „szukajcie Je-
howy i Jego siły”. �Lub „szukajcie
Jego obecności”. Dosł. „szukajcie Je-
go oblicza”. 16:13 �Lub „potomstwo”.
16:15 �Dosł. „o słowie, które nakazał”.
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19 Było ich wtedy niewielu,
naprawd� niewielu, i byli cu-

dzoziemcami w tej ziemia.
20 W�drowali od narodu

do narodu,
od jednego królestwa

do drugiegob.
21 Bóg nikomu nie pozwolił

ich gn�bićc

i ze wzgl�du na nich upomi-
nał królówd,

22 mówi�c: ‚Nie tykajcie moich
pomazańców,

a moim prorokom nie róbcie
nic złego’e.

23 ´
Spiewaj Jehowie, cała

ziemio!
Dzień po dniu ogłaszajcie

wybawienie, które On
zapewnia!f

24 Opowiadajcie wśród naro-
dów o Jego chwale,

wśród wszystkich ludów—
o Jego zdumiewaj�cych
dziełach.

25 Bo Jehowa jest wielki
i szczególnie godny wysła-
wiania.

Budzi wi�kszy l�k i podziw
niż wszyscy inni bogowieg.

26 Wszyscy bogowie ludów s�
bezwartościowih,

natomiast Jehowa uczynił
niebo i.

27 Otacza Go majestat� i wspa-
niałość j.

Miejsce, w którym przebywa,
wypełnia siła i radośćk.

28 Rodziny ludów, oddajcie Je-
howie to, co Mu si� należy,

oddajcie Jehowie to, co Mu
si� należy, ze wzgl�du na
Jego chwał� i sił�l.

29 Oddajcie Jehowie chwał�
należn� Jego imienium,

przynieście dar i wejdźcie
przed Jego obliczen.

16:27 �Lub „dostojeństwo”.

Kłaniajcie si�� Jehowie
przystrojeni świ�tości��a.

30 Drżyj przed Nim, cała
ziemio!

Ziemia� jest utwierdzona,
nic nie może ni�
poruszyć�b.

31 Niech si� cieszy niebo
i niech si� raduje ziemiac.

Głoście wśród narodów:
‚Jehowa został Królem!’d.

32 Niech zagrzmi morze
i wszystko, co je napełnia.

Niech si� ciesz� pola
i wszystko, co na nich jest.

33 Także niech drzewa leśne
radośnie wykrzykuj�
przed Jehow�,

bo nadchodzi�, żeby s�dzić
ziemi�.

34 Dzi�kujcie Jehowie,
bo jest dobrye,

Jego lojalna miłość trwa
wiecznief.

35 I mówcie: ‚Wybaw nas, Boże
naszego wybawieniag,

zbierz nas i ocal przed
narodami,

żebyśmy mogli wysławiać
Twoje świ�te imi�h

i czerpać radość z wysławia-
nia Ciebie�i.

36 Niech Jehowa, Bóg Izraela,
b�dzie wysławiany

przez cał� wieczność�’ ”.
Wtedy cały lud powiedział:

„Amen!�” i wysławiał Jehow�.
37 Potem Dawid zostawił tam

Asafaj i jego braci, żeby stale peł-
nili służb� przed Ark� Przymie-

16:29 �Lub „oddawajcie cześć”. �Moż-
liwe też „ze wzgl�du na wspaniałość Je-
go świ�tości”. 16:30 �Lub „żyzna krai-
na”. �Lub „niemoże si� ona zachwiać”.
16:33 �Lub „przyszedł”. 16:35 �Lub
„radować si� z Twojej sławy”. 16:36
�Lub „od wieczności po wieczność”.
�Lub „niech si� tak stanie!”.
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rza Jehowya, wykonuj�c swoje
codzienne zadaniab. 38 Obed-
-Edom i jego 68 braci, a tak-
że Obed-Edom, syn Jedutuna,
oraz Chosa byli odźwiernymi.
39 Kapłan Cadokc i inni kapła-
ni usługiwali przed przybytkiem
Jehowy na wzniesieniu w Gibe-
onied. 40 Mieli regularnie, rano
i wieczorem, składać Jehowie ca-
łopalenia na ołtarzu całopal-
nym i wykonywać wszystko, co
jest napisane w Prawie, któ-
rego Jehowa kazał przestrze-
gać Izraelowie. 41 Byli z nimi
Heman, Jedutunf i reszta wybra-
nych m�żczyzn, których wyzna-
czono imiennie, żeby składali po-
dzi�kowania Jehowieg, bo „Jego
lojalna miłość trwa wiecznie”h.
42 Heman i i Jedutun mieli grać
na tr�bach, czynelach i innych
instrumentach, żeby wysławiać�
prawdziwego Boga. A synowie
Jedutuna j odpowiadali za bram�.
43 Później wszyscy ludzie roze-
szli si� do swoich domów. I Da-
wid poszedł pobłogosławić swo-
ich domowników.

17 Kiedy tylko król Dawid za-
mieszkał w swoim domu�,

rzekł do proroka Natanak: „Ja
mieszkam w domu z cedrów l,
podczas gdy Arka Przymierza
Jehowy znajduje si� w namio-
cie”m. 2 Natan odrzekł Dawido-
wi: „Rób wszystko, co nakazuje
ci serce, bo prawdziwy Bóg jest
z tob�”.

3 Tej nocy Bóg przemówił do
Natana: 4 „Idź i powiedz mo-
jemu słudze Dawidowi: ‚Oto co
mówi Jehowa: „To nie ty zbudu-
jesz mi dom, w którym zamiesz-
kamn. 5 Od dnia, gdy wypro-
wadziłem Izraela z Egiptu, aż do

16:42 �Lub „i instrumentach akompa-
niuj�cych do pieśni”. 17:1 �Lub „pała-
cu”.

dzisiaj nie mieszkałem w domu,
ale ci�gle w�drowałem od na-
miotu do namiotu, od przybytku
do przybytku�a. 6 Czy przez
cały ten czas, kiedy w�dro-
wałem z Izraelitami, choćby raz
zapytałem jakiegokolwiek z s�-
dziów Izraela, których wyzna-
czyłem na pasterzy swojego lu-
du: ‚Dlaczego nie zbudowaliście
mi domu z cedrów?’?” ’.

7 „Powiesz mojemu słudze Da-
widowi: ‚Tak mówi Jehowa, Bóg
Zast�pów: „Zabrałem ci� z past-
wiska, gdzie pilnowałeś owiec,
żebyś został wodzem mojego lu-
du, Izraelab. 8 B�d� z tob�, do-
k�dkolwiek pójdzieszc, i usu-
n�� z twojej drogi wszystkich
twoich nieprzyjaciółd. Rozsławi�
twoje imi� i b�dzie ono jak imi�
wielkich tej ziemie. 9 Przydzie-
l� miejsce swojemu ludowi, Izra-
elowi, i tam go osiedl�. B�dzie
tam mieszkać i nikt go nie b�dzie
wi�cej niepokoił. Niegodziwi nie
b�d� go już uciskać�, jak to robili
w przeszłościf— 10 od czasów
s�dziów, których nad nim usta-
nowiłemg. I poskromi� wszyst-
kich twoich wrogówh. Oświad-
czam ci też: ‚Jehowa zapewni
panowanie twojemu rodowi�’.

11 „‚ „Gdy twoje dni dobieg-
n� kresu i odejdziesz do swo-
ich praojców, ustanowi� kró-
lem twojego potomka�, jednego
z twoich synów i, i utwierdz�
jego władz� królewsk� j. 12 To
on zbuduje mi domk, a ja
utwierdz� jego tron na zawszel.
13 Stan� si� dla niego ojcem,

17:5 �Może to oznaczać „z jednego
miejsca, gdzie postawiono namiot,
do drugiego i z jednego miejsca po-
bytu do drugiego”. 17:8 �Dosł. „ode-
tn�”. 17:9 �Lub „niszczyć”. 17:10
�Lub „zbuduje ci dom”. 17:11 �Dosł.
„nasienie”.
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a on stanie si� dla mnie synema.
Nie przestan� mu okazywać lo-
jalnej miłościb, jak przestałem j�
okazywać temu, który był przed
tob�c. 14 Postawi� go w swoim
domu i w swoim królestwie na
zawszed i jego tron pozostanie
na wieki”’”e.

15 Natan przekazał Dawido-
wi wszystkie te słowa i cał� t�
wizj�.

16 Wtedy król Dawid usiadł
przed Jehow� i powiedział:
„Kim ja jestem, Jehowo Boże?
I czym jest mój ród, że tyle już
dla mnie zrobiłeś?f 17 A robisz
jeszcze wi�cej, Boże, bo teraz
mówisz, co spotka ród Twoje-
go sługi w dalekiej przyszło-
ścig. Jehowo Boże, spojrzałeś
na mnie jak na człowieka, któ-
ry zasługuje na wywyższenie�.
18 Co wi�cej może Ci powie-
dzieć Twój sługa Dawid o otrzy-
manym zaszczycie, skoro Ty
sam dobrze znasz swojego słu-
g�?h 19 Jehowo, ze wzgl�du na
swego sług� i zgodnie z tym, co
postanowiłeś w swoim sercu�,
uczyniłeś wszystkie te wielkie
rzeczy i ujawniłeś swoj� wspa-
niałość i. 20 O Jehowo, wszyst-
ko, co słyszeliśmy, potwierdza,
że nie ma nikogo takiego jak
Ty j i nie ma Boga oprócz Cie-
biek. 21 Jaki inny naród na
ziemi jest podobny do Twoje-
go ludu, Izraela? l Ty, prawdzi-
wy Boże, wykupiłeś go i uczy-
niłeś swoim ludemm. Dokonuj�c
czynów wielkich, budz�cych
l�k i podziw, rozsławiłeś swo-
je imi�n, bo ze wzgl�du na swój
lud, który wykupiłeś z Egiptu,
wyp�dziłeś narodyo. 22 Uczy-
niłeś Izraela swoim ludem na
wiekip i stałeś si�, Jehowo, jego

17:17 �Lub „człowieka na wysokim sta-
nowisku”. 17:19 �Lub „zgodnie ze swo-
j� wol�”.

Bogiema. 23 A teraz, Jehowo,
niech obietnica dotycz�ca Two-
jego sługi i jego rodu pozostanie
niezmienna na wieki. Zechciej
uczynić tak, jak powiedziałeśb.
24 Niech Twoje imi� trwa� i b�-
dzie wywyższanec po wieczne
czasy, żeby mówiono: ‚Jehowa,
Bóg Zast�pów, Bóg Izraela, na-
prawd� jest Bogiem dla Izrae-
la’. Niech ród Twojego sługi Da-
wida zostanie umocniony przed
Tob�d. 25 Boże mój, wyjawiłeś
swojemu słudze, że postanowi-
łeś zapewnić panowanie jego ro-
dowi�. Dlatego Twój sługa śmia-
ło zwraca si� do Ciebie w tej
modlitwie. 26 Jehowo, Ty je-
steś prawdziwym Bogiem i obie-
całeś te dobrodziejstwa swoje-
mu słudze. 27 Zechciej wi�c
błogosławić jego rodowi, żeby
trwał przed Tob� na zawsze,
bo to, czemu błogosławisz, Je-
howo, b�dzie błogosławione na
wieki”.

18 Jakiś czas później Da-
wid pokonał Filistynów

i ich sobie podporz�dkował. Za-
brał Filistynom Gate i okoliczne�
miejscowości f. 2 Nast�pnie po-
konał Moabg. Moabici zostali
sługami Dawida i składali mu da-
nin�h.

3 Dawid pokonał Hadadeze-
ra i, króla Coby j, koło Chamatuk,
gdy ten wyruszył nad rzek� Eu-
frat, żeby ugruntować swoj� wła-
dz� l. 4 Dawid zdobył 1000 ryd-
wanów i wzi�ł do niewoli 7000
jeźdźców oraz 20 000 pieszychm.
Potem poprzecinał ści�gna za-
prz�ganym do rydwanów ko-
niom, pozostawiaj�c z nich
tylko 100n. 5 Kiedy Hadadeze-
rowi, królowi Coby, z pomoc�
przyszli Syryjczycy z Damaszku,

17:24 �Lub „okaże si� wierne”. 17:25
�Lub „zbudować mu dom”. 18:1 �Lub
„zależne od niego”.
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Dawid zabił 22 000 syryjskich
żołnierzya. 6 Potem w syryj-
skim Damaszku rozmieścił gar-
nizony, a Syryjczycy zostali słu-
gami Dawida i składali mu
danin�. Jehowa zapewniał Da-
widowi zwyci�stwo� we wszyst-
kich jego wyprawachb. 7 Po-
nadto Dawid zabrał sługom
Hadadezera okr�głe złote tar-
cze i sprowadził je do Jero-
zolimy. 8 A z Tibchatu i Kun,
miast Hadadezera, Dawid za-
brał bardzo dużo miedzi. Salo-
mon użył jej do wykonania
miedzianego zbiornika zwanego
morzemc, kolumn i miedzianych
sprz�tówd.

9 Kiedy Tou, król Chamatu,
usłyszał o zwyci�stwie Dawida
nad całym wojskiem Hadadeze-
rae, króla Cobyf, 10 natych-
miast posłał do króla Dawida
swojego syna Hadorama, by go
zapytać o pomyślność i pogratu-
lować mu zwyci�stwa w wojnie
z Hadadezerem (bo Hadadezer
cz�sto toczył walki z Tou). Ha-
doram przyniósł wszelkiego ro-
dzaju przedmioty ze złota, sreb-
ra oraz miedzi. 11 Król Dawid
ofiarował� te rzeczy Jehowieg,
podobnie jak srebro i złoto, któ-
re zabrał wszystkim narodom—
Edomowi i Moabowi, Ammoni-
tomh, Filistynom i i Amalekitom j.

12 Abiszajk, syn Cerui l, zabił
18 000 Edomitów w Dolinie Solim.
13 Rozmieścił w Edomie garni-
zony i wszyscy Edomici zostali
sługami Dawidan. Jehowa za-
pewniał Dawidowi zwyci�stwo�
we wszystkich jego wyprawacho.
14 Dawid dalej panował nad ca-
łym Izraelemp. Sprawował wła-
dz� nad swoim ludem w sposób
sprawiedliwy i prawyq. 15 Jo-
ab, syn Cerui, dowodził woj-

18:6, 13 �Lub „wybawienie”. 18:11
�Dosł. „uświ�cił”.

skiema. Jehoszafatb, syn Achilu-
da, był kronikarzem. 16 Cadok,
syn Achituba, oraz Achime-
lech, syn Abiatara, byli kapła-
nami. Szawsza był sekretarzem.
17 Benajasz, syn Jehojady, do-
wodził Keretytamic i Peletyta-
mi�d. A synowie Dawida zajmo-
wali najważniejsze stanowiska
u boku króla.

19 Po jakimś czasie umarł
Nachasz, król Ammoni-

tów, i władz� po nim obj�ł je-
go syne. 2 Wtedy Dawid rzekł:
„Okaż� życzliwość�f Chanunowi,
synowi Nachasza, bo jego ojciec
okazał życzliwość� mnie”. Dla-
tego wysłał posłańców, żeby go
pocieszyć po stracie ojca. Ale
gdy słudzy Dawida przybyli do
ziemi Ammonitówg, żeby go po-
cieszyć, 3 ksi�ż�ta ammoniccy
powiedzieli do Chanuna: „Czy
myślisz, że Dawid wysłał do
ciebie pocieszycieli z szacunku
dla twojego ojca? Czy nie przy-
byli po to, żeby dokładnie
si� wszystkiemu przyjrzeć, prze-
szpiegować kraj i go podbić?”.
4 Chanun schwytał wi�c sług
Dawida, ogolił ichh, obci�ł im
szaty do połowy, do wyso-
kości pośladków, i odprawił ich.
5 Kiedy doniesiono o tym Da-
widowi, od razu wysłał im ludzi
na spotkanie, bo zostali bardzo
upokorzeni. Król przekazał im:
„Zostańcie w Jerychu i, aż brody
wam odrosn�. I wtedy wrócicie”.

6 Z czasem Ammonici uświa-
domili sobie, że Dawid si� do nich
zraził. Chanun i Ammonici po-
słali wi�c 1000 talentów� srebra,
żeby naj�ć rydwany i jeźdźców
z Mezopotamii�, z Aram-Maaki

18:17 �Chodzi o straż przyboczn� Dawi-
da. 19:2 �Lub „lojaln� miłość”. 19:6
�Talent odpowiadał 34,2 kg. Zob. Doda-
tek B14. �Dosł. „Aram-Naharaim”.
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i z Cobya. 7 Naj�li 32 000 ryd-
wanów, a także króla Maaki i je-
go ludzi. Ci przybyli pod Mede-
b�b i rozbili tam obóz. Ammonici
zeszli si� ze swoich miast i przy-
gotowali do walki.

8 Gdy Dawid o tym usły-
szał, wysłał Joabac i całe woj-
sko, ł�cznie z najdzielniejszy-
mi wojownikamid. 9 Ammonici
też wyruszyli i ustawili si�
w szyku bojowym w pobliżu wej-
ścia do miasta. W tym samym
czasie królowie, którzy przybyli,
ustawili si� na otwartym polu.

10 Kiedy Joab spostrzegł, że
atak nadchodzi z przodu i z tyłu,
wybrał niektóre z najlepszych
oddziałów izraelskich i ustawił
je w szyku do starcia z Syryj-
czykamie. 11 Reszt� ludzi od-
dał pod dowództwo� Abiszajaf,
swojego brata, żeby ustawił ich
w szyku do starcia z Ammo-
nitami. 12 Nast�pnie Joab po-
wiedział mu: „Jeżeli Syryjczy-
cyg okaż� si� dla mnie za silni,
przyjdziesz mi z pomoc�. A jeśli
Ammonici okaż� si� za silni
dla ciebie, to ja pomog� tobie.
13 Musimy być dzielni i odważ-
nie walczyćh za nasz lud i miasta
naszego Boga. A Jehowa uczyni,
co uzna za dobre”.

14 Wtedy Joab ze swoimi
ludźmi ruszył do walki z Syryj-
czykami i ci rzucili si� do
ucieczki i. 15 Gdy Ammonici to
zauważyli, zacz�li uciekać przed
Abiszajem, jego bratem, i wyco-
fali si� do miasta. A Joab wró-
cił do Jerozolimy.

16 Kiedy Syryjczycy zdali so-
bie spraw�, że zostali pokona-
ni przez Izraela, wysłali posłań-
ców, by sprowadzić Syryjczyków
z regionu Eufratu�j, na czele któ-

19:11 �Dosł. „w r�k�”. 19:16 �Dosł.
„rzeki”.

rych stał Szofach, dowódca woj-
ska Hadadezeraa.

17 Na wieść o tym Dawid na-
tychmiast zebrał całe wojsko iz-
raelskie, przeprawił si� przez
Jordan, dotarł do Syryjczyków
i stan�ł naprzeciw nich w szyku
bojowym. Syryjczycy ruszyli do
walkib, 18 musieli jednak ucie-
kać przed Izraelitami. Dawid za-
bił 7000 Syryjczyków powoż�-
cych rydwanami oraz 40 000
pieszych. Zabił też Szofacha,
dowódc� wojska. 19 Gdy słu-
dzy Hadadezera zorientowali
si�, że zostali pokonani przez Iz-
raelitówc, niezwłocznie zawarli
pokój z Dawidem i poddali si�
jego władzyd. Od tej pory Sy-
ryjczycy nie chcieli już pomagać
Ammonitom.

20 Na pocz�tku roku�, w cza-
sie gdy królowie wyrusza-

j� na wyprawy wojenne, Joabe

poprowadził wojsko do ziemi
Ammonitów i j� spustoszył. Roz-
pocz�ł obl�żenie Rabbyf, pod-
czas gdy Dawid przebywał w Je-
rozolimieg. Joab zaatakował
Rabb� i j� zburzyłh. 2 Wtedy
Dawid zdj�ł z głowy Malkama
koron�, w której były osadzone
drogocenne kamienie, i stwier-
dził, że waży ona talent� złota.
Włożono j� Dawidowi na głow�.
Dawid zabrał też z miasta
ogromny łup i. 3 Pojmał miesz-
kańców miasta i zmusił ich do
pracy j przy ci�ciu kamieni oraz
do pracy z ostrymi żelaznymi
narz�dziami i siekierami. Dawid
post�pił tak ze wszystkimi mias-
tami Ammonitów. W końcu z ca-
łym wojskiem wrócił do Jerozo-
limy.

4 Później doszło pod Geze-
rem do wojny z Filistynami. Wte-

20:1 �Czyli wiosn�. 20:2 �Talent od-
powiadał 34,2 kg. Zob. Dodatek B14.
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dy to Sibbechaja z Chuszy� za-
bił Sippaja, potomka Refaitówb,
i Filistyni si� poddali.

5 I znowu doszło do wojny
z Filistynami. Elchanan, syn Ja-
ira, zabił Lachmiego, brata Go-
liatac z Gat, którego drzewce
włóczni było jak wał tkackid.

6 Do kolejnej wojny doszło
pod Gate. Był tam pewien m�ż-
czyzna nadzwyczajnego wzros-
tuf. Miał po sześć palców u obu
r�k i po sześć palców u obu
nóg, razem 24 palce. On tak-
że był potomkiem Refaitówg.
7 Człowiek ten szydziłh z Izrae-
la. Dlatego Jonatan, syn Szimei i,
brata Dawida, zabił go.

8 Byli to potomkowie Refai-
tów j z Gatk. Zgin�li oni z r�k Da-
wida oraz jego sług.

21 Potem Szatan� wyst�pił
przeciwko Izraelowi i pod-

burzył Dawida, żeby policzył Iz-
raelitów l. 2 Dawid powiedział
wi�c do Joabam i zwierzchni-
ków ludu: „Idźcie, policzcie Iz-
raelitów od Beer-Szeby po Dann

i poinformujcie mnie, ilu ich
jest”. 3 Lecz Joab odpowie-
dział: „Oby Jehowa pomnożył
swój lud stokrotnie! Panie mój,
królu, czy oni wszyscy nie s�
twoimi sługami? Dlaczego, mój
panie, chcesz to zrobić? Dlacze-
go miałbyś ści�gn�ć win� na Iz-
raela?”.

4 Jednak mimo sprzeciwu
Joaba król postawił na swoim.
Joab ruszył wi�c w drog�, prze-
mierzył cały Izrael, po czym
wrócił do Jerozolimyo 5 i po-
dał Dawidowi liczb� spisanych
ludzi. W całym Izraelu było
1 100 000 m�żczyzn uzbrojonych
w miecze, a w Judzie—470 000p.
6 Ale plemion Lewiego i Benia-

20:4 �Możliwe też „potomek Chuszy”.
21:1 �Możliwe też „jakiś przeciwnik”.

mina Joab nie spisała, ponieważ
rozkaz króla budził w nim od-
raz�b.

7 To, co si� wydarzyło, wy-
wołało wielkie niezadowolenie
prawdziwego Boga, dlatego uka-
rał On Izraela. 8 Dawid zwrócił
si� do prawdziwego Boga: „Po-
st�puj�c w ten sposób, bardzo
zgrzeszyłemc. Prosz�, wybacz
ten grzech swojemu słudzed, bo
zachowałem si� bardzo głupio”e.
9 Wtedy Jehowa przemówił do
Gadaf, który był wizjonerem Da-
wida: 10 „Idź i powiedz Dawi-
dowi: ‚Tak mówi Jehowa: „Masz
do wyboru trzy kary. Sprowadz�
na ciebie t�, któr� sobie wybie-
rzesz”’”. 11 Gad przyszedł do
Dawida i przekazał mu: „Tak
mówi Jehowa: ‚Wybierz, 12 czy
maj� nastać trzy lata głodug, czy
przez trzy miesi�ce masz dozna-
wać kl�sk od wrogów, którzy b�-
d� ci zadawać ciosy mieczemh,
czy też na trzy dni Jehowa ma
posłać swój miecz—zaraz�, któ-
ra spadnie na t� ziemi� i—i anioł
Jehowy b�dzie pustoszył j całe
terytorium Izraela’. Zastanów
si�, co mam odpowiedzieć Te-
mu, który mnie posłał”. 13 Da-
wid odrzekł: „Jestem w strasznej
rozterce. Lepiej, żebym wpadł
w r�ce Jehowy, bo Jego miło-
sierdzie jest bardzo wielkiek. Nie
chc� wpaść w r�ce człowieka” l.

14 Wtedy Jehowa zesłał na Iz-
raela zaraz�m i umarło 70 000 lu-
dzin. 15 Prawdziwy Bóg posłał
anioła do Jerozolimy, żeby j�
pustoszył. Ale gdy anioł już miał
to zrobić, Jehowa poczuł żal�,
że sprowadził to nieszcz�ścieo.
Rzekł do anioła, który siał spus-
toszenie: „Dosyć!p Opuść r�k�”.
A anioł Jehowy stał w pobliżu
klepiska Jebusytyq Ornanar.

21:15 �Lub „gł�boki smutek”.
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16 Kiedy Dawid podniósł
oczy, zobaczył anioła Jehowy
stoj�cego mi�dzy ziemi� a nie-
bem. Trzymał on w r�ku miecza

wyci�gni�ty w kierunku Jero-
zolimy. Dawid oraz starsi ludu,
ubrani w wory�b, natychmiast
padli na twarzec. 17 Dawid po-
wiedział do prawdziwego Boga:
„Czy to nie ja kazałem policzyć
lud? To ja zgrzeszyłem i to ja
dopuściłem si� zład. Ale co ta-
kiego zrobiły te owce? Jehowo,
Boże mój, prosz�, niech Twoja
r�ka zwróci si� przeciwko mnie
i domowi mojego ojca. Ale nie
sprowadzaj tej plagi na swój
lud”e.

18 Anioł Jehowy powiedział
do Gadaf, żeby polecił Dawi-
dowi postawić ołtarz dla Je-
howy na klepisku Jebusyty
Ornanag. 19 I Dawid poszedł
tam, tak jak mu polecił Gad,
który przemawiał w imieniu
Jehowy. 20 Tymczasem Ornan
młócił pszenic�. Kiedy si� od-
wrócił, zobaczył anioła. Wte-
dy jego czterej synowie, którzy
z nim byli, schowali si�. 21 Da-
wid podszedł do Ornana, a gdy
ten go zobaczył, od razu zszedł
z klepiska i nisko mu si� po-
kłonił. 22 Dawid powiedział do
niego: „Sprzedaj� mi to klepisko,
bo chc� zbudować na nim oł-
tarz dla Jehowy. Sprzedaj mi je
za pełn� cen�, żeby została po-
wstrzymana plaga, która n�ka
lud”h. 23 Jednak Ornan rzekł
do Dawida: „Niech mój pan,
król, weźmie je sobie na włas-
ność i zrobi to, co wydaje mu
si� dobre�. Daj� też bydło na ca-
łopalenia, sanie młockarskie i na

21:16, 26 �Zob. Słowniczek poj�ć.
21:22 �Dosł. „daj”. 21:23 �Dosł. „co
jest dobre w jego oczach”.

drewno i pszenic� na ofiar� zbo-
żow�. Wszystko to daj�”.

24 Lecz król Dawid powie-
dział do Ornana: „Nie, musz� je
kupić za pełn� cen�, bo nie dam
Jehowie tego, co należy do cie-
bie, ani nie b�d� składał ofiar
całopalnych, które mnie nic nie
kosztuj�”a. 25 I Dawid zapłacił
Ornanowi za to miejsce 600 syk-
lów� złota. 26 Zbudował tam
ołtarzb dla Jehowy i złożył ofia-
ry całopalne oraz ofiary współ-
uczestnictwa�. Wzywał Jehow�,
a On odpowiedział mu ogniemc,
który spadł z nieba na ołtarz ca-
łopalny. 27 Potem Jehowa po-
lecił aniołowid schować z powro-
tem miecz do pochwy. 28 Gdy
Dawid zobaczył, że Jehowa od-
powiedział mu na klepisku Jebu-
syty Ornana, dalej składał tam
ofiary. 29 W tym czasie przy-
bytek Jehowy, który Mojżesz
wykonał na pustkowiu, a tak-
że ołtarz całopalny znajdowały
si� na wzniesieniu w Gibeoniee.
30 Jednak Dawid nie był w sta-
nie tam chodzić, żeby si� radzić
Boga, bo był przerażony z powo-
du miecza anioła Jehowy.

22 Potem Dawid powiedział:
„Tutaj stanie dom Jeho-

wy, prawdziwego Boga, i ołtarz,
na którym Izrael b�dzie składał
ofiary całopalne”f.

2 Nast�pnie Dawid rozkazał
zebrać cudzoziemcówg mieszka-
j�cych w ziemi izraelskiej i wy-
znaczył ich na kamieniarzy, żeby
ciosali kamienie na budow� do-
mu prawdziwego Bogah. 3 Da-
wid przygotował też bardzo du-
żo żelaza na gwoździe do wrót
bram i na klamry, jak również
tyle miedzi, że nie można by-
ło określić jej wagi i. 4 Ponadto
zgromadził tak dużo belek ced-

21:25 �Sykl odpowiadał 11,4 g. Zob. Do-
datek B14.
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rowycha, że nie dało si� ich poli-
czyć, bo Sydończycyb i Tyryj-
czycyc dostarczali je Dawidowi
w ogromnych ilościach. 5 Da-
wid rzekł: „Mój syn Salomon
jest młody i niedoświadczony�d,
a dom, który b�dzie zbudowany
dla Jehowy, ma być tak wspania-
łye i pi�knyf, żeby stał si� zna-
ny we wszystkich krajachg. Dla-
tego rozpoczn� przygotowania”.
I Dawid przed swoj� śmierci�
przygotował mnóstwo materia-
łów do budowy.

6 Wezwał swojego syna Sa-
lomona i polecił mu zbudować
dom dla Jehowy, Boga Izraela.
7 Powiedział do niego: „Z całe-
go serca zapragn�łem zbudować
dom dla imienia Jehowy, mojego
Bogah. 8 Jehowa przekazał mi
jednak takie słowa: ‚Przelałeś
wiele krwi i prowadziłeś bardzo
dużo wojen. Nie zbudujesz do-
mu dla mojego imienia i, bo prze-
lałeś wiele krwi na ziemi przed
moim obliczem. 9 Ale urodzi ci
si� syn j, który b�dzie człowie-
kiem pokoju�, i zapewni� mu
wytchnienie od wszystkich oko-
licznych wrogówk. B�dzie miał
na imi� Salomon�l i za jego dni
dam Izraelowi pokój oraz wy-
tchnieniem. 10 To on zbuduje
dom dla mojego imienian. Stanie
si� dla mnie synem, a ja stan�
si� dla niego ojcemo. Utwierdz�
jego tron i jego władz� królew-
sk� w Izraelu na zawsze’p.

11 „A teraz, mój synu, niech
Jehowa b�dzie z tob� i niech
ci si� powiedzie. Zbuduj dom
Jehowy, swojego Boga, zgodnie
z tym, co On o tobie powie-
działq. 12 Oby tylko Jehowa

22:5 �Lub „delikatny”. 22:9 �Dosł.
„spokojnym”. � Imi� to pochodzi od
hebr. słowa oznaczaj�cego „pokój”.

obdarzył ci� roztropności� i zro-
zumieniema, kiedy da ci władz�
nad Izraelem, żebyś mógł prze-
strzegać prawa Jehowy, swoje-
go Bogab. 13 Jeśli b�dziesz
ściśle trzymać si� przepisówc

i postanowień, które Jehowa
dał Izraelowi za pośrednictwem
Mojżesza, na pewno ci si� po-
wiedzied. B�dź odważny i silny.
Nie bój si� ani si� nie przerażaje.
14 Włożyłem naprawd� dużo
wysiłku, żeby na dom Jehowy
przygotować 100 000 talentów�
złota i 1 000 000 talentów sreb-
ra oraz tak wielkie ilości miedzi
i żelazaf, że nie da si� określić
ich wagi. Zgromadziłem też bel-
ki i kamienieg, a ty do tego jesz-
cze dołożysz. 15 Masz do dys-
pozycji wielu robotników—ludzi
zajmuj�cych si� obróbk� kamie-
nia i buduj�cych z kamieniah,
cieśli oraz innych zdolnych rze-
mieślników wykonuj�cych róż-
nego rodzaju prace i. 16 Złota,
srebra, miedzi i żelaza jest aż
nadto j. Rozpocznij prace i niech
Jehowa b�dzie z tob�”k.

17 Potem Dawid rozkazał
wszystkim ksi�ż�tom izraelskim,
żeby pomagali jego synowi Sa-
lomonowi. Powiedział: 18 „Czy
Jehowa, wasz Bóg, nie jest z wa-
mi i czy nie zapewnił wam wy-
tchnienia ze wszystkich stron?
Przecież wydał w moje r�ce
mieszkańców tej ziemi i zosta-
ła ona poddana władzy Jeho-
wy i Jego ludu. 19 Teraz po-
stanówcie, że b�dziecie służyć�
Jehowie, swojemu Bogu, całym
sercem i cał� dusz��l. Zacznijcie
budować sanktuarium Jehowy,
prawdziwego Bogam, żeby Ark�

22:14 �Talent odpowiadał 34,2 kg.
Zob. Dodatek B14. 22:19 �Dosł. „szu-
kać”. �Zob. Słowniczek poj�ć.
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Przymierza Jehowy i świ�te
sprz�ty prawdziwego Boga spro-
wadzića do domu zbudowanego
dla imienia Jehowy”b.

23 Kiedy Dawid si� zesta-
rzał, a jego życie dobiega-

ło końca�, ustanowił Salomona,
swojego syna, królem Izraelac.
2 Potem zebrał wszystkich ksi�-
ż�t izraelskich oraz kapła-
nówd i Lewitówe. 3 Policzono
wszystkich Lewitów w wieku
od 30 lat wzwyżf. W sumie by-
ło 38 000 m�żczyzn. 4 Spośród
nich 24 000 miało nadzorować
prace w domu Jehowy, 6000 mia-
ło być urz�dnikami i s�dziamig,
5 4000—odźwiernymih, a 4000
miało wysławiać i Jehow� na in-
strumentach, o których Dawid
powiedział: „Wykonałem je, żeby
wysławiano na nich Boga”.

6 Nast�pnie Dawid podzielił
ich na oddziałyj według po-
chodzenia od synów Lewiego:
Gerszona, Kehata i Merariegok.
7 Synami Gerszona byli: La-
dan i Szimej. 8 Synami Ladana
byli: naczelnik Jechiel, a także
Zetam i Joel l—trzech. 9 Syna-
mi Szimeja byli: Szelomot, Cha-
ziel i Haran—trzech. Byli oni
głowami rodów Ladana. 10 Sy-
nami Szimeja byli: Jachat, Zina,
Jeusz i Beria. Ci czterej byli sy-
nami Szimeja. 11 Pierwszy był
Jachat, a drugi Ziza�. Jeusz
i Beria nie mieli wielu synów,
dlatego potraktowano ich jako
jeden ród i mieli wspólny zakres
obowi�zków.

12 Synami Kehata byli: Am-
ram, Iccharm, Hebron i Uzzieln—
czterech. 13 Synami Amrama
byli: Aarono i Mojżeszp. Aaron
i jego synowie zostali na stałe

23:1 �Dosł. „był stary i syty dni”. 23:11
�W wersecie 10 nazwano go Zin�.

wybrania, żeby usługiwali w Miej-
scu Najświ�tszym, składali Je-
howie ofiary, pełnili dla Niego
służb� i zawsze błogosławili lud
w Jego imieniub. 14 Mojżesza,
sług� prawdziwego Boga, i jego
synów wymieniono wśród Lewi-
tów. 15 Synami Mojżesza byli:
Gerszomc i Eliezerd. 16 Z sy-
nów Gerszoma pierwszy był Sze-
buele. 17 Z potomków� Elieze-
ra pierwszy był Rechabiaszf.
Eliezer nie miał wi�cej synów,
ale Rechabiasz miał ich bar-
dzo dużo. 18 Z synów Iccha-
rag naczelnikiem był Szelomith.
19 Synami Hebrona byli: pierw-
szy— Jeriasz, drugi —Amariasz,
trzeci — Jachazjel, czwarty— Je-
kameam i. 20 Synami Uzziela j

byli: pierwszy—Micheasz, dru-
gi—Jiszszijasz.

21 Synami Merariego byli:
Machli i Muszik. Synami Mach-
liego byli: Eleazar i Kisz.
22 Eleazar umarł, nie maj�c sy-
nów. Miał tylko córki. Poślubili
je wi�c ich krewni�, synowie Ki-
sza. 23 Synami Musziego byli:
Machli, Eder i Jeremot—trzech.

24 To byli synowie Lewie-
go, wymienieni według ich ro-
dów, według głów rodów. Lewici
w wieku od 20 lat wzwyż zo-
stali policzeni, spisani imiennie
i wyznaczeni do pełnienia służ-
by w domu Jehowy. 25 Dawid
powiedział: „Jehowa, Bóg Izrae-
la, dał wytchnienie swojemu lu-
dowi l i b�dzie przebywał w Jero-
zolimie na zawszem. 26 Lewici
nie b�d� już musieli nosić przy-
bytku ani żadnego ze sprz�-
tów do zwi�zanej z nim służ-
by”n. 27 Lewici w wieku od
20 lat wzwyż zostali policzeni
zgodnie z ostatnimi zarz�dze-

23:17 �Dosł. „synów”. 23:22 �Dosł.
„bracia”.

ROZDZ. 22
a 1Kl 8:6, 21

b Pwt 12:21
1Kl 8:29
1Kl 9:3

��������������������

ROZDZ. 23
c 1Kl 1:33, 39

1Kn 28:5

d Wj 29:8, 9

e Lb 3:6

f Lb 4:2, 3

g Pwt 16:18
1Kn 26:29
2Kn 19:8

h 1Kn 26:12

i 1Kn 6:31, 32

j 2Kn 8:14
2Kn 31:2

k Wj 6:16

l 1Kn 26:21, 22

m Wj 6:21

n Wj 6:18

o Wj 4:14

p Wj 6:20, 26
��������������������

szpalta 2
a Wj 28:1

b Kpł 9:22
Lb 6:23-27
Pwt 21:5

c Wj 2:21, 22

d Wj 18:3, 4

e 1Kn 26:24

f 1Kn 26:25

g Lb 3:27

h 1Kn 24:20, 22

i 1Kn 24:20, 23

j Wj 6:22

k Wj 6:19

l 2Sm 7:1

m 1Kl 8:12, 13
Ps 135:21

n Lb 4:15

1 KRONIK 23:1-27 606



niami Dawida. 28 Mieli za za-
danie pomagać synom Aaronaa

w usługiwaniu w domu Jeho-
wy, byli odpowiedzialni za dzie-
dzińceb i jadalnie, za oczyszcza-
nie wszystkich świ�tych rzeczy
i wykonywanie wszelkich nie-
zb�dnych prac w domu prawdzi-
wego Boga. 29 Troszczyli si�
o chleb pokładnyc, najlepsz�
m�k� na ofiar� zbożow��, przaś-
ne cienkie plackid, placki z pa-
telni, ciasto wymieszane z oli-
w�e, jak również o wszelkie
wagi i miary. 30 Każdego ran-
kaf i każdego wieczora mieli si�
stawić, żeby dzi�kować Jehowie
i Go wysławiaćg. 31 Pomagali
przy składaniu Jehowie ofiar ca-
łopalnych w dni szabatuh, w dni
nowiui i podczas dorocznych
świ�t j, zgodnie z ustalonymi
przepisami, i robili to regularnie
przed Jehow�. 32 Wykonywali
też obowi�zki zwi�zane z namio-
tem spotkania i świ�tym miejs-
cem�, a także wspierali synów
Aarona, swoich braci, w służbie
zwi�zanej z domem Jehowy.

24 To s� oddziały potom-
ków Aarona. Synami Aa-

rona byli: Nadab, Abihuk, Elea-
zar i Itamar l. 2 Nadab i Abihu
umarli przed swoim ojcemm i nie
mieli synów, natomiast Eleazarn

i Itamar dalej pełnili służb� jako
kapłani. 3 Dawid oraz Cadoko

z rodu Eleazara i Achimelech
z rodu Itamara podzielili ich
na oddziały według obowi�zków
zwi�zanych z ich służb�. 4 Po-
nieważ wśród potomków Elea-
zara było wi�cej naczelników
niż wśród potomków Itamara,
podzielono ich w taki sposób,
że potomkowie Eleazara mieli 16
głów rodów, a potomkowie Ita-
mara—osiem.

23:29, 32; 24:5 �Zob. Słowniczek poj�ć.

5 Ponadto potomków Eleaza-
ra i Itamara podzielono przez lo-
sowaniea, ponieważ wśród jed-
nych i drugich byli przełożeni,
którzy odpowiadali za świ�te
miejsce�, i przełożeni, którzy
pełnili służb� dla prawdziwego
Boga. 6 Potem Szemajasz, syn
Netanela, sekretarz Lewitów,
spisał ich imiona w obecnoś-
ci króla, ksi�ż�t, kapłana Cado-
kab i Achimelechac, syna Abiata-
rad, oraz głów rodów kapłanów
i Lewitów. Wybierano jeden ród
z potomków Eleazara i jeden
z potomków Itamara.

7 Pierwszy został wylosowa-
ny Jehojarib, drugi Jedajasz,
8 trzeci Charim, czwarty Se-
orim, 9 pi�ty Malkijasz, szósty
Mijjamin, 10 siódmy Hakkoc,
ósmyAbijasze, 11 dziewi�ty Je-
szua, dziesi�ty Szechaniasz,
12 jedenasty Eliaszib, dwunasty
Jakim, 13 trzynasty Chuppa,
czternasty Jeszebab, 14 pi�t-
nasty Bilga, szesnasty Immer,
15 siedemnasty Chezir, osiem-
nasty Happiccec, 16 dziewi�t-
nasty Petachiasz, dwudziesty
Jechezkel, 17 dwudziesty pierw-
szy Jachin, dwudziesty drugi
Gamul, 18 dwudziesty trzeci De-
lajasz, dwudziesty czwarty Ma-
azjasz.

19 W ten sposób zorganizo-
wano służb�, któr� mieli pełnićf,
gdy przychodzili do domu Jeho-
wy—zgodnie z procedur� usta-
lon� przez Aarona, ich przodka,
tak jak mu nakazał Jehowa, Bóg
Izraela.

20 A to s� pozostali Lewi-
ci. Z synów Amramag—Szubaelh,
z synów Szubaela—Jechdejasz.
21 Z synów Rechabiasza i—Jisz-
szijasz, który był pierwszy. 22 Z
Iccharytów—Szelomotj, z synów
Szelomota—Jachat. 23 Z synów
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Hebrona pierwszy był Jeriasza,
drugi—Amariasz, trzeci—Jachaz-
jel, czwarty—Jekameam. 24 Z
synów Uzziela—Micheasz, z sy-
nów Micheasza—Szamir. 25 Bra-
tem Micheasza był Jiszszijasz.
Z synów Jiszszijasza—Zacha-
riasz.

26 Synami Merariegob byli:
Machli i Muszi. Z synów Jaaz-
jasza—Beno. 27 Synami Mera-
riego byli: od Jaazjasza—Beno,
Szoham, Zakkur i Ibri; 28 od
Machliego—Eleazar, który nie
miał synówc; 29 od Kisza—Je-
rachmeel; 30 synami Musziego
byli: Machli, Eder i Jerimot.

To byli synowie Lewiego we-
dług ich rodów. 31 Rzucali lo-
syd tak jak synowie Aarona, ich
bracia, w obecności króla Da-
wida, Cadoka, Achimelecha oraz
głów rodów kapłanów i Lewi-
tów. Ród pierworodnego trakto-
wano tak samo jak ród młod-
szego.

25 Ponadto Dawid oraz prze-
łożeni grup usługuj�cych

w świ�tyni wybrali niektórych
synów Asafa, Hemana i Je-
dutunae, żeby prorokowali przy
akompaniamencie lir�, harf�f

i czynelig. Oto lista tych, któ-
rzy zostali wyznaczeni do tej
służby. 2 Z synów Asafa: Zak-
kur, Józef, Netaniasz i Asare-
la. Ich kierownikiem był Asaf,
który prorokował pod nadzorem
króla. 3 Z synów Jedutunah:
Gedaliasz, Ceri, Jeszajasz, Szi-
mej, Chaszabiasz i Mattitiasz i—
sześciu. Ich kierownikiem był
ich ojciec, Jedutun, który pro-
rokował przy akompaniamencie
liry�, dzi�kuj�c Jehowie i wy-
sławiaj�c Go j. 4 Z synów He-

25:1, 3, 6 �Hebr. kinnòr. Instrument
strunowy przypominaj�cy lir� lub harf�.
25:1, 6 �Hebr. néwel. Instrument struno-
wy przypominaj�cy harf� lub lir�.

manaa: Bukkiasz, Mattaniasz,
Uzziel, Szebuel, Jerimot, Cha-
naniasz, Chanani, Eliata, Gid-
dalti, Romamti-Ezer, Joszbeka-
sza, Malloti, Hotir i Machazjot.
5 Wszyscy oni byli synami He-
mana, wizjonera królewskiego,
który oznajmiał słowa prawdzi-
wego Boga ku Jego chwale�.
Prawdziwy Bóg dał Hemanowi
14 synów i trzy córki. 6 Wszys-
cy oni śpiewali w domu Jehowy
pod kierownictwem swojego oj-
ca i grali na czynelach, harfach�
i lirach�b, pełni�c służb� w do-
mu prawdziwego Boga.

Asaf, Jedutun i Heman podle-
gali nadzorowi króla.

7 Oni i ich bracia byli wy-
szkoleni w śpiewaniu dla Jeho-
wy, świetnie si� na tym znali.
W sumie było ich 288. 8 Rzu-
cali losyc, żeby rozdzielić swo-
je obowi�zki—mały tak samo jak
wielki, doświadczony tak samo
jak ten, który si� szkolił.

9 Pierwszy los padł na Józe-
fa, syna Asafad, drugi na Geda-
liaszae wraz z jego braćmi i syna-
mi—w sumie 12 osób, 10 trzeci
na Zakkuraf z jego synami i brać-
mi—12 osób, 11 czwarty na
Jicriego z jego synami i braćmi—
12 osób, 12 pi�ty na Netania-
szag z jego synami i braćmi—12
osób, 13 szósty na Bukkiasza
z jego synami i braćmi—12 osób,
14 siódmy na Jesarel� z jego sy-
nami i braćmi—12 osób, 15 ós-
my na Jeszajasza z jego synami
i braćmi—12 osób, 16 dziewi�-
ty na Mattaniasza z jego syna-
mi i braćmi—12 osób, 17 dzie-
si�ty na Szimeja z jego synami
i braćmi—12 osób, 18 jedena-
sty na Azarela z jego synami
i braćmi—12 osób, 19 dwuna-
sty na Chaszabiasza z jego syna-
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mi i braćmi—12 osób, 20 trzy-
nasty na Szubaelaa z jego synami
i braćmi—12 osób, 21 czterna-
sty na Mattitiasza z jego syna-
mi i braćmi—12 osób, 22 pi�t-
nasty na Jeremota z jego synami
i braćmi—12 osób, 23 szesna-
sty na Chananiasza z jego sy-
nami i braćmi—12 osób, 24 sie-
demnasty na Joszbekasz� z jego
synami i braćmi — 12 osób,
25 osiemnasty na Chananiego
z jego synami i braćmi—12 osób,
26 dziewi�tnasty na Mallotiego
z jego synami i braćmi—12 osób,
27 dwudziesty na Eliat� z je-
go synami i braćmi—12 osób,
28 dwudziesty pierwszy na Ho-
tira z jego synami i braćmi—12
osób, 29 dwudziesty drugi na
Giddaltiegob z jego synami
i braćmi—12 osób, 30 dwu-
dziesty trzeci na Machazjotac

z jego synami i braćmi—12
osób, 31 dwudziesty czwarty
na Romamti-Ezerad z jego syna-
mi i braćmi—12 osób.

26 To s� oddziały odźwier-
nyche. Z Korachitów—Me-

szelemiaszf, syn Korego, z
synów Asafa. 2 Synami Me-
szelemiasza byli: pierworodny—
Zachariasz, drugi syn—Jedia-
el, trzeci—Zebadiasz, czwarty—
Jatniel, 3 pi�ty—Elam, szós-
ty—Jehochanan, siódmy—Elie-
hoenaj. 4 Synami Obed-Edoma
byli: pierworodny—Szemajasz,
drugi syn—Jehozabad, trzeci—
Joach, czwarty—Sachar, pi�-
ty—Netanel, 5 szósty—Ammiel,
siódmy—Issachar, ósmy—Peul-
letaj. Tak Bóg pobłogosławił
Obed-Edoma.

6 A jego synowi Szemajaszo-
wi urodzili si� synowie, którzy
zostali głowami swoich rodzin,
bo byli dzielni i zdolni. 7 Sy-
nami Szemajasza byli: Otni,
Refael, Obed, Elzabad oraz je-

go bracia Elihu i Semachiasz,
którzy też byli zdolnymi ludź-
mi. 8 Wszyscy oni byli syna-
mi Obed-Edoma. Oni, ich sy-
nowie i bracia byli zdolnymi
ludźmi, dobrze przygotowany-
mi do pełnienia służby. W ro-
dzinie Obed-Edoma było ich
62. 9 Meszelemiasza miał sy-
nów i braci, 18 zdolnych ludzi.
10 To s� synowie Meraryty
Chosy: pierwszy—Szimri, które-
go ojciec ustanowił głow�, cho-
ciaż nie był on pierworodnym,
11 drugi—Chilkiasz, trzeci—Te-
baliasz, czwarty—Zachariasz.
Wszystkich synów i braci Chosy
było 13.

12 Wtych oddziałach odźwier-
nych zarówno naczelnicy, jak
i ich bracia pełnili obowi�z-
ki zwi�zane z usługiwaniem
w domu Jehowy. 13 Rzucali
wi�c losyb według rodów—ma-
ły ród tak samo jak wielki—że-
by ustalić, przy której bramie
b�d� pełnić służb�. 14 Brama
po stronie wschodniej przypad-
ła Szelemiaszowi. Nast�pnie rzu-
cono los dla jego syna Za-
chariasza, rozs�dnego doradcy,
i przypadła mu strona północ-
na. 15 Obed-Edomowi przy-
padła strona południowa, a jego
synomc przydzielono magazyny.
16 Szuppim i Chosad mieli od-
powiadać za stron� zachodni�,
w pobliżu bramy Szallechet, ko-
ło drogi prowadz�cej w gór�;
jedna straż miała stać obok dru-
giej. 17 Po wschodniej stro-
nie miało stać sześciu Lewitów,
po północnej stronie każdego
dnia czterech i po południo-
wej stronie każdego dnia czte-
rech, a przy magazynache dwie
dwójki. 18 Po zachodniej stro-
nie, gdzie znajdował si� por-
tyk, czterech strażników mia-
ło stać przy drodzef, a dwóch
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przy portyku. 19 To s� oddzia-
ły odźwiernych spośród Kora-
chitów i Merarytów.

20 Lewita Achijasz miał od-
powiadać za skarbce domu praw-
dziwego Boga i za skarbce,
w których przechowywano rze-
czy uświ�cone�a. 21 Synowie
Ladana, Gerszonici należ�cy do
rodu Ladana, głowy rodów wy-
wodz�cych si� od Gerszonity
Ladana—Jechielib 22 oraz jego
synowie: Zetam i jego brat Joel—
mieli odpowiadać za skarbce do-
mu Jehowyc. 23 Z Amramitów,
Iccharytów, Hebronitów i Uz-
zielitówd: 24 Szebuel, syn Ger-
szoma, syna Mojżesza, miał
zarz�dzać magazynami. 25 Je-
go braćmi byli potomkowie
Eliezerae: Rechabiaszf, Jesza-
jasz, Joram, Zikri i Szelomot.
26 Szelomot i jego bracia mieli
odpowiadać za wszystkie skarb-
ce, w których przechowywano
rzeczy ofiarowane�g przez króla
Dawidah, głowy rodówi, dowód-
ców tysi�cy i setek oraz dowód-
ców wojska. 27 Ofiarowali� oni
na utrzymanie domu Jehowy
cz�ść łupu zdobytego na woj-
nach j. 28 Wszystko, co ofiaro-
wał� Samuel, widz�cyk, a także
Saul, syn Kisza, i Abner l, syn Ne-
ra, oraz Joabm, syn Ceruin, czy
ktokolwiek inny, zostało powie-
rzone Szelomitowi� i jego bra-
ciom.

29 Z Iccharytówo: Kenaniasz
i jego synowie zostali wyznacze-
ni do zajmowania si� sprawa-
mi urz�dowymi poza domem Bo-
żym—mieli być urz�dnikami
i s�dziamip w Izraelu.

30 Z Hebronitówq: Chasza-
biasz i jego bracia—1700 zdol-

26:20 �Lub „ofiarowane”. 26:26 �Dosł.
„uświ�cone”. 26:27 �Dosł. „uświ�cili”.
26:28 �Dosł. „uświ�cił”. �W wersetach
25 i 26 nazwano go Szelomotem.

nych m�żczyzn—zostali wyzna-
czeni do zarz�dzania wszystkimi
sprawami Izraela zwi�zanymi ze
służb� dla Jehowy oraz służb�
dla króla w regionie na zachód
od Jordanu. 31 Z Hebronitów:
zgodnie z rodowodem głow�
Hebronitów był Jerijasza. W 40
roku panowania Dawidab szuka-
no wśród nich dzielnych i zdol-
nych m�żczyzn i znaleziono ich
w Jazerzec w Gileadzie. 32 Je-
go braci, głów rodów, zdolnych
ludzi, było 2700. Król Dawid
ustanowił ich wi�c zwierzchni-
kami Rubenitów, Gadytów i po-
łowy plemienia Manassesytów
we wszystkich sprawach zwi�-
zanych ze służb� dla prawdziwe-
go Boga oraz służb� dla króla.

27 To s� oddziały Izraelitów
w wojsku króla. W ich

skład wchodzili m�żczyźni b�d�-
cy głowami rodów, dowódcy ty-
si�cy i setekd oraz urz�dnicye,
którzy zajmowali si� wszystki-
mi sprawami dotycz�cymi od-
działów. Każdy oddział, licz�cy
24 000 ludzi, pełnił służb� przez
jeden miesi�c w roku.

2 Na czele pierwszego oddzia-
łu, pełni�cego służb� w pierw-
szym miesi�cu, stał Jaszobeamf,
syn Zabdiela. Jego oddział liczył
24 000 ludzi. 3 Jaszobeam był
potomkiem Perecag, zwierzchni-
kiem wszystkich dowódców woj-
ska wyznaczonych do pełnienia
służby w pierwszym miesi�cu.
4 Na czele oddziału pełni�cego
służb� w drugim miesi�cu stał
Achochitah Dodaj i, a wodzem był
Miklot. Jego oddział liczył 24 000
ludzi. 5 Dowódc� trzeciego od-
działu, wyznaczonego do służ-
by w trzecim miesi�cu, był
Benajasz j, syn naczelnego kap-
łana Jehojadyk. Jego oddział li-
czył 24 000 ludzi. 6 Benajasz
był dzielnym wojownikiem i na-
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leżał do trzydziestki, któr� do-
wodził. Na czele oddziału stał
jego syn Ammizabad. 7 Do-
wódc� czwartego oddziału, peł-
ni�cego służb� w czwartym mie-
si�cu, był Asahela, brat Joabab,
a po nim jego syn Zebadiasz.
Jego oddział liczył 24 000 lu-
dzi. 8 Dowódc� pi�tego oddzia-
łu, pełni�cego służb� w pi�-
tym miesi�cu, był Jizrachita
Szamhut. Jego oddział liczył
24 000 ludzi. 9 Dowódc� szós-
tego oddziału, pełni�cego służb�
w szóstym miesi�cu, był Irac, syn
Ikkesza z Tekoid. Jego oddział
liczył 24 000 ludzi. 10 Dowódc�
siódmego oddziału, pełni�cego
służb� w siódmym miesi�cu, był
Chelece Pelonita z plemienia Ef-
raima. Jego oddział liczył 24 000
ludzi. 11 Dowódc� ósmego od-
działu, pełni�cego służb� w ós-
mym miesi�cu, był Zerachitaf

Sibbechajg z Chuszy�. Jego od-
dział liczył 24 000 ludzi. 12 Do-
wódc� dziewi�tego oddziału,
pełni�cego służb� w dziewi�tym
miesi�cu, był Beniaminita Abie-
zerh z Anatoti. Jego oddział li-
czył 24 000 ludzi. 13 Dowódc�
dziesi�tego oddziału, pełni�ce-
go służb� w dziesi�tym miesi�-
cu, był Zerachitaj Maharajk z Ne-
tofy. Jego oddział liczył 24 000
ludzi. 14 Dowódc� jedenaste-
go oddziału, pełni�cego służb�
w jedenastym miesi�cu, był Ef-
raimita Benajasz l z Piratonu. Je-
go oddział liczył 24 000 ludzi.
15 Dowódc� dwunastego od-
działu, pełni�cego służb� w dwu-
nastym miesi�cu, był Cheldaj
z Netofy, potomek Otniela. Jego
oddział liczył 24 000 ludzi.

16 To s� przywódcy plemion
Izraela: plemienia Rubena—Elie-
zer, syn Zikriego; plemienia Sy-

27:11 �Możliwe też „potomek Chuszy”.

meona—Szefatiasz, syn Maaki;
17 plemienia Lewiego—Chasza-
biasz, syn Kemuela; potomków
Aarona—Cadok; 18 plemienia
Judy—Elihua, jeden z braci Da-
wida; plemienia Issachara—Om-
ri, syn Michaela; 19 plemienia
Zebulona—Jiszmajasz, syn Ab-
diasza; plemienia Naftalego—
Jerimot, syn Azriela; 20 ple-
mienia Efraima—Hoszea, syn
Azazjasza; połowy plemienia
Manassesa—Joel, syn Pedaja-
sza; 21 połowy plemienia Ma-
nassesa w Gileadzie—Jiddo,
syn Zachariasza; plemienia Be-
niamina—Jaasjel, syn Abnerab;
22 plemienia Dana—Azarel, syn
Jerochama. Byli oni ksi�ż�tami
plemion Izraela.

23 Dawid nie policzył tych,
którzy mieli 20 lat i mniej, po-
nieważ Jehowa obiecał, że Iz-
raelici stan� si� tak liczni
jak gwiazdy na niebiec. 24 Jo-
ab, syn Cerui, zacz�ł liczyć lud,
ale nie skończył, bo ści�gn�ło to
gniew Boga na Izraela�d. I licz-
by tej nie uwzgl�dniono w opisie
dziejów króla Dawida.

25 Za skarbce królewskiee

odpowiadał Azmawet, syn Adie-
la, a za magazyny� na prowin-
cji, w miastach, wioskach i wie-
żach—Jonatan, syn Uzzjasza.
26 Robotników uprawiaj�cych
ziemi� nadzorował Ezri, syn Ke-
luba. 27 Za winnice odpowia-
dał Szimej z Ramy, a za składy
wina—Zabdi Szifmita. 28 Za
sady oliwne i sykomoryf w Sze-
felig odpowiadał Baal-Chanan
Gederyta, a za składy oliwy—
Joasz. 29 Za stada bydła pas�-
cego si� w Szaronieh odpowia-
dał Szitraj z Szaronu, za sta-
da na nizinach�—Szafat, syn

27:24 �Dosł. „i był gniew na Izraelu”.
27:25 �Lub „skarbce”. 27:29 �Lub
„dolinnych równinach”.
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Adlaja, 30 za wielbł�dy—Isma-
elita Obil, za osły�—Jechde-
jasz Meronotyta, 31 a za sta-
da owiec i kóz—Hagryta Jaziz.
Wszyscy oni byli odpowiedzialni
za mienie króla Dawida.

32 Jonatana, bratanek Dawi-
da, człowiek rozs�dny, był do-
radc� i sekretarzem. Jechiel,
syn Chachmoniego, był opie-
kunem synów królab. 33 Achi-
tofelc był doradc� królewskim,
a Arkijczyk Chuszajd był przy-
jacielem� króla. 34 Po Achi-
tofelu doradcami króla byli: Je-
hojada, syn Benajaszae, oraz
Abiatarf. A dowódc� wojska kró-
lewskiego był Joabg.

28 Dawid zebrał w Jerozoli-
mie wszystkich ksi�ż�t

Izraela: ksi�ż�t plemion, do-
wódców oddziałówh pełni�cych
służb� dla króla, dowódców ty-
si�cy i setek i oraz zarz�dców
całego mienia i żywego inwen-
tarza należ�cego do króla j i je-
go synówk. Zebrał również dwo-
rzan oraz wszystkich dzielnych
i zdolnych ludzi l. 2 Potem król
Dawid wstał i przemówił:

„Posłuchajcie mnie, moi bra-
cia, mój ludu! Z całego ser-
ca zapragn�łem zbudować dom,
w którym przebywałaby Arka
Przymierza Jehowy, dom, któ-
ry byłby podnóżkiem dla nasze-
go Bogam. I poczyniłem przygo-
towania do budowyn. 3 Jednak
prawdziwy Bóg powiedział do
mnie: ‚Nie zbudujesz domu dla
mojego imieniao, bo prowadzi-
łeś wojny i przelewałeś krew’p.
4 Ale Jehowa, Bóg Izraela, wy-
brał mnie z całego rodu mojego
ojca, żebym został królem Izrae-
la na zawszeq. Na wodza wybrał
Jud�r, z plemienia Judy wybrał
ród mojego ojcas, a spośród sy-

27:30 �Dosł. „oślice”. 27:33 �Lub „po-
wiernikiem”.

nów mojego ojca właśnie mnie
obdarzył uznaniem i ustanowił
królem całego Izraelaa. 5 Jeho-
wa dał mi wielu synówb i z nich
wszystkich wybrał Salomonac,
żeby zasiadł na królewskim tro-
nie Jehowy i sprawował władz�
nad Izraelemd.

6 „Powiedział do mnie: ‚To
twój syn Salomon zbuduje mój
dom i moje dziedzińce, bo wy-
brałem go sobie na syna i stan�
si� dla niego ojceme. 7 Utwier-
dz� jego władz� królewsk� na
zawszef, jeśli b�dzie zdecydowa-
nie przestrzegał moich przyka-
zań i rozporz�dzeńg, tak jak to
robi dzisiaj’. 8 Dlatego przed
całym Izraelem, zborem Jehowy,
i przed naszym Bogiem mówi�
wam: Starajcie si� zrozumieć
wszystkie przykazania swojego
Boga, Jehowy, i ściśle si� ich
trzymajcie, żebyście mogli po-
zostać w tej wspaniałej zie-
mih i przekazać j� swoim synom
w dziedzictwie na zawsze.

9 „A ty, Salomonie, mój synu,
znaj Boga swojego ojca i służ
Mu całym� sercem i i radosn��
dusz��, bo Jehowa bada wszyst-
kie serca j i dostrzega każd�
myśl, każde pragnieniek. Jeżeli
b�dziesz Go szukał, da ci si�
znaleźć l, ale jeśli Go opuścisz,
odrzuci ci� na zawszem. 10 Pa-
mi�taj: Jehowa ci� wybrał,
żebyś zbudował dom, sanktua-
rium. B�dź odważny i rozpo-
cznij prace”.

11 Nast�pnie Dawid dał Salo-
monowi, swojemu synowi, pro-
jekt budowyn portykuo i różnych
pomieszczeń, w tym magazy-
nów, pokojów na dachu, we-
wn�trznych pomieszczeń oraz
pomieszczenia, gdzie miała si�
znajdować pokrywa przebłagal-

28:9 �Lub „niepodzielnym”. �Lub
„ochocz�”. �Zob. Słowniczek poj�ć.
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na�a. 12 Dał mu wszystko, co
otrzymał w natchnieniu�: pro-
jekt budowy dziedzińcówb domu
Jehowy, wszystkich jadalni do-
okoła, skarbców domu prawdzi-
wego Boga i skarbców, w któ-
rych przechowywano rzeczy
uświ�cone�c, 13 a także wska-
zówki co do oddziałów kap-
łanówd i Lewitów oraz wszyst-
kich obowi�zków zwi�zanych ze
służb� w domu Jehowy i wszyst-
kich sprz�tów używanych w cza-
sie służby w domu Jehowy.
14 Podał również wag� zło-
ta na wykonanie wszystkich zło-
tych sprz�tów używanych w cza-
sie służby oraz wag� srebra
na wykonanie srebrnych sprz�-
tów używanych w czasie służby;
15 wag� złota na poszczególne
złote świecznikie i lampy do nich
oraz wag� srebra na poszcze-
gólne srebrne świeczniki i lam-
py do nich—w zależności od
tego, do czego były wykorzysty-
wane; 16 wag� złota na wyko-
nanie stołów na chleby pokład-
nef, każdego stołu, oraz wag�
srebra na wykonanie srebrnych
stołów; 17 wag� szczerego zło-
ta na wykonanie widełek, czasz,
dzbanów oraz wag� każdej zło-
tej czarkig i każdej srebrnej
czarki. 18 Wyznaczył też wag�
rafinowanego złota na wykona-
nie ołtarza kadzielnegoh oraz te-
go, co wyobrażało rydwan i—
złotych cherubów j, które rozpo-
startymi skrzydłami miały osła-
niać Ark� Przymierza Jeho-
wy. 19 Dawid powiedział: „Pod
kierownictwem Jehowy�, któ-
ry obdarzył mnie wnikliwoś-
ci�, spisałem wszystkie szczegó-
ły projektu budowy”k.

28:11 �Lub „oraz domu przebłagania”.
28:12 �Dosł. „przez ducha”. �Lub
„ofiarowane”. 28:19 �Lub „spocz�ła
na mnie r�ka Jehowy”.

20 Potem Dawid powiedział do
swojego syna Salomona: „B�dź
odważny i silny i rozpocznij pra-
ce. Nie bój si� ani si� nie prze-
rażaj, bo Jehowa Bóg, mój Bóg,
jest z tob�a. On ci� nie opuści ani
nie porzucib, ale b�dzie z tob�,
aż zakończysz cał� prac� zwi�za-
n� z domem Jehowy. 21 To s�
oddziały kapłanówc i Lewitówd

wyznaczone do pełnienia służ-
by w domu prawdziwego Boga.
Masz też umiej�tnych pracowni-
ków, gotowych do wykonywania
wszelkich prace, a także ksi�-
ż�tf i cały lud. B�d� stosować
si� do wszystkich twoich wska-
zówek”.

29 Król Dawid przemówił do
całego zboru: „Mój syn

Salomon, którego Bóg wybrałg,
jest młody i niedoświadczony�h,
a przed nim wielkie przedsi�-
wzi�cie, bo nie jest to świ�tynia�
dla człowieka, ale dla Boga Je-
howy i. 2 Dołożyłem wszelkich
starań, żeby przygotować na
dom mojego Boga złoto na wy-
roby ze złota, srebro na wyro-
by ze srebra, miedź na wyroby
z miedzi, żelazo na wyroby z że-
lazaj, drzewok na wyroby z drew-
na, a także onyks, kamienie do
osadzania w zaprawie, kamyki
mozaikowe, wszelkiego rodzaju
drogocenne kamienie i ogromne
ilości alabastru. 3 Oprócz te-
go wszystkiego, co przygotowa-
łem na świ�ty dom, z miłości
do domu mojego Boga l daj� jesz-
cze swoje własne złoto i srebrom:
4 3000 talentów� złota z Ofi-
run i 7000 talentów rafinowanego
srebra na pokrycie ścian domów,
5 na wyroby ze złota, na wyro-
by ze srebra i na wszystko, co

29:1 �Lub „delikatny”. �Lub „twier-
dza; pałac”. 29:4 �Talent odpowiadał
34,2 kg. Zob. Dodatek B14.
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jest wykonywane przez rzemieśl-
ników. Kto z was chciałby dzisiaj
przynieść dar dla Jehowy?”a.

6 I ch�tnie si� zgłaszali ksi�-
ż�ta rodów, ksi�ż�ta plemion Iz-
raela, dowódcy tysi�cy i setekb,
a także zwierzchnicy zajmuj�cy
si� sprawami królac. 7 Dali na
służb� zwi�zan� z domem praw-
dziwego Boga 5000 talentów zło-
ta, 10 000 darejków�, 10 000 ta-
lentów srebra, 18 000 talentów
miedzi i 100 000 talentów że-
laza. 8 Ktokolwiek miał drogo-
cenne kamienie, przekazywał je
do skarbca domu Jehowy pod
nadzór Gerszonityd Jechielae.
9 Ludzie cieszyli si� ze składa-
nia Jehowie tych dobrowolnych
ofiar, ponieważ robili to z całego
sercaf. Również królowi Dawido-
wi sprawiło to wielk� radość.

10 Dawid wysławiał Jehow�
w obecności całego zboru. Po-
wiedział: „Jehowo, Boże na-
szego ojca, Izraela, b�dź wy-
sławiany przez cał� wieczność�.
11 Do Ciebie, Jehowo, należy
wielkośćg, pot�gah i pi�kno,
wspaniałość i majestat� i, bo
wszystko w niebie i na ziemi jest
Twojej. Do Ciebie, Jehowo, nale-
ży władza królewskak. Ty jesteś
Głow�, jesteś ponad wszystkim.
12 Od Ciebie pochodzi bogac-
two i chwała l i Ty nad wszyst-
kim panujeszm. W Twojej r�ce
jest mocn i pot�gao, Ty mo-
żesz każdego wywyższyćp i do-
dać mu siłq. 13 A teraz, nasz
Boże, dzi�kujemy Ci i wysławia-
my Twoje pi�kne imi�.

14 „A kim ja jestem i czym
jest mój lud, żebyśmy mogli
składać Ci te ofiary? Przecież
wszystko pochodzi od Ciebie

29:7 �Złota moneta perska. Zob. Do-
datek B14. 29:10 �Lub „od wieczności
po wieczność”. 29:11 �Lub „dostojeń-
stwo”.

i to, co Ci dajemy, otrzymaliśmy
z Twojej r�ki. 15 W Twoich
oczach jesteśmy cudzoziemcami
i osiedleńcami, tak jak wszys-
cy nasi przodkowiea. Nasze dni
na ziemi s� jak cieńb—bez na-
dziei. 16 Jehowo, nasz Boże,
wszystkie te cenne rzeczy, któ-
re przygotowaliśmy, żeby zbudo-
wać dom dla Twojego świ�tego
imienia, pochodz� z Twojej r�ki
i należ� do Ciebie. 17 Dobrze
wiem, Boże mój, że badasz ser-
cac i podoba Ci si� nieskazitel-
ne post�powanie�d. Ch�tnie, ze
szczerego serca� ofiarowałem
Ci to wszystko i ogromnie si�
ciesz�, gdy widz�, jak Twój lud,
który jest tutaj, składa Ci dobro-
wolne ofiary. 18 Jehowo, Boże
naszych praojców—Abrahama,
Izaaka i Izraela—pomóż swoje-
mu ludowi zawsze mieć takiego
ochoczego ducha i służyć Ci ca-
łym serceme. 19 Spraw, żeby
serce mojego syna Salomona by-
ło w pełni Tobie oddane�f i że-
by przestrzegał Twoich przyka-
zańg, przypomnień i przepisów.
Pomóż mu robić to wszystko
i wznieść świ�tyni��, do budo-
wy której poczyniłem przygoto-
wania”h.

20 Potem Dawid zwrócił si�
do całego zboru: „Wysławiajcie
teraz Jehow�, swojego Boga”.
I cały zbór wysławiał Jehow�,
Boga swoich przodków. Wszys-
cy padli na twarze przed Jeho-
w� i przed królem. 21 Nast�p-
nego dnia dalej składali Jehowie
ofiary. Złożyli Jehowie cało-
palenia i—1000 młodych byków,
1000 baranów i 1000 baranków—
a także ofiary płynne j. Zło-
żyli mnóstwo ofiar za całego

29:17 �Lub „prawość; szczerość”.
�Lub „w prostolinijności serca”. 29:19
�Lub „było niepodzielne”. �Lub „twier-
dz�; pałac”.
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Izraelaa. 22 Tego dnia z wiel-
k� radości� jedli i pili przed
Jehow�b. Po raz drugi obwo-
łali królem Salomona, syna Da-
wida, i namaścili go przed Je-
how� na wodzac, a Cadoka
namaścili na kapłanad. 23 Sa-
lomon zasiadł na tronie Jeho-
wye jako król w miejsce swojego
ojca, Dawida. Odnosił sukcesy,
a wszyscy Izraelici byli mu
posłuszni. 24 Wszyscy ksi�ż�-
taf, dzielni wojownicyg oraz sy-
nowie króla Dawidah podporz�d-
kowali si� królowi Salomonowi.
25 Jehowa niezmiernie go wy-
wyższył przed całym Izraelem
i obdarzył go takim majestatem
królewskim, jakim nie cieszył
si� żaden panuj�cy przed nim
król izraelski i.

26 Dawid, syn Jessego, był
królem całego Izraela. 27 Pano-
wał nad Izraelem 40 lat—siedem
lat w Hebroniea i 33 lata w Je-
rozolimieb. 28 Umarł w późnej
starościc, zadowolony z długie-
go życia� oraz bogactwa i chwa-
ły, które zdobył. Władz� po
nim obj�ł jego syn Salomond.
29 Wszystkie fakty z życia króla
Dawida, od pocz�tku do końca,
zostały spisane przez Samuela,
widz�cego, przez proroka Nata-
nae i wizjonera Gadaf. 30 Opi-
sali oni całe jego panowanie,
jego pot�g�, a także wydarze-
nia zwi�zane z nim, z Izraelem
i wszystkimi okolicznymi króle-
stwami.

29:28 �Dosł. „syty dni”.

ROZDZ. 29
a 1Kl 8:63, 64
b Pwt 12:7

2Kn 7:10
Neh 8:12

c 1Kl 1:38-40
1Kn 23:1

d 1Kl 2:35
e 1Kn 28:5
f 1Kn 22:17
g 1Kn 28:1
h 1Kn 3:1-9
i 1Kl 3:12

2Kn 1:1, 12
Kzn 2:9

��������������������

szpalta 2
a 2Sm 2:11
b 2Sm 5:4, 5
c 1Kl 1:1
d 1Kl 2:10-12
e 2Sm 7:2

2Sm 12:1
f 1Kn 21:9, 10

DRUGA KSI�GA

KRONIK
ZARY S T R E

´
S C I

1 Salomon prosi o m�drość (1-12)
Bogactwo Salomona (13-17)

2 Przygotowania do budowy
świ�tyni (1-18)

3 Salomon rozpoczyna budow�
świ�tyni (1-7)

Miejsce Najświ�tsze (8-14)
Dwie miedziane kolumny (15-17)

4 Ołtarz, zbiornik zwany morzem
i baseny (1-6)´

Swieczniki, stoły i dziedzińce (7-11a)
Sprz�ty wykonane do świ�tyni (11b-22)

5 Przygotowania do oddania świ�tyni
do użytku (1-14)
Arka przeniesiona do świ�tyni (2-10)

6 Salomon przemawia do ludu (1-11)
Modlitwa Salomona (12-42)

7 Chwała Jehowy napełnia świ�tyni� (1-3)
Uroczystość oddania świ�tyni
do użytku (4-10)

Jehowa ukazuje si� Salomonowi (11-22)

8 Inne przedsi�wzi�cia budowlane
Salomona (1-11)

Podział obowi�zków zwi�zanych
z wielbieniem Boga w świ�tyni (12-16)

Flota Salomona (17, 18)

9 Wizyta królowej Szeby (1-12)
Bogactwo Salomona (13-28)´
Smierć Salomona (29-31)

10 Bunt Izraelitów przeciwko
Rechoboamowi (1-19)

11 Panowanie Rechoboama (1-12)
Lojalni Lewici przenosz� si�
do Judy (13-17)

Rodzina Rechoboama (18-23)
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12 Sziszak atakuje Jerozolim� (1-12)
Koniec rz�dów Rechoboama (13-16)

13 Abijasz królem Judy (1-22)
Pokonuje Jeroboama (3-20)

14
´
Smierć Abijasza (1)
Asa królem Judy (2-8)
Asa pokonuje 1 000 000
Etiopczyków (9-15)

15 Reformy Asy (1-19)

16 Porozumienie Asy z Syri� (1-6)
Chanani gani As� (7-10)´
Smierć Asy (11-14)

17 Jehoszafat królem Judy (1-6)
Kampania nauczania ludu (7-9)
Armia Jehoszafata (10-19)

18 Sojusz Jehoszafata z Achabem (1-11)
Prorok Michajasz zapowiada
porażk� (12-27)

Achab ginie pod Ramot-Gilead (28-34)

19 Jehu gani Jehoszafata (1-3)
Reformy Jehoszafata (4-11)

20 Okoliczne narody najeżdżaj� Jud� (1-4)
Jehoszafat modli si� o pomoc (5-13)
Odpowiedź Jehowy (14-19)
Juda uratowana w cudowny
sposób (20-30)

Koniec panowania Jehoszafata (31-37)

21 Jehoram królem Judy (1-11)
Pismo od Eliasza (12-15)
Tragiczny koniec Jehorama (16-20)

22 Achazjasz królem Judy (1-9)
Uzurpatorka Atalia (10-12)

23 Interwencja Jehojady; Jehoasz
obwołany królem (1-11)

Zabicie Atalii (12-15)
Reformy Jehojady (16-21)

24 Rz�dy Jehoasza (1-3)
Jehoasz remontuje świ�tyni� (4-14)
Odst�pstwo Jehoasza (15-22)
Jehoasz zamordowany (23-27)

25 Amacjasz królem Judy (1-4)
Wojna z Edomem (5-13)
Bałwochwalstwo Amacjasza (14-16)
Wojna z izraelskim królem
Jehoaszem (17-24)´

Smierć Amacjasza (25-28)

26 Uzzjasz królem Judy (1-5)
Wyprawy wojskowe Uzzjasza (6-15)
Wyniosły Uzzjasz porażony
tr�dem (16-21)´

Smierć Uzzjasza (22, 23)

27 Jotam królem Judy (1-9)

28 Achaz królem Judy (1-4)
Juda pokonana przez Syri� i Izraela (5-8)
Oded ostrzega Izraela (9-15)
Juda upokorzona (16-19)
Bałwochwalstwo Achaza
i jego śmierć (20-27)

29 Ezechiasz królem Judy (1, 2)
Reformy Ezechiasza (3-11)
Oczyszczenie świ�tyni (12-19)
Wznowienie służby w świ�tyni (20-36)

30 Ezechiasz obchodzi Pasch� (1-27)

31 Ezechiasz wykorzenia odst�pstwo (1)
Zaspokojenie potrzeb kapłanów
i Lewitów (2-21)

32 Sancheryb zagraża Jerozolimie (1-8)
Sancheryb szydzi z Jehowy (9-19)
Anioł zabija asyryjskie wojsko (20-23)
Choroba Ezechiasza
i jego wyniosłość (24-26)

Osi�gni�cia Ezechiasza
i jego śmierć (27-33)

33 Manasses królem Judy (1-9)
Manasses okazuje skruch� (10-17)´
Smierć Manassesa (18-20)
Amon królem Judy (21-25)

34 Jozjasz królem Judy (1, 2)
Reformy Jozjasza (3-13)
Znalezienie ksi�gi Prawa (14-21)
Prorokini Chulda zapowiada
nieszcz�ście (22-28)

Jozjasz czyta ksi�g� ludowi (29-33)

35 Jozjasz organizuje wielkie obchody
Paschy (1-19)

Faraon Necho zabija Jozjasza (20-27)

36 Jehoachaz królem Judy (1-3)
Jehojakim królem Judy (4-8)
Jehojachin królem Judy (9, 10)
Sedekiasz królem Judy (11-14)
Zburzenie Jerozolimy (15-21)
Dekret Cyrusa o odbudowie
świ�tyni (22, 23)



1 Władza królewska Salomo-
na, syna Dawida, coraz bar-

dziej si� umacniała. Jehowa, je-
go Bóg, był z nim i niezwykle go
wywyższyła.

2 Salomon wezwał całego Iz-
raela, dowódców tysi�cy i setek,
s�dziów oraz wszystkich na-
czelników Izraela, głowy rodów.
3 Nast�pnie razem z całym zbo-
rem udał si� na wzniesienie
w Gibeonieb, bo tam znajdował
si� namiot spotkania prawdzi-
wego Boga—namiot wykonany
na pustkowiu przez Mojżesza,
sług� Jehowy. 4 Wcześniej Ar-
k� prawdziwego Boga Dawid
przeniósł z Kiriat-Jearimc do Je-
rozolimy i postawił j� w na-
miocie, który dla niej przygoto-
wałd. 5 Ale miedziany ołtarze,
który wykonał Becalelf, syn
Uriego, syna Chura, stał przed
przybytkiem Jehowy. Salomon
oraz zbór przychodzili, żeby
modlić si� przed tym ołtarzem�.
6 I teraz Salomon na tym mie-
dzianym ołtarzu przed namio-
tem spotkania złożył Jehowie
1000 ofiar całopalnychg.

7 Tej nocy Bóg ukazał si� Sa-
lomonowi i przemówił do niego:
„Powiedz, co byś chciał ode mnie
otrzymać”h. 8 Na to Salomon
rzekł do Boga: „Okazywałeś wiel-
k� lojaln� miłość mojemu ojcu,
Dawidowi i, i ustanowiłeś mnie
królem w jego miejsce j. 9 Te-
raz, Jehowo Boże, niech spełni
si� obietnica, któr� złożyłeś Da-
widowi, mojemu ojcuk. Uczyniłeś
mnie królem ludu tak licznego
jak drobinki ziemil. 10 Daj mi
wi�c m�drość i wiedz�m, żebym
umiał prowadzić ten lud�. Bo czy
bez tego b�d� w stanie s�dzić
Twój lud, który jest tak wielki?”n.

1:5 �Lub „żeby tam si� Go radzić”.
1:10 �Dosł. „wychodzić przed ten lud
i wchodzić”.

11 Wtedy Bóg powiedział do
Salomona: „Ponieważ właśnie te-
go zapragn�łeś z całego serca
i ponieważ nie poprosiłeś o ma-
j�tek, bogactwo i zaszczyty ani
o śmierć� tych, którzy ci� nie-
nawidz�, ani o długie życie�, ale
poprosiłeś o m�drość i wiedz�,
żeby s�dzić mój lud, nad któ-
rym ustanowiłem ci� królema,
12 to dam ci m�drość i wiedz�.
A oprócz tego dam ci maj�tek,
bogactwo i zaszczyty, jakich nie
miał żaden król przed tob� i nie
b�dzie miał nikt po tobie”b.

13 Salomon zszedł ze wznie-
sienia w Gibeoniec, gdzie znajdo-
wał si� namiot spotkania, wró-
cił do Jerozolimy i dalej panował
nad Izraelem. 14 Gromadził co-
raz wi�cej rydwanów i koni�.
Miał 1400 rydwanów oraz 12 000
koni�d. Trzymał je w miastach
rydwanówe, jak również blisko
siebie, w Jerozolimief. 15 Król
sprawił, że w Jerozolimie by-
ło tyle srebra i złota, co kamie-
nig, a drewna cedrowego tak du-
żo, jak sykomor w Szefelih.
16 Konie Salomona sprowadza-
no z Egiptu i, a kupcy królewscy
nabywali stada koni� za ustalon�
cen� j. 17 Każdy rydwan spro-
wadzony z Egiptu kosztował 600
srebrników, a koń—150. Kupcy
królewscy sprzedawali je potem
wszystkim królom hetyckim i sy-
ryjskim.

2 Salomon rozkazał zbudować
dom dla imienia Jehowyk

oraz dom� królewski dla sie-
bie l. 2 Wyznaczył 70 000 robot-
ników� i 80 000 kamieniarzy
w górachm i ustanowił nad nimi

1:11 �Lub „dusze”. �Dosł. „wiele dni”.
1:14 �Lub „jeźdźców”. 1:16 �Możliwe
też „sprowadzano z Egiptu i z Kue,
a kupcy królewscy nabywali je w Kue”.
Może chodzić o Cylicj�. 2:1 �Lub „pa-
łac”. 2:2 �Lub „tragarzy”.
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3600 nadzorcówa. 3 Ponadto
Salomon posłał do Chiramab,
króla Tyru, tak� wiadomość:
„Gdy Dawid, mój ojciec, bu-
dował swój dom�, dostarcza-
łeś mu drewna cedrowego. Zrób
dla mnie to samoc. 4 Chc� zbu-
dować dom dla imienia Jeho-
wy, mojego Boga. Uświ�c� ten
dom dla Niego, żeby spalać
przed Nim wonne kadzidłod, sta-
le kłaść chleby pokładnee oraz
składać ofiary całopalne rano
i wieczoremf, w dni szabatug,
w dni nowiuh, a także podczas
dorocznych świ�t i ku czci Jeho-
wy, naszego Boga. Jest to trwa-
łe postanowienie dla Izraela.
5 Dom, który zbuduj�, b�dzie
wspaniały, bo nasz Bóg prze-
wyższa wszystkich innych bo-
gów. 6 Ale czy ktoś jest w sta-
nie zbudować Mu dom? Skoro
nawet niebiosa, bezkresne nie-
biosa�, nie mog� Go pomieścić j,
to kim jestem ja, żebym miał
zbudować Mu dom? Mog� tylko
zbudować miejsce, w którym b�-
d� spalać dla Niego ofiary.
7 Przyślij mi wi�c rzemieślnika,
który dobrze si� zna na wykony-
waniu wyrobów ze złota, srebra,
miedzik, żelaza, purpurowej weł-
ny, karmazynu i niebieskiej nici
i który umie wykonywać płasko-
rzeźby. B�dzie pracował w Ju-
dzie i Jerozolimie z moimi zdol-
nymi rzemieślnikami, których
wyznaczył mój ojciec, Dawid l.
8 Przyślij mi też z Libanu drew-
no cedrowe, jałowcowem i san-
dałowe�n, bo dobrze wiem, że
twoi słudzy maj� doświadczenie
w ścinaniu drzew Libanuo. Moi
i twoi słudzy b�d� pracować ra-
zemp, 9 żeby przygotować dla
mnie duż� ilość drewna, bo

2:3 �Lub „pałac”. 2:6 �Dosł. „niebo
niebios”. 2:8 �Hebr. �almuggı́m.

dom, który buduj�, b�dzie wielki
i wyj�tkowo pi�kny. 10 Twoim
sługom, drwalom, którzy ścina-
j� drzewa, b�d� dostarczał żyw-
nośća: 20 000 korów� pszenicy,
20 000 korów j�czmienia, 20 000
batów� wina i 20 000 batów oli-
wy”.

11 Chiram, król Tyru, wysłał
do Salomona list z tak� od-
powiedzi�: „Jehowa kocha swój
lud, dlatego ustanowił ci� kró-
lem”. 12 Chiram dodał też:
„Niech b�dzie wysławiany Jeho-
wa, Bóg Izraela, który stwo-
rzył niebo i ziemi�, bo dał kró-
lowi Dawidowi m�drego synab,
odznaczaj�cego si� rozs�dkiem
i zrozumieniemc. On zbuduje
dom dla Jehowy i dom królew-
ski dla siebie. 13 Posyłam wi�c
do ciebie Chiram-Abiego, któ-
ry jest zdolnym rzemieślnikiem
i odznacza si� zrozumieniemd.
14 Jego matka pochodzi z ple-
mienia Dana, ale ojciec był
Tyryjczykiem. Ma doświadcze-
nie w wykonywaniu wyrobów
ze złota, srebra, miedzi, żela-
za, kamienia, drewna, purpuro-
wej wełny, niebieskiej nici, deli-
katnej tkaniny i karmazynue.
Potrafi zrobić wszelkiego rodza-
ju płaskorzeźby i wykona każdy
projekt, który otrzymaf. B�dzie
pracował razem z twoimi zdol-
nymi rzemieślnikami oraz rze-
mieślnikami mojego pana Dawi-
da, twojego ojca. 15 Teraz,
mój panie, tak jak obiecałeś, wy-
ślij swoim sługom pszenic�,
j�czmień, oliw� i winog. 16 Na-
ścinamy tyle drzew z Libanuh, ile
potrzebujesz, złożymy je w trat-
wy i przetransportujemy mo-
rzem do Joppy i, a ty zabierzesz
je do Jerozolimy”j.

2:10 �Kor odpowiadał 220 l. Zob. Do-
datek B14. �Bat odpowiadał 22 l.
Zob. Dodatek B14.
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17 Salomon policzył wszyst-
kich m�żczyzn, którzy byli
cudzoziemcami mieszkaj�cymi
w ziemi izraelskieja, jak to kie-
dyś zrobił jego ojciec, Dawidb.
Było ich 153 600. 18 Wyznaczył
spośród nich 70 000 robotni-
ków� i 80 000 kamieniarzyc w gó-
rach i ustanowił 3600 nadzor-
ców, którzy mieli organizować
ich prac�d.

3 Salomon rozpocz�ł budow�
domu Jehowye w Jerozoli-

mie, na górze Moriaf, gdzie Je-
howa ukazał si� jego ojcu, Dawi-
dowig—na miejscu, które Dawid
przygotował na klepisku Jebusy-
ty Ornanah. 2 Salomon zacz�ł
budow� drugiego dnia miesi�ca
drugiego w czwartym roku swo-
jego panowania. 3 Położył pod
dom prawdziwego Boga funda-
ment, który według dawnej mia-
ry� miał 60 łokci długości
i 20 łokci szerokości i. 4 Portyk
przed domem miał 20 łokci sze-
rokości�, tyle co szerokość do-
mu, a wysokość portyku wyno-
siła 120�. Pokrył go wewn�trz
szczerym złotemj. 5 Główne
pomieszczenie� wyłożył drew-
nem jałowcowym, po czym po-
krył je czystym złotemk i ozdo-
bił wizerunkami palm l oraz
łańcuchamim. 6 Ponadto wyło-
żył dom pi�knymi drogocenny-
mi kamieniamin. Złotoo, którego
używał, pochodziło z Parwaim.
7 Złotem pokrył dom—belki su-
fitowe, progi, ściany i drzwip. Na

2:18 �Lub „tragarzy”. 3:3 �Zwykły
łokieć odpowiadał 44,5 cm. Według
niektórych „dawna miara” odnosi si�
do długiego łokcia, który odpowiadał
51,8 cm. Zob. Dodatek B14. 3:4 �Dosł.
„długości”. �Nie jest pewne, o ja-
k� jednostk� miary chodzi. 3:5 �Dosł.
„wielki dom”. Może chodzić o Miejsce´
Swi�te.

ścianach wykonał płaskorzeźby
cherubówa.

8 Potem wykonał Miejsce
Najświ�tsze�b. Jego długość by-
ła równa szerokości domu i wy-
nosiła 20 łokci. Jego szerokość
również wynosiła 20 łokci. Po-
krył je czystym złotem waż�cym
600 talentów�c. 9 Na gwoździe
zużył 50 syklów� złota. Złotem
pokrył też pokoje na dachu.

10 Nast�pnie w Miejscu Naj-
świ�tszym� wykonał dwie rzeź-
by cherubów i powlekł je zło-
temd. 11 Skrzydła cherubówe

ł�cznie miały długość 20 łokci.
Jedno skrzydło pierwszego che-
ruba miało 5 łokci długości i do-
tykało ściany domu, a drugie
skrzydło, które też miało 5 łokci
długości, stykało si� ze skrzyd-
łem drugiego cheruba. 12 Jed-
no skrzydło drugiego cheruba
miało 5 łokci długości i dotyka-
ło drugiej ściany domu, a dru-
gie skrzydło, które też miało
5 łokci długości, stykało si�
ze skrzydłem pierwszego che-
ruba. 13 Rozpi�tość skrzydeł
obu cherubów wynosiła w su-
mie 20 łokci. Cheruby stały na
nogach, zwrócone twarzami do
środka�.

14 Ponadto zrobił zasłon�f

z niebieskiej nici, purpurowej
wełny, karmazynu i delikatnej
tkaniny. Na zasłonie wyhaftował
cherubyg.

15 Potem przed domem wy-
konał dwie kolumnyh. Ich dłu-
gość wynosiła 35 łokci. Na
szczycie każdej z nich znajdowa-
ła si� głowica wysokości 5 łok-
ci i. 16 Wykonał też łańcuszki

3:8 �Lub „dom Miejsca Najświ�tszego”.
�Talent odpowiadał 34,2 kg. Zob. Doda-
tek B14. 3:9 �Sykl odpowiadał 11,4 g.
Zob. Dodatek B14. 3:10 �Lub „w domu
Miejsca Najświ�tszego”. 3:13 �Czyli
w kierunku Miejsca

´
Swi�tego.
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i zawiesił je na szczytach ko-
lumn jak naszyjniki. Oprócz te-
go zrobił 100 owoców granatu,
które przymocował do łańcusz-
ków. 17 Ustawił te kolumny
przed świ�tyni�—jedn� po pra-
wej� stronie, a drug� po lewej�.
Tej po prawej stronie nadał na-
zw� Jachin�, a tej po lewej na-
zw� Boaz�.

4 Salomon wykonał miedziany
ołtarza, który miał 20 łok-

ci długości, 20 łokci szerokości
i 10 łokci wysokości.

2 Odlał z metalu okr�gły
zbiornik zwany morzemb. Od
jednej do drugiej kraw�dzi mie-
rzył on 10 łokci. Miał 5 łokci wy-
sokości i 30 łokci w obwodzie�c.
3 Poniżej kraw�dzi zbiornika�
były dookoła dwa rz�dy ozdób
w kształcie dyńd, po 10 na ło-
kieć. Zostały one wykonane ze
zbiornikiem w jednym odlewie.
4 Zbiornik stał na 12 bykache:
trzy były zwrócone na północ,
trzy na zachód, trzy na południe
i trzy na wschód. To na nich
opierał si� zbiornik, a wszyst-
kie byki były skierowane zada-
mi do środka. 5 Zbiornik ten
był gruby na szerokość dłoni�,
a jego kraw�dź była jak kraw�dź
kielicha, podobna do kwiatu li-
lii. Mógł on pomieścić� 3000 ba-
tów� wody.

6 Ponadto wykonał 10 base-
nów do mycia i postawił pi�ć po
prawej stronie i pi�ć po lewejf.
Woda z nich służyła do płukania

3:17 �Lub „południowej”. �Lub „pół-
nocnej”. �Nazwa ta znaczy „oby On
umocnił”. �Nazwa ta może znaczyć
„w sile”. 4:2 �Lub „i potrzebny był
sznur mierniczy o długości 30 łok-
ci, żeby go opasać”. 4:3 �Dosł. „mo-
rza”. 4:5 �Szerokość dłoni odpowia-
dała 7,4 cm. Zob. Dodatek B14. �Lub
„jego pojemność wynosiła”. �Bat od-
powiadał 22 l. Zob. Dodatek B14.

tego, co przynoszono na ofiar�
całopaln�a. Natomiast wod� ze
zbiornika myli si� kapłanib.

7 Potem wykonał według
projektuc 10 złotych świeczni-
kówd i umieścił je w świ�tyni—
pi�ć po prawej stronie i pi�ć po
leweje.

8 Poza tym wykonał 10 sto-
łów i postawił je w świ�tyni—
pi�ć po prawej stronie i pi�ć po
lewejf. Wykonał też 100 złotych
czasz.

9 Nast�pnie wydzielił dzie-
dziniecg kapłanówh oraz wielki
dziedziniec�i i zrobił bramy, któ-
re pokrył miedzi�. 10 Zbiornik
zwany morzem postawił po pra-
wej stronie domu od południo-
wego wschodu j.

11 Chiram wykonał również
kubły, szufelki i misyk.

Tak Chiram zakończył cał�
prac� dla króla Salomona przy
domu prawdziwego Boga. Wyko-
nał l: 12 dwie kolumnym z gło-
wicami w kształcie czasz; dwie
siatkin, które zdobiły dwie gło-
wice w kształcie czasz znajdu-
j�ce si� na szczytach kolumn;
13 400 owoców granatuo do
dwóch siatek, do każdej siat-
ki po dwa rz�dy, żeby ozdobić
dwie głowice w kształcie czasz
znajduj�ce si� na kolumnachp;
14 10 wózków� i 10 basenów
na tych wózkachq; 15 zbiornik
zwany morzem i 12 byków, na
których on stałr; 16 kubły, szu-
felki, widełkis i inne przybory.
Wszystko to Chiram-Abiw t wy-
konał dla króla Salomona do do-
mu Jehowy. Przedmioty te były
z polerowanej miedzi. 17 Król
odlewał je w formach z gliny
w Okr�gu Jordanu�, mi�dzy

4:9 �Lub „ogrodzony teren”. 4:14
�Lub „wózków na wod�”. 4:17 �Chodzi
o południow� cz�ść Doliny Jordanu.
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Sukkota a Cered�. 18 Salomon
wykonał tak dużo tych wszyst-
kich przedmiotów, że wagi mie-
dzi nie ustalonob.

19 Salomon wykonał wszyst-
kie sprz�tyc do domu prawdzi-
wego Boga: złoty ołtarzd; stołye

na chleb pokładnyf; 20 świecz-
niki i lampy do nich ze szczere-
go złotag, które zapalano przed
najskrytszym pomieszczeniem
zgodnie z przepisami; 21 kwia-
ty, lampy i gasidła�—ze złota, z
najczystszego złota; 22 szczyp-
ce, czasze, kielichy i pojemniki
na rozżarzonew�gle—ze szczere-
go złota. Ze złota zrobił też wej-
ścia domu—wewn�trzne drzwi do
Miejsca Najświ�tszegoh i drzwi
do świ�tyni�i.

5 Tak Salomon zakończył
wszystkie prace przy domu

Jehowyj. Nast�pnie przyniósł
rzeczy, które ofiarował� jego
ojciec, Dawidk, i umieścił sreb-
ro, złoto i wszystkie sprz�ty
w skarbcach domu prawdziwego
Boga l. 2 W tym czasie Salomon
zebrał w Jerozolimie starszych
Izraela, wszystkich zwierzchni-
ków plemion i głowy rodów iz-
raelskich, żeby przenieść Ark�
Przymierza Jehowy z Miasta Da-
widam, czyli z Syjonun. 3 Cały
Izrael zgromadził si� przed kró-
lem w świ�to�, które odbywało
si� w miesi�cu siódmymo.

4 Kiedy przybyli wszyscy
starsi Izraela, Lewici podnieśli
Ark�p. 5 Nast�pnie kapłani ra-
zem z Lewitami� przenieśli Ar-
k�, namiot spotkaniaq i wszyst-
kie świ�te sprz�ty, które były
w namiocie. 6 Król Salomon

4:21 �Lub „szczypce”. 4:22 �Lub „do-
mu świ�tyni”. Chodzi o Miejsce

´
Swi�-

te. 5:1 �Dosł. „uświ�cił”. 5:3 �Chodzi
o

´
Swi�to Szałasów. 5:5 �Lub „kapłani

lewiccy”.

i cały zgromadzony z nim lud
Izraela stali przed Ark�. Skła-
dano w ofierze tak wiele owiec
i sztuk bydłaa, że nie dało
si� ich policzyć. 7 Potem kap-
łani wnieśli Ark� Przymierza
Jehowy do najskrytszego po-
mieszczenia domu, Miejsca Naj-
świ�tszego, i postawili j� na jej
miejscu—pod skrzydłami che-
rubówb. 8 Skrzydła cherubów
rozpościerały si� nad miejscem,
gdzie stała Arka, i okrywa-
ły od góry Ark� oraz jej dr�ż-
kic. 9 Dr�żki te były tak długie,
że ich końce było widać z Miejs-
ca

´
Swi�tego przed najskrytszym

pomieszczeniem, ale z zewn�trz
nie było ich widać. I s� tam po
dziś dzień. 10 W Arce nie by-
ło nic oprócz dwóch tablic, któ-
re Mojżesz umieścił w niej przy
Horebied, gdy Jehowa zawarł
przymierzee z Izraelitami po ich
wyjściu z Egiptuf.

11 Potem kapłani wyszli ze
świ�tego miejsca� (wszyscy kap-
łani, którzy si� tam znajdo-
wali, uświ�cili si�g, bez wzgl�-
du na to, do jakiego oddziału
należeli)h. 12 Wszyscy lewic-
cy śpiewacy i, którym przewo-
dził Asafj, Hemank, Jedutun l

oraz ich synowie i bracia, stali
po wschodniej stronie ołtarza.
Byli ubrani w delikatn� tka-
nin� i trzymali czynele, harfy�
oraz liry�. Razem z nimi stało
120 kapłanów graj�cych na tr�-
bachm. 13 Dźwi�ki tr�b i głosy
śpiewaków zabrzmiały jak jeden
głos, kiedy wysławiali Jehow�
i składali Mu podzi�kowania.
I gdy przy akompaniamencie

5:11 �Zob. Słowniczek poj�ć. 5:12
�Hebr. néwel. Instrument strunowy
przypominaj�cy harf� lub lir�. �Hebr.
kinnòr. Instrument strunowy przypomi-
naj�cy lir� lub harf�.
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tr�b, czyneli i innych instrumen-
tów muzycznych wysławiali Je-
how�, „bo jest dobry, bo Jego
lojalna miłość trwa wiecznie”a,
obłok wypełnił dom Jehowyb.
14 Z powodu tego obłoku kap-
łani nie mogli tam usługiwać, bo
chwała Jehowy napełniła dom
prawdziwego Bogac.

6 Wtedy Salomon odezwał si�:
„Jehowo, powiedziałeś, że

b�dziesz przebywał w g�stym
mrokud. 2 Zbudowałem dla Cie-
bie wspaniały dom—trwałe miej-
sce, żebyś mieszkał w nim na za-
wsze”e.

3 Potem król odwrócił si�
w stron� zboru izraelskiego i za-
cz�ł go błogosławić, podczas gdy
cały zbór stałf. 4 Król rzekł:
„Chwała Jehowie, Bogu Izraela,
Temu, który własnymi ustami
złożył obietnic� mojemu ojcu, Da-
widowi, i własnymi r�kami j�
spełnił. Powiedział: 5 ‚Od dnia,
gdy wyprowadziłem z ziemi egip-
skiej swój lud, w żadnym z iz-
raelskich plemion nie wybrałem
miasta, żeby zbudować w nim
dom, w którym przebywałoby
moje imi�g, ani niewybrałem żad-
nego człowieka na wodza mojego
ludu, Izraela. 6 Ale wybrałem
Jerozolim�h, żeby tam przebywa-
ło moje imi�, i wybrałem Dawi-
da, żeby panował nad moim lu-
dem, Izraelem’ i. 7 I Dawid, mój
ojciec, z całego serca pragn�ł
zbudować dom dla imienia Jeho-
wy, Boga Izraelaj. 8 Jehowa po-
wiedział jednak do mojego ojca,
Dawida: ‚Z całego serca zaprag-
n�łeś zbudować dom dla mojego
imienia i dobrze, że w twoim ser-
cu pojawiło si� takie pragnienie.
9 Ale nie ty zbudujesz ten dom.
To twój syn, który ci si� urodzi�,

6:9 �Dosł. „wyjdzie z twoich l�dźwi”.

zbuduje dom dla mojego imie-
nia’a. 10 Jehowa spełnił swoj�
obietnic�, bo zostałem nast�pc�
mojego ojca, Dawida, i zasiadłem
na tronie Izraelab, tak jak Jehowa
obiecałc. Zbudowałem też dom
dla imienia Jehowy, Boga Izra-
ela, 11 i tam umieściłem Ark�.
Znajduje si� w niej przymierzed,
które Jehowa zawarł z Izrae-
lem”.

12 Nast�pnie Salomon stan�ł
przy ołtarzu Jehowy przed ca-
łym zborem izraelskim i pod-
niósł r�ce ku niebue. 13 (Salo-
mon stan�ł na miedzianym
podwyższeniu, które wcześniej
wykonał i postawił na środku
dziedzińca�f. Miało ono 5 łok-
ci� długości, 5 łokci szerokości
i 3 łokcie wysokości). Ukl�kn�ł
przed całym zborem izrael-
skim, podniósł r�ce ku niebug

14 i rzekł: „Jehowo, Boże Izrae-
la, ani w niebie, ani na ziemi nie
ma Boga takiego jak Ty! Dotrzy-
mujesz przymierza i okazujesz
lojaln� miłość swoim sługom,
którzy Ci służ�� całym sercemh.
15 Dotrzymałeś obietnicy danej
swojemu słudze Dawidowi, mo-
jemu ojcu i. Złożyłeś t� obietnic�
własnymi ustami i dzisiaj speł-
niłeś j� własn� r�k� j. 16 A te-
raz, Jehowo, Boże Izraela, speł-
nij też to, co obiecałeś swojemu
słudze Dawidowi, mojemu ojcu,
gdy powiedziałeś: ‚Jeśli tylko
twoi synowie b�d� zwracać uwa-
g� na swoje post�powanie i prze-
strzegać mojego prawa, tak jak
ty go przestrzegałeś, to na tro-
nie Izraela zawsze b�dzie zasia-
dał przede mn� twój potomek’k.
17 Jehowo, Boże Izraela, spraw,

6:13 �Lub „ogrodzonego terenu”. �Ło-
kieć odpowiadał 44,5 cm. Zob. Doda-
tek B14. 6:14 �Dosł. „chodz� przed To-
b�”.
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żeby ta obietnica, któr� dałeś
swojemu słudze Dawidowi, oka-
zała si� wiarygodna.

18 „Boże, ale czy naprawd�
zamieszkasz z ludźmi na ziemi?a

Przecież nawet niebiosa, bez-
kresne niebiosa�, nie mog� Ci�
pomieścićb, a co dopiero ten
dom, który zbudowałem!c 19 Je-
howo, mój Boże, zwróć uwag�
na modlitw� swojego sługi i na
jego prośb� o Twoj� przychyl-
ność. Wysłuchaj wołania o po-
moc i modlitwy, któr� Twój słu-
ga zanosi do Ciebie. 20 Niech
Twoje oczy dniem i noc� b�-
d� zwrócone na ten dom, na
miejsce, o którym powiedzia-
łeś, że b�dzie w nim przebywa-
ło Twoje imi�d, i wysłuchaj mod-
litwy swojego sługi, kiedy b�dzie
j� zanosił zwrócony w kierun-
ku tego miejsca. 21 Wysłuchaj
swojego sługi i swojego ludu, Iz-
raela, gdy b�d� si� modlić i bła-
gać Ci� o pomoc zwróceni w kie-
runku tego miejscae. Wysłuchaj
ich z niebios, miejsca swojego
zamieszkaniaf. Wysłuchaj i prze-
baczg.

22 „Jeśli jakiś człowiek zgrze-
szy przeciwko swojemu bliźnie-
mu i zostanie zobowi�zany do
złożenia przysi�gi�, której zła-
manie ści�gn�łoby na niego kl�t-
w�, i zwi�zany t� przysi�g��
przyjdzie przed Twój ołtarz w
tym domuh, 23 to zechciej wy-
słuchać go z niebios i działaj,
i os�dź swoich sług: odpłać nie-
godziwcowi i to, czego si� do-
puścił, sprowadź na jego własn�
głow� i, a prawego uznaj za nie-
winnego� i nagrodź go stosownie
do jego prawości j.

6:18 �Dosł. „niebo niebios”. 6:22 �Lub
„i ten włoży na niego przekleństwo”.
�Lub „i pod t� kl�tw�”. 6:23 �Dosł.
„prawego”.

24 „A jeśli Twój lud, Izrael,
zostanie pokonany przez wro-
ga, bo grzeszył przeciwko To-
biea, ale powróci do Ciebie i b�-
dzie sławić Twoje imi�b, modlić
si�c w tym domu i błagać o łas-
k�d, 25 to zechciej wysłuchać
go z niebiose i przebacz grzech
swojego ludu, Izraelitów, i przy-
prowadź ich z powrotem do zie-
mi, któr� dałeś im oraz ich
przodkomf.

26 „Gdy niebo zostanie za-
mkni�te i nie b�dzie deszczug,
bo grzeszyli przeciwko Tobieh,
ale b�d� si� modlić zwróce-
ni w kierunku tego miejsca, b�-
d� wysławiać Twoje imi� i nie
b�d� już grzeszyć, bo nauczy-
łeś ich pokory�i, 27 wtedy ze-
chciej wysłuchać ich z niebios
i przebacz grzech swoich sług—
swojego ludu, Izraela. Wskaż im
właściw� drog�, któr� powinni
iść j. I ześlij deszczk na swoj� zie-
mi�, któr� dałeś swemu ludowi
jako dziedzictwo.

28 „Jeśli t� ziemi� dotknie
kl�ska głodul, zarazam, wynisz-
czaj�ca spiekota lub rdzan, jeśli
pojawi� si� chmary szarańczy,
jeśli pojawi si� szarańcza� po-
żeraj�ca wszystko, co spotka na
swojej drodzeo, jeśli wrogowie
b�d� oblegać któreś z miast� tej
ziemip albo jeśli pojawi si� jaka-
kolwiek inna plaga czy chorobaq

29 i wtedy cały Twój lud, Izrael,
lub nawet jeden człowiek zwróci
si� do Ciebie z jak�ś modlitw�r,
z jak�ś prośb� o Twoj� przychyl-
nośćs (bo każdy wie, co go dr�-
czy i sprawia mu ból)t, i wyci�g-
nie r�ce w kierunku tego domuu,
30 to zechciej wysłuchać go z
niebios, miejsca swojego zamie-
szkaniav, i zechciej przebaczyćw.

6:26 �Lub „bo ich uciskałeś”. 6:28
�Lub „koniki polne”. �Dosł. „bram”.
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Nagrodź każdego stosownie do
jego post�powania, bo znasz je-
go serce. Tylko Ty naprawd�
znasz serce człowiekaa. 31 Wte-
dy b�d� si� Ciebie bać i chodzić
Twoimi drogami przez wszyst-
kie dni swojego życia na ziemi,
któr� dałeś naszym przodkom.

32 „Również jeśli cudzozie-
miec, który nie należy do Two-
jego ludu, Izraela, przyjdzie z da-
lekiej krainy ze wzgl�du na
Twoje wielkie imi��, Twoj� sil-
n� r�k� i Twoje pot�żne� rami�b

i b�dzie si� modlić zwrócony
w kierunku tego domuc, 33 to
zechciej go wysłuchać z nie-
bios, miejsca swojego zamiesz-
kania, i uczyń wszystko, o co
ten cudzoziemiec Ci� poprosi—
żeby wszystkie ludy ziemi po-
znały Twoje imi�d i bały si� Cie-
bie tak jak Twój lud, Izrael, i by
wiedziały, że ten dom, który zbu-
dowałem, nosi Twoje imi�.

34 „Jeżeli Twój lud wyru-
szy na wojn� przeciwko swoim
wrogom tam, gdzie go poślesze,
i b�dzie si� modlićf do Cie-
bie zwrócony w kierunku tego
miasta, które wybrałeś, oraz do-
mu, który zbudowałem dla Two-
jego imieniag, 35 zechciej wy-
słuchać z niebios jego modlitwy
i prośby o przychylność i stań
w jego obronie�h.

36 „Jeżeli zgrzesz� przeciw-
ko Tobie (bo nie ma człowieka,
który nie grzeszy)i, a Ty si� na
nich rozgniewasz i wydasz ich
wrogowi, i ten uprowadzi ich do
niewoli do ziemi dalekiej lub bli-
skiej j, 37 ale oni si� opami�ta-
j� w ziemi, do której zostali
uprowadzeni, i wróc� do Ciebie,
i b�d� Ci� tam błagać o łask�,

6:32 �Lub „reputacj�”. �Dosł. „wyci�g-
ni�te”. 6:35 �Lub „dokonaj s�du na je-
go rzecz”.

mówi�c: ‚Zgrzeszyliśmy, dopuś-
ciliśmy si� zła, post�piliśmy nie-
godziwie’a, 38 jeżeli wróc� do
Ciebie całym sercemb i cał� du-
sz�� w ziemi, do której zostali
uprowadzeni do niewolic, i b�d�
si� modlić zwróceni w kierun-
ku swojej ziemi, któr� dałeś ich
przodkom, miasta, które wybra-
łeśd, i domu, który wybudowa-
łem dla Twojego imienia, 39 to
ich modlitwy i prośby o łask�
wysłuchaj z niebios, miejsca
swojego zamieszkania, i stań
w ich obroniee. Przebacz swoje-
mu ludowi jego grzech przeciw-
ko Tobie.

40 „Boże mój, prosz�, niech
Twoje oczy b�d� otwarte i niech
Twoje uszy usłysz� modlit-
wy zanoszone w tym miejs-
cu�f. 41 Jehowo Boże, przyjdź
do miejsca, w którym b�dziesz
przebywaćg Ty i Arka, która jest
symbolem Twojej siły. Jehowo
Boże, niech Twoi kapłani odzie-
j� si� w wybawienie, a Twoi lo-
jalni słudzy niech raduj� si�
z Twojej dobrocih. 42 Jehowo
Boże, nie odrzucaj� swojego po-
mazańca i. Pami�taj o lojalnej mi-
łości wobec swojego sługi Da-
wida” j.

7 Gdy tylko Salomon skończył
si� modlićk, spadł z nieba

ogień l, który strawił ofiar� cało-
paln� oraz inne ofiary, i chwała
Jehowy napełniła domm. 2 A
ponieważ chwała Jehowy napeł-
niła dom Jehowy, kapłani nie
mogli wejść do domu Jehowyn.
3 Kiedy wszyscy Izraelici zo-
baczyli spadaj�cy ogień, a tak-
że chwał� Jehowy nad domem,
padli na kolana na kamiennej na-
wierzchni, pokłonili si� do ziemi

6:38 �Zob. Słowniczek poj�ć. 6:40
�Lub „modlitwy zwi�zane z tym miejs-
cem”. 6:42 �Dosł. „nie odwracaj twa-
rzy”.
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i dzi�kowali Jehowie, „bo jest do-
bry, bo Jego lojalna miłość trwa
wiecznie”.

4 Król i cały lud złożyli Je-
howie ofiarya. 5 Król Salomon
złożył na ofiar� 22 000 byków
i 120 000 owiec. W ten spo-
sób król i cały lud oddali do
użytku dom prawdziwego Bogab.
6 Kapłani stali na swoich sta-
nowiskach. Naprzeciw nich stali
Lewici z instrumentami, przy
akompaniamencie których śpie-
wano Jehowiec. (Instrumenty te
wykonał król Dawid, żeby dzi�-
kować Jehowie i za ich pomoc��
Go wysławiać—„bo Jego lojalna
miłość trwa wiecznie”). Kapła-
ni głośno grali na tr�bachd, pod-
czas gdy wszyscy Izraelici stali.

7 Nast�pnie Salomon uświ�-
cił środek dziedzińca znajduj�-
cego si� przed domem Jeho-
wy, żeby móc tam złożyć
ofiary całopalnee i tłuszcz ofiar
współuczestnictwa�, ponieważ
wykonany przez niego mie-
dziany ołtarzf nie mógł po-
mieścić wszystkich ofiar ca-
łopalnych, zbożowych�g oraz
tłuszczuh. 8 Salomon i cały Iz-
rael—bardzo wielki zbór lu-
dzi przybyłych z ziem od Lebo-
-Chamat� aż po Dolin� Potoku
Egipskiego�—obchodzili świ�to
przez siedem dni i. 9 Przez sie-
dem dni obchodzili uroczys-
tość oddania ołtarza do użyt-
ku i przez siedem dni obchodzili
świ�to, a ósmego dnia� urz�-
dzili uroczyste zgromadzenie j.
10 Potem, 23 dnia miesi�ca
siódmego, król odesłał ludzi,

7:6 �Lub „razem z nimi”. Może chodzić
o Lewitów. 7:7 �Zob. Słowniczek poj�ć.
7:8 �Lub „wejścia do Chamatu”. �Lub
„Wadi Egiptu”. Zob. Słowniczek poj�ć,
hasło „Wadi”. 7:9 �Chodzi o nast�pny
dzień po świ�cie, czyli 15 dzień.

a oni poszli do swoich domów
z radości� w sercua, szcz�śliwi,
że Jehowa okazał dobroć swoje-
mu słudze Dawidowi, Salomono-
wi oraz swojemu ludowi, Izrae-
lowib.

11 Tak wi�c Salomon ukoń-
czył dom Jehowy i dom� królew-
skic. Udało mu si� zrealizo-
wać wszystkie plany zwi�zane
z domem Jehowy oraz swo-
im własnym domemd. 12 Po-
tem Jehowa ukazał si� w no-
cy Salomonowie i powiedział
do niego: „Wysłuchałem twojej
modlitwy i wybrałem to miej-
sce na swój dom, w którym
b�d� składane ofiaryf. 13 Gdy
zamkn� niebo i nie b�dzie
deszczu, gdy nakaż� szarań-
czy� pożreć roślinność kraju
i gdy ześl� zaraz� na swój lud,
14 a mój lud, który jest nazwa-
ny od mojego imieniag, okaże
pokor�h, b�dzie si� modlić, za-
biegać o moje uznanie� i za-
wróci ze złej drogi i, wtedy wy-
słucham go z niebios, przebacz�
jego grzech i uzdrowi� jego zie-
mi� j. 15 Moje oczy b�d� otwar-
te i moje uszy usłysz� modlit-
wy zanoszone w tym miejscuk.
16 Wybrałem i uświ�ciłem ten
dom, żeby moje imi� stale tam
przebywało l. I zawsze b�d� na
niego zwrócone moje oczy, i b�-
dzie tam moje sercem.

17 „Jeśli b�dziesz mi służyć�
jak twój ojciec, Dawid, jeśli b�-
dziesz post�pować zgodnie ze
wszystkim, co ci nakazałem,
oraz przestrzegać moich prze-
pisów i postanowieńn, 18 to ja
utwierdz� twój tron i two-
j� władz� królewsk�o, zgodnie

7:11 �Lub „pałac”. 7:13 �Lub „koni-
kom polnym”. 7:14 �Dosł. „szukać
mojego oblicza”. 7:17 �Dosł. „chodzić
przede mn�”.
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z przymierzem, które zawarłem
z Dawidema, twoim ojcem, mó-
wi�c: ‚Nad Izraelem zawsze b�-
dzie panować twój potomek’b.
19 Ale jeśli odwrócicie si� ode
mnie i odrzucicie moje usta-
wy oraz moje przykazania, któ-
re ode mnie otrzymaliście, i jeśli
zaczniecie służyć innym bogom
i si� im kłaniaćc, 20 to ja wy-
korzeni� Izraelitów z ziemi, któ-
r� im dałemd, i odrzuc� dom,
który uświ�ciłem dla swojego
imienia. Sprawi�, że stanie si�
on przedmiotem pogardy� i po-
śmiewiskiem dla wszystkich lu-
dówe. 21 Ten dom zamieni si�
w rumowisko. Każdy, kto b�dzie
obok niego przechodził, popat-
rzy zdziwionyf i spyta: ‚Dlacze-
go Jehowa uczynił coś takie-
go tej ziemi i temu domowi?’g.
22 Wtedy mu odpowiedz�: ‚Dla-
tego, że porzucili Jehow�h, Boga
swoich przodków, który wypro-
wadził ich z Egiptu i, a znaleźli
sobie innych bogów, zacz�li si�
im kłaniać i im służyć j. Właśnie
dlatego sprowadził na nich całe
to nieszcz�ście’”k.

8 Salomon zbudował dom Je-
howy oraz swój własny dom�

w ci�gu 20 latl. 2 Potem odbu-
dował miasta, które dał mu Chi-
ramm, i osiedlił w nich Izraeli-
tów�. 3 Ponadto Salomon udał
si� do Chamat-Coby i j� zdobył.
4 Nast�pnie ufortyfikował� Tad-
mor na pustkowiu oraz wszyst-
kie miasta-spichlerzen, które zbu-
dował w Chamacieo. 5 Umocnił
murami, bramami i zasuwami
Bet-Choron Górnep i Bet-Choron
Dolneq. 6 Ufortyfikował także
Baalatr oraz wszystkie swoje
miasta-spichlerze,wszystkiemia-
sta, w których trzymano rydwa-

7:20 �Dosł. „przysłowiem”. 8:1 �Lub
„pałac”. 8:2 �Dosł. „synów Izraela”.
8:4 �Lub „odbudował”.

nya, i miasta dla jeźdźców. Zbu-
dował też wszystko, co chciał
zbudować w Jerozolimie, w Liba-
nie i na całym podległym mu ob-
szarze.

7 A jeśli chodzi o wszystkich
ocalałych Hetytów, Amorytów,
Peryzzytów, Chiwwitów i Je-
busytówb, nienależ�cych do lu-
du Izraelac— 8 czyli potomków
tych, których pozostawiono
w tej ziemi, tych, których Izrae-
lici nie zgładzilid—Salomon po-
woływał ich do przymusowej
pracy i tak jest do dzisiaje.
9 Jednak żadnego z Izraeli-
tów Salomon nie powoływał
do pracy jako niewolnikaf. Byli
oni jego wojownikami, dowódca-
mi jego przybocznych oraz do-
wódcami ludzi, którzy powozili
rydwanami, i dowódcami konni-
cyg. 10 Król Salomon miał 250
zwierzchników zarz�dców. Nad-
zorowali oni pracownikówh.

11 Salomon przeprowadził
córk� faraona i z Miasta Dawi-
da do domu, który dla niej zbu-
dował j. Powiedział: „Chociaż to
moja żona, nie powinna miesz-
kać w domu Dawida, króla
Izraela, bo miejsca, do których
przynoszono Ark� Jehowy, s�
świ�te”k.

12 Potem Salomon złożył Je-
howie ofiary całopalnel na oł-
tarzum Jehowy, który zbudował
przed portykiemn. 13 Tak jak
nakazał Mojżesz, Salomon skła-
dał ofiary każdego dnia, w dni
szabatuo, dni nowiup i trzy
razy w roku w wyznaczone
świ�taq:

´
Swi�to Przaśników r,´

Swi�to Tygodnis i
´
Swi�to Sza-

łasówt. 14 Zgodnie z zarz�-
dzeniem swojego ojca, Dawi-
da, Salomon wyznaczył oddziały
kapłanówu do pełnienia służ-
by. Powołał też na stanowi-
ska Lewitów, żeby każdego dnia
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wysławiali Bogaa oraz usługi-
wali w obecności kapłanów. Wy-
znaczył oddziały odźwiernych,
które postawił przy poszczegól-
nych bramachb, bo taki był na-
kaz Dawida, sługi prawdziwego
Boga. 15 Dokładnie wykonano
nakazy królewskie dane kapła-
nom i Lewitom, dotycz�ce ma-
gazynów oraz wszelkich innych
spraw. 16 Cała praca Salomo-
na—od położenia fundamentów
domu Jehowyc aż do zakoń-
czenia jego budowy—była do-
brze zorganizowana�. Tak został
ukończony dom Jehowyd.

17 Wtedy to Salomon wyru-
szył do Ecjon-Gebere i do Elotuf

leż�cego nad brzegiem morza
w ziemi edomskiejg. 18 Chi-
ramh przez swoich sług posy-
łał mu okr�ty i doświadczonych
marynarzy. Za każdym razem,
gdy udawali si� oni ze sługa-
mi Salomona do Ofirui, przywo-
zili stamt�d królowi Salomono-
wi 450 talentów� złota j.

9 O sławie Salomona usłysza-
ła królowa Szebyk. Wybra-

ła si� wi�c do Jerozolimy, że-
by poddać go próbie za pomoc�
trudnych pytań�. Przybyła z im-
ponuj�c� świt�� i przywiozła na
wielbł�dach olejek balsamowy,
bardzo dużo złota l i drogocenne
kamienie. Przyszła do Salomona
i rozmawiała z nim o wszystkim,
co j� nurtowałom. 2 Salomon
odpowiedział wtedy na każde jej
pytanie. Nie było nic�, czego nie
umiałby jej wyjaśnić.

3 Kiedy królowa Szeby uj-
rzała m�drość Salomonan, dom,
który zbudowało, 4 potrawy na

8:16 �Lub „została wykonana”. 8:18;
9:9 �Talent odpowiadał 34,2 kg.
Zob. Dodatek B14. 9:1 �Lub „za pomo-
c� zagadek”. �Lub „orszakiem”. 9:2
�Dosł. „nic ukrytego”.

jego stolea, to, jak zasiadaj� przy
nim jego dworzanie, podaj�cych
do stołu i ich stroje, jego pod-
czaszych i ich stroje oraz ofia-
ry całopalne, które regularnie
składał w domu Jehowyb, z wra-
żenia zaparło jej dech�. 5 Po-
wiedziała wi�c do króla: „To,
co słyszałam w swoim kraju
o twoich osi�gni�ciach� i twojej
m�drości, okazało si� prawd�.
6 Nie wierzyłam w te wieści, do-
póki nie przybyłam i nie zoba-
czyłam tego na własne oczyc.
Teraz wiem, że nie opowie-
dziano mi nawet połowy o two-
jej wielkiej m�drości!d Znacznie
przerosłeś to, co o tobie mówio-
noe. 7 Szcz�śliwy jest twój lud,
szcz�śliwi s� twoi słudzy, któ-
rzy zawsze s� przy tobie i słu-
chaj� twoich m�drych słów!
8 Niech b�dzie wysławiany Je-
howa, twój Bóg, który sobie cie-
bie upodobał i wyniósł ci� na
swój tron jako króla panuj�cego
w imieniu Jehowy, twojego Bo-
ga. Ponieważ twój Bóg kocha Iz-
raelaf i chce, by trwał on na za-
wsze, ustanowił ci� jego królem,
żebyś sprawował władz� w spo-
sób prawy i sprawiedliwy”.

9 Potem dała królowi 120 ta-
lentów� złotag, bardzo dużo olej-
ku balsamowego i drogocenne
kamienie. Nigdy wi�cej nie przy-
wieziono takiego olejku balsa-
mowego, jaki przywiozła Salo-
monowi królowa Szebyh.

10 Ponadto słudzy Chirama
i słudzy Salomona, którzy spro-
wadzali złoto z Ofiru i, sprowa-
dzali też drogocenne kamienie
oraz drewno sandałowe�j. 11 Z
drewna sandałowego król wyko-
nał schody do domu Jehowyk

9:4 �Dosł. „już nie było w niej ducha”.
9:5 �Lub „słowach”. 9:10 �Hebr.
�almuggı́m.
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i do domu� królewskiegoa, a tak-
że liry� i harfy� dla śpiewakówb.
Takiego drewna nigdy przedtem
nie widziano w ziemi judzkiej.

12 Król Salomon dał królo-
wej Szeby wszystko, czego za-
pragn�ła i o co poprosiła, wi�cej
niż ona� przywiozła jemu. Po-
tem królowa wróciła ze sługami
do swojego krajuc.

13 Wci�gu roku do Salomona
napływało 666 talentów złotad,
14 nie licz�c tego, co otrzymy-
wał on od kupców i handlarzy,
a także od wszystkich królów
arabskich i namiestników kra-
ju, którzy przywozili mu złoto
i srebroe.

15 Król Salomon wykonał
200 wielkich tarcz ze stopu zło-
taf (na każd� tarcz� zużył 600
syklów� stopu złota)g 16 i 300
puklerzy� ze stopu złota (na
każdy puklerz zużył 3 miny� zło-
ta). Potem król umieścił je w Do-
mu Lasu Libanuh.

17 Ponadto król wykonał
wielki tron z kości słoniowej
i pokrył go szczerym złotemi.
18 Do tronu prowadziło sześć
stopni i był do niego przymo-
cowany złoty podnóżek. Po obu
stronach siedzenia znajdowały
si� por�cze, przy których stały
dwa lwy j. 19 Na sześciu stop-
niach stało 12 lwówk, po jednym
z każdej strony stopnia. Czegoś
takiego nie wykonano w żadnym

9:11 �Lub „pałacu”. �Hebr. kinnòr. In-
strument strunowy przypominaj�cy li-
r� lub harf�. �Hebr. néwel. Instrument
strunowy przypominaj�cy harf� lub lir�.
9:12 �Możliwe też „a dodatkowo poda-
rował jej równowartość tego, co ona”.
9:15 �Sykl odpowiadał 11,4 g. Zob. Do-
datek B14. 9:16 �Chodzi o małe tarcze,
cz�sto noszone przez łuczników. �Mi-
na w Pismach Hebrajskich odpowiadała
570 g. Zob. Dodatek B14.

innym królestwie. 20 Wszyst-
kie naczynia do picia u króla Sa-
lomona były ze złota. Również
wszystkie sprz�ty w Domu Lasu
Libanu były ze szczerego złota.
Nie było niczego ze srebra, bo
za dni Salomona srebro nie mia-
ło żadnej wartościa. 21 Okr�ty
króla pływały do Tarsziszb ze
sługami Chiramac. Raz na trzy
lata okr�ty Tarszisz przypływa-
ły z ładunkiem złota, srebra, ko-
ści słoniowejd oraz małp i pawi.

22 Król Salomon przewyż-
szał wi�c bogactwem i m�droś-
ci� wszystkich innych królów
na ziemie. 23 I królowie z ca-
łej ziemi zabiegali o audiencj��
u Salomona, żeby posłuchać
m�drości, któr� prawdziwy Bóg
go obdarzyłf. 24 Każdy przy-
nosił dar: przedmioty ze srebra
i złota, szatyg, zbroje, olejek bal-
samowy, konie i muły. Tak było
rok po roku. 25 Salomon miał
4000 boksów dla swoich koni
i na rydwany, a także 12 000 ko-
ni�h. Trzymał je w miastach
rydwanów, jak również blisko
siebie, w Jerozolimie i. 26 Pa-
nował nad wszystkimi królami
od Eufratu� do ziemi Filis-
tynów i do granicy Egiptu j.
27 Król sprawił, że w Jerozoli-
mie było tyle srebra, co kamieni,
a drewna cedrowego tak dużo,
jak sykomor w Szefelik. 28 Ko-
nie sprowadzano dla Salomona
z Egiptu l i wszystkich innych
krajów.

29 Pozostałe fakty z życia
Salomonam, od pocz�tku do koń-
ca, zostały spisane przez proro-
ka Natanan oraz w proroctwie
Achijaszao z Szilo i w wizjach
wizjonera Iddap dotycz�cych Je-
roboamaq, syna Nebata. 30 Sa-

9:23 �Dosł. „szukali oblicza”. 9:25
�Lub „jeźdźców”. 9:26 �Dosł. „rzeki”.

ROZDZ. 9
a 1Kl 7:1

b 1Kn 25:1
Ps 92:3

c 1Kl 10:13

d 1Kl 10:14, 15
2Kn 1:15
Ps 68:29
Ps 72:15

e Ps 72:10

f 2Kn 12:9

g 1Kl 10:16, 17

h 1Kl 7:2

i 1Kl 10:18-20

j Rdz 49:9

k Lb 23:24
��������������������

szpalta 2
a 1Kl 10:21, 22

1Kl 10:27

b Ps 72:10
Jon 1:3

c 1Kl 9:27

d 1Kl 10:18

e 1Kl 3:12, 13
1Kl 4:29
1Kl 10:23-25

f 1Kl 3:28
1Kl 4:34
2Kn 1:12
Prz 2:6

g Mt 6:29

h Pwt 17:16
1Kl 4:26

i 1Kl 10:26

j 1Kl 4:21

k 1Kl 10:27
1Kn 27:28

l 1Kl 10:28
2Kn 1:16

m 1Kl 11:41-43

n 2Sm 7:2
2Sm 12:1
1Kl 1:8
1Kn 29:29

o 1Kl 11:30, 31
1Kl 14:2
1Kl 14:6, 10

p 2Kn 12:15
2Kn 13:22

q 1Kl 11:26

2 KRONIK 9:12-30 628



lomon panował w Jerozolimie
nad całym Izraelem 40 lat.
31 Potem spocz�ł ze swoimi
praojcami i został pochowany
w Mieście Dawida, swojego oj-
caa, a władz� po nim obj�ł jego
syn Rechoboamb.

10 Rechoboam udał si� do
Szechemc, bo zgromadził

si� tam cały Izrael, żeby obwołać
go królemd. 2 Usłyszał o tym
Jeroboame, syn Nebata (w tym
czasie przebywał on jeszcze
w Egipcie, dok�d uciekł przed
królem Salomonem)f, i wrócił
z Egiptu. 3 Wtedy posłano po
niego i Jeroboam z całym Iz-
raelem przybyli do Rechoboa-
ma. Powiedzieli: 4 „Twój ojciec
włożył na nas ci�żkie jarzmog.
Ale jeśli ty uczynisz lżejszym to
nieznośne jarzmo i ulżysz nam
w ci�żkiej pracy, do której zmu-
sił nas twój ojciec, to b�dziemy
ci służyć”.

5 Na to Rechoboam odpowie-
dział: „Wróćcie do mnie za trzy
dni”. Lud wi�c odszedłh. 6 Wte-
dy król Rechoboam zwrócił si�
po rad� do starszych m�ż-
czyzn�, którzy służyli jego oj-
cu, Salomonowi, gdy ten jeszcze
żył. Zapytał ich: „Co mi radzicie?
Jak mam odpowiedzieć tym lu-
dziom?”. 7 Odrzekli: „Jeżeli b�-
dziesz dobry dla tych ludzi, speł-
nisz ich oczekiwania i odpowiesz
im życzliwie, to oni na zawsze
zostan� twoimi sługami”.

8 Rechoboam jednak odrzu-
cił rad� starszych m�żczyzn�
i zacz�ł si� naradzać z młodymi,
którzy z nim dorastali, a teraz
pełnili u niego służb� i. 9 Zapy-
tał ich: „A co wy mi radzicie?
Jak odpowiedzieć tym ludziom,
którzy poprosili mnie: ‚Uczyń
lżejszym jarzmo, które na nas

10:6, 8, 13 �Lub „starszych ludu”.

włożył twój ojciec’?”. 10 Mło-
dzi, którzy z nim dorastali, od-
rzekli: „Ludziom, którzy powie-
dzieli: ‚Twój ojciec włożył na
nas ci�żkie jarzmo, ale ty uczyń
je lżejszym’, odpowiedz: ‚Mój
mały palec b�dzie grubszy niż
biodra mojego ojca. 11 Mój oj-
ciec włożył na was ci�żkie jarz-
mo, ale ja sprawi�, że b�dzie
jeszcze ci�ższe. Mój ojciec karał
was zwykłym biczem, a ja b�d�
was karał biczem z kolcami’”.

12 Na trzeci dzień Jerobo-
am razem z całym ludem przy-
szli do króla Rechoboama, zgod-
nie z jego poleceniem: „Wróćcie
do mnie za trzy dni”a. 13 Król
Rechoboam odpowiedział im os-
tro, odrzucaj�c tym samym rad�
starszych m�żczyzn�. 14 Od-
powiedział tak, jak doradzali mu
młodzi: „Sprawi�, że wasze jarz-
mo b�dzie jeszcze ci�ższe. Mój
ojciec karał was biczem, a ja
b�d� was karał biczem z kol-
cami”. 15 Król wi�c nie wysłu-
chał ludu. Stało si� tak za spra-
w� prawdziwego Bogab, żeby
Jehowa mógł spełnić swoje sło-
wo, które przekazał Jeroboamo-
wi, synowi Nebata, przez Achija-
szac z Szilo.

16 Kiedy wszyscy Izraelici
zobaczyli, że król ich nie wy-
słuchał, odpowiedzieli mu: „Co
wspólnego mamy z Dawidem?
Nie mamy żadnego dziedzictwa
z synem Jessego. Każdy do swo-
ich bogów, Izraelu! A ty, Dawi-
dzie, sam teraz zadbaj o swój
ród!”d. Potem wszyscy Izraelici
wrócili do swoich domów�e.

17 Ale Rechoboam dalej pa-
nował nad Izraelitami mieszka-
j�cymi w miastach Judyf.

18 Później król Rechoboam
posłał do Izraela Hadoramag,

10:16 �Dosł. „namiotów”.
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który był przełożonym ludzi
powołanych do robót przymu-
sowych. Jednak Izraelici go
ukamienowali. Król Rechoboam
zd�żył wsi�ść na rydwan i uciec
do Jerozolimya. 19 Tak wi�c
Izraelici zbuntowali si� przeciw-
ko rodowi Dawida i trwa to aż
do dzisiaj.

11 Kiedy Rechoboam przy-
był do Jerozolimy, na-

tychmiast zebrał potomków Ju-
dy oraz potomków Beniaminab,
180 000 wyszkolonych� wojowni-
ków, żeby walczyć z Izraelem
i odzyskać królestwoc. 2 Wte-
dy Jehowa rzekł do proroka�
Szemajaszad: 3 „Przekaż Re-
choboamowi, synowi Salomona,
królowi Judy, oraz wszystkim Iz-
raelitom z plemienia Judy i Be-
niamina: 4 ‚Tak mówi Jehowa:
„Nie wolno wam iść i walczyć
ze swoimi braćmi. Niech każdy
wróci do swojego domu, bo to
wszystko stało si� za moj� spra-
w�”’”e. Posłuchali wi�c słowa
Jehowy, zawrócili i nie poszli
walczyć z Jeroboamem.

5 Rechoboam mieszkał w Je-
rozolimie i budował fortyfika-
cje w miastach Judy. 6 Uforty-
fikował Betlejemf, Etam, Teko�g,
7 Bet-Cur, Sochoh, Adullam i,
8 Gatj, Maresz�, Zifk, 9 Adora-
im, Lachisz l, Azek�m, 10 Cor�,
Ajjalonn i Hebrono. To s� mias-
ta, które zostały ufortyfikowane
na terytorium Judy i Beniamina.
11 Ponadto wzmocnił te wa-
rowne miasta, ustanowił w nich
dowódców i zaopatrzył je w
żywność, oliw� i wino. 12 Do
wszystkich tych miast dostar-
czył wielkie tarcze i dzidy. Dzi�ki
temu miasta te stały si� bardzo
silne. I Rechoboam dalej pano-
wał nad Jud� i Beniaminem.

11:1 �Dosł. „wybranych”. 11:2 �Dosł.
„człowieka [prawdziwego] Boga”.

13 Przybyli do niego kapła-
ni i Lewici z całego terytorium
Izraela i udzielili mu poparcia.
14 Lewici opuścili swoje past-
wiska i posiadłościa, po czym
przyszli do Judy i Jerozolimy,
ponieważ Jeroboam i jego sy-
nowie odsun�li ich od pełnie-
nia służby kapłańskiej dla Jeho-
wyb. 15 Jeroboam ustanowił
własnych kapłanów na wzniesie-
niachc, żeby służyli podobnym
do kozłów bożkom�d oraz wy-
konanym przez niego cielcome.
16 W ślad za kapłanami i Lewi-
tami przyszli ze wszystkich ple-
mion izraelskich ci, którzy ca-
łym sercem szukali Jehowy,
Boga Izraela. Przybyli do Jero-
zolimy, żeby składać ofiary Je-
howie, Bogu swoich przodków f.
17 Przez trzy lata umacniali
królestwo judzkie i wspierali Re-
choboama, syna Salomona, bo
przez trzy lata naśladowali po-
st�powanie Dawida i Salomona.

18 Potem Rechoboam wzi�ł
sobie za żon� Machalat, której
ojcem był Jerimot, syn Dawida,
a matk� Abichail, córka Eliaba,
syna Jessegog. 19 Z czasem
urodziła mu ona synów: Jeusza,
Szemariasza i Zahama. 20 Po
niej ożenił si� z Maak�, wnucz-
k� Absalomah, która z czasem
urodziła mu Abijasza i, Attaja, Zi-
z� i Szelomita. 21 Rechoboam
kochał Maak�, wnuczk� Absalo-
ma, bardziej niż wszystkie inne
swoje żony i nałożnice�j. Miał 18
żon i 60 nałożnic. Został ojcem
28 synów i 60 córek. 22 Re-
choboam postawił Abijasza, sy-
na Maaki, na czele jego braci, że-
by im przewodził, bo zamierzał
uczynić go królem. 23 Post�-
pił rozs�dnie i niektórych swo-

11:15 �Lub „kozłokształtnym demo-
nom”. Dosł. „kozłom”. 11:21 �Zob.
Słowniczek poj�ć.
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ich synów rozesłał po wszyst-
kich warownych miastach na te-
rytorium Judy i Beniaminaa.
Zaopatrzył ich w mnóstwo żyw-
ności i postarał si� dla nich
o wiele żon.

12 Gdy tylko Rechoboam
utwierdził swoj� władz�

królewsk�b i stał si� silny, po-
rzucił Prawo Jehowyc, a razem
z nim wszyscy Izraelici. 2 Po-
nieważ post�powali niewiernie
wobec Jehowy, w pi�tym roku
panowania króla Rechoboama
król egipski Sziszakd wyruszył
przeciwko Jerozolimie. 3 Miał
1200 rydwanów, 60 000 jeźdźców
i niezliczone oddziały Libijczy-
ków, Sukkijczyków i Etiopczy-
ków, którzy przybyli z nim
z Egiptue. 4 Zdobył warowne
miasta w Judzie i w końcu do-
tarł do Jerozolimy.

5 Do Rechoboama i ksi�ż�t
Judy, którzy ze strachu przed
Sziszakiem zebrali si� w Jero-
zolimie, przyszedł prorok Sze-
majaszf i oświadczył: „Tak mó-
wi Jehowa: ‚Porzuciliście mnie,
wi�c i ja was porzucamg i wyda-
j� w r�ce Sziszaka’”. 6 Wtedy
król i ksi�ż�ta izraelscy upoko-
rzyli si� przed Bogiemh i po-
wiedzieli: „Jehowa jest prawy”.
7 Kiedy Jehowa zobaczył, że si�
przed Nim upokorzyli, Jehowa
przemówił do Szemajasza: „Po-
nieważ si� upokorzyli, nie zgła-
dz� ich i, ale wkrótce ich ocal�.
Nie wylej� swojego gniewu na
Jerozolim� za pośrednictwem
Sziszaka. 8 Zostan� jednak je-
go sługami, żeby si� przekonali,
komu lepiej służyć—mnie czy
ziemskim królom�”.

9 Król egipski Sziszak zaata-
kował wi�c Jerozolim�. Zabrał
cenne rzeczy z domu Jehowyj

12:8 �Dosł. „królestwom”.

i z domu� królewskiego. Za-
brał wszystko, w tym złote tar-
cze, które wykonał Salomona.
10 Król Rechoboam wykonał
w ich miejsce tarcze z miedzi
i powierzył je dowódcom straży�
strzeg�cej wejścia do domu kró-
la. 11 Za każdym razem, gdy
król szedł do domu Jehowy, to-
warzysz�cy mu strażnicy nie-
śli tarcze, które potem odno-
sili do pomieszczenia dla straży.
12 Ponieważ król okazał pokor�,
Jehowa odwrócił od niego swój
gniewb i nie zniszczył doszcz�t-
nie miastac. Poza tym w Judzie
działy si� też dobre rzeczyd.

13 Król Rechoboam umocnił
swoj� pozycj� w Jerozolimie
i dalej panował. Został królem,
gdy miał 41 lat, i panował 17 lat
w Jerozolimie—w mieście, któ-
re Jehowa wybrał ze wszystkich
plemion Izraela, żeby tam prze-
bywało Jego imi�. Matk� Recho-
boama była Ammonitka Naamae.
14 Rechoboam dopuszczał si�
złych rzeczy, bo nie postanowił
w sercu, że b�dzie szukać Je-
howyf.

15 Wszystkie fakty z życia
Rechoboama, od pocz�tku do
końca, zostały utrwalone w za-
piskach rodowodowych przez
proroka Szemajaszag i wizjone-
ra Iddah. Mi�dzy Rechoboamem
a Jeroboamem cały czas trwa-
ły wojny i. 16 Potem Rechobo-
am spocz�ł ze swoimi praojcami
i został pochowany w Mieście
Dawida j. Władz� po nim obj�ł je-
go syn Abijaszk.

13 Abijasz został królem Ju-
dy w 18 roku panowa-

nia króla Jeroboama l. 2 Pa-
nował w Jerozolimie trzy lata.
Jego matk� była Michajam, cór-
ka Uriela z Gibein. Mi�dzy

12:9 �Lub „pałacu”. 12:10 �Dosł. „bie-
gaczy”.
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Abijaszem a Jeroboamem do-
szło do wojnya.

3 Abijasz wyruszył na wojn�
z wojskiem licz�cym 400 000 wy-
szkolonych� dzielnych wojowni-
kówb. A Jeroboam ustawił prze-
ciwko niemu w szyku bojowym
800 000 wyszkolonych� dziel-
nych wojowników. 4 Abijasz
stan�ł na górze Cemaraim, le-
ż�cej w górzystym regionie Ef-
raima, i przemówił: „Posłuchaj-
cie, Jeroboamie i cały Izraelu!
5 Czy nie wiecie, że Jehowa,
Bóg Izraela, na mocy przymie-
rza soli� dał władz� królewsk�
nad Izraelem Dawidowi i jego
synom na zawsze?c 6 Ale Jero-
boamd, syn Nebata, sługa Sa-
lomona, syna Dawida, zbunto-
wał si� przeciwko swojemu
panue. 7 Przył�czyli si� do nie-
go podli ludzie niemaj�cy zaj�-
cia. Zyskali przewag� nad Re-
choboamem, synem Salomona,
gdy Rechoboam był jeszcze mło-
dy i strachliwy i nie zdołał si�
im przeciwstawić.

8 „Teraz si� wam wydaje, że
zdołacie si� przeciwstawić kró-
lestwu Jehowy, które jest w r�-
kach synów Dawida, bo jeste-
ście liczni i macie złote cielce—
waszych bogów, których zrobił
wam Jeroboamf. 9 Czy nie wy-
p�dziliście kapłanów Jehowyg,
potomków Aarona, i Lewitów?
Czy nie ustanowiliście sobie
własnych kapłanów tak jak in-
ne narody?h Każdy, kto przypro-
wadził� młodego byka i siedem
baranów, mógł zostać kapłanem
bogów, którzy tak naprawd� nie
istniej�. 10 Jeśli chodzi o nas,
naszym Bogiem jest Jehowa i,
nie porzuciliśmy Go. Nasi kapła-

13:3, 17 �Dosł. „wybranych”. 13:5
�Czyli przymierza nieprzemijaj�cego
i niezmiennego. 13:9 �Dosł. „przy-
szedł, żeby napełnić swoj� r�k�”.

ni, potomkowie Aarona, pełni�
służb� dla Jehowy, a Lewici im
pomagaj�. 11 Codziennie ra-
no i wieczorem składaj� Jeho-
wie ofiary całopalnea i spalaj�
wonne kadzidłob. Kład� chle-
by pokładnec na stole ze szcze-
rego złota i co wieczór zapala-
j� lampy na złotym świecznikud.
My wypełniamy nasze obowi�z-
ki wobec Jehowy, naszego Boga,
wy natomiast Go porzuciliście.
12 Prawdziwy Bóg jest z nami
i nas prowadzi, a Jego kapła-
ni s� tutaj, żeby zagrać na tr�-
bach sygnał wzywaj�cy do wal-
ki przeciwko wam. Ludu Izraela,
nie walczcie z Jehow�, Bogiem
waszych przodków, bo nie wy-
gracie”e.

13 Ale Jeroboam urz�dził za-
sadzk� na tyłach Judejczyków.
W rezultacie znaleźli si� oni
mi�dzy jego głównymi siłami
a wojskiem, które ich zaszło
od tyłu. 14 Gdy Judejczycy si�
odwrócili i zobaczyli, że s� ata-
kowani z przodu i z tyłu, za-
cz�li wołać do Jehowy o pomocf,
a kapłani głośno grali na tr�-
bach. 15 Kiedy Judejczycy wy-
dali okrzyk wojenny, prawdziwy
Bóg rozgromił Jeroboama i ca-
łego Izraela na oczach Abijasza
i Judejczyków. 16 Izraelici rzu-
cili si� do ucieczki i Bóg wy-
dał ich w r�ce Judejczyków.
17 Abijasz i jego ludzie zadali
im dotkliw� kl�sk�. Zgin�ło
500 000 wyszkolonych� wojow-
ników izraelskich. 18 Tak Izra-
elici zostali upokorzeni, a Ju-
dejczycy okazali si� silniejsi, bo
polegali� na Jehowie, Bogu swo-
ich przodkówg. 19 Abijasz ści-
gał Jeroboama i odebrał mu
nast�puj�ce miasta: Betelh i oko-
liczne� miejscowości, Jeszan�

13:18 �Dosł. „oparli si�”. 13:19 �Lub
„zależne od niego”.
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i okoliczne miejscowości oraz
Efraina i okoliczne miejscowo-
ści. 20 Za dni Abijasza Jerobo-
am już nie odzyskał swojej pot�-
gi. Jehowa go uśmierciłb.

21 Abijasz rósł w sił�. Z cza-
sem wzi�ł sobie 14 żonc i zo-
stał ojcem 22 synów i 16 córek.
22 Pozostałe fakty z życia Abi-
jasza—jego czyny i słowa—spi-
sano w sprawozdaniu� proroka
Iddad.

14 Potem Abijasz spocz�ł ze
swoimi praojcami i po-

chowano go w Mieście Dawidae.
Władz� po nim obj�ł jego syn
Asa. Za jego dni w kraju pano-
wał pokój przez 10 lat.

2 Asa robił to, co dobre
i słuszne w oczach Jehowy,
swojego Boga. 3 Usun�ł ołta-
rze cudzoziemskich bogówf oraz
świ�te wzniesienia, porozbijał
świ�te słupy�g i pościnał świ�te
pale�h. 4 Ponadto kazał miesz-
kańcom Judy służyć� Jehowie,
Bogu ich przodków, oraz prze-
strzegać Prawa i przykazań.
5 Tak wi�c usun�ł ze wszyst-
kich judzkich miast świ�te
wzniesienia i kadzielne ołtarzei

i pod jego rz�dami królestwo
zaznawało spokoju. 6 Ponie-
waż panował spokój, Asa budo-
wał w Judzie warowne miasta.
W tym czasie nikt nie prowadził
z nim wojny, bo Jehowa zapew-
nił mu wytchnienie j. 7 Asa po-
wiedział do mieszkańców Judy:
„Zbudujmy te miasta, a wokół
nich mury z wieżamik, bramami�
i zasuwami. Kraj ten wci�ż nale-
ży do nas, bo służyliśmy� Jeho-
wie, naszemu Bogu. Służyliśmy�
Mu i On zapewnił nam wy-

13:22 �Lub „w objaśnieniu; w pismach”.
14:3 �Zob. Słowniczek poj�ć. 14:4
�Dosł. „szukać”. 14:7 �Dosł. „podwój-
nymi wrotami”. �Dosł. „szukaliśmy”.

tchnienie ze wszystkich stron”.
Prace budowlane przebiegały
wi�c pomyślniea.

8 Asa dysponował armi� li-
cz�c� 300 000 ludzi z plemienia
Judy, uzbrojonych w wielkie tar-
cze i dzidy, oraz 280 000 dziel-
nych wojowników z plemienia
Beniamina, uzbrojonych w puk-
lerze� i łuki�b.

9 Później nadci�gn�ł prze-
ciwko nim Etiopczyk Zerach
z armi� licz�c� 1 000 000 lu-
dzi i 300 rydwanówc. Kiedy do-
tarł do Mareszyd, 10 Asa wyru-
szył przeciwko niemu. Ustawili
si� w szyku bojowym w dolinie
Cefata koło Mareszy. 11 Wtedy
Asa zacz�ł błagać Jehow�, swo-
jego Bogae: „Jehowo, potrafisz
pomóc zarówno tym, którzy
s� pot�żni�, jak i tym, którzy
s� słabif. Pomóż nam, Jehowo,
nasz Boże, bo polegamy� na To-
bieg i w Twoje imi� wyruszyli-
śmy przeciwko tej wielkiej ar-
miih. Jehowo, Ty jesteś naszym
Bogiem. Nie pozwól, żeby poko-
nał Ci� zwykły człowiek”i.

12 Jehowa rozgromił wi�c
armi� etiopsk� na oczach Asy
i Judejczyków. Etiopczycy rzu-
cili si� do ucieczki j. 13 Asa i je-
go wojsko ścigali ich aż do
Geraruk i zabijali, dopóki nie
wytracili ich wszystkich. Etiop-
czycy zostali doszcz�tnie rozbi-
ci przez Jehow� i Jego woj-
sko. Potem Judejczycy zagarn�li
bardzo wielki łup. 14 Zdobyli
też wszystkie miasta wokół
Geraru, bo na ich mieszkań-
ców padł strach przed Jeho-
w�. Ograbili wszystkie te mias-
ta, ponieważ było w nich dużo
łupu. 15 Napadli również na

14:8 �Chodzi o małe tarcze, cz�sto no-
szone przez łuczników. �Dosł. „i na-
pinaj�cych łuk”. 14:11 �Dosł. „liczni”.
�Dosł. „opieramy si�”.
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namioty pasterzy i zabrali mnó-
stwo owiec i wielbł�dów, po
czym wrócili do Jerozolimy.

15 Na Azariasza, syna Ode-
da, zacz�ł oddziaływać

duch Boży. 2 Azariasz wyszedł
na spotkanie Asie i powiedział:
„Posłuchaj mnie, Aso oraz ca-
ła Judo i Beniaminie! Jehowa
jest z wami, dopóki wy jeste-
ście z Nima. Jeśli b�dziecie Go
szukać, da si� wam znaleźćb,
ale jeśli Go opuścicie, On opu-
ści wasc. 3 Izraelici przez długi
czas� byli bez prawdziwego Bo-
ga, bez kapłana, który by ich
pouczał, i bez prawad. 4 Kiedy
jednak w trudnej sytuacji wró-
cili do Jehowy, Boga Izraela,
i szukali Go, On dał im si�
znaleźće. 5 W tamtym okresie
nikt nie mógł bezpiecznie po-
dróżować�, gdyż wśród wszyst-
kich mieszkańców tych ziem do-
chodziło do ci�głych zamieszek.
6 Naród� walczył przeciwko na-
rodowi� i miasto przeciwko
miastu, ponieważ Bóg wywoły-
wał wśród nich niepokój, spro-
wadzaj�c na nich najrozmaitsze
trudności f. 7 Ale wy b�dźcie
silni i nie zniech�cajcie si��g, bo
wasze działania zostan� nagro-
dzone”.

8 Gdy tylko Asa usłyszał te
słowa Azariasza i proroctwo
proroka Odeda, nabrał odwagi
i usun�ł odrażaj�ce bożki z ca-
łej ziemi Judyh i Beniamina oraz
z miast, które zdobył w górzys-
tym regionie Efraima. Odnowił
też ołtarz Jehowy, znajduj�cy
si� przed portykiem domu Jeho-
wy i. 9 Zebrał wszystkich ludzi
z plemienia Judy i Beniamina,

15:3 �Dosł. „wiele dni”. 15:5 �Dosł.
„nie było pokoju dla wychodz�cego ani
dla wchodz�cego”. 15:6 �Lub „lud”.
�Lub „ludowi”. 15:7 �Dosł. „i niech nie
opadaj� wasze r�ce”.

a także cudzoziemców z teryto-
riów Efraima, Manassesa i Sy-
meonaa, którzy zbiegli do niego
z Izraela w wielkiej liczbie, bo
widzieli, że Jehowa, jego Bóg,
jest z nim. 10 Zgromadzili si�
wi�c w Jerozolimie w miesi�cu
trzecim 15 roku panowania Asy.
11 Tego dnia z łupu, który zdo-
byli, złożyli Jehowie w ofierze
700 sztuk bydła i 7000 owiec.
12 Ponadto zawarli przymierze,
zobowi�zuj�c si�, że b�d� szu-
kać Jehowy, Boga swoich przod-
ków, całym sercem i cał� du-
sz��b. 13 Każdy, kto by nie
szukał Jehowy, Boga Izraela—
mały czy wielki, m�żczyzna czy
kobieta—miał zostać uśmierco-
nyc. 14 Głośno złożyli wi�c Je-
howie przysi�g�, radośnie woła-
j�c przy dźwi�kach tr�b i rogów.
15 Wszyscy mieszkańcy Judy
cieszyli si� z tej przysi�gi, bo
złożyli j� z całego serca, i gor-
liwie szukali Boga, a On dał im
si� znaleźćd. I Jehowa zapew-
niał im wytchnienie ze wszyst-
kich strone.

16 Król Asa nawet swoj�
babk� Maak�f pozbawił tytu-
łu królowej matki�, bo wykona-
ła ohydnego bożka używanego
do oddawania czci świ�temu pa-
lowi�g. Asa ści�ł tego ohydnego
bożka, starł go na proch i spalił
w Dolinie Kidronuh. 17 Choć
świ�te wzniesienia nie zostały
usuni�tei z Izraela j, serce Asy
przez całe jego życie� było
w pełni oddane Bogu�k. 18 Asa
złożył w domu prawdziwego Bo-
ga to, co ofiarował� on i je-
go ojciec—srebro, złoto i różne
przedmioty l. 19 I aż do 35 roku
panowania Asy nie było wojnym.

15:12, 16 �Zob. Słowniczek poj�ć.
15:16 �Lub „tytułu pani”. 15:17 �Dosł.
„wszystkie jego dni”. �Lub „było nie-
podzielne”. 15:18 �Dosł. „uświ�cił”.
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16 W 36 roku panowania Asy
izraelski król Baaszaa wy-

ruszył przeciwko Judzie i zacz�ł
fortyfikować� Ram�b, żeby po-
wstrzymać każdego, kto chciał-
by opuścić terytorium Asy, króla
Judy, lub si� na nie przedostaćc.
2 Wtedy Asa wzi�ł srebro i zło-
to ze skarbców domu Jehowyd

oraz domu� króla i przesłał
je do Ben-Hadada, króla Syriie,
który mieszkał w Damaszku. Po-
lecił mu przekazać: 3 „Istnieje
porozumienie� zawarte mi�dzy
mn� a tob� oraz mi�dzy moim
a twoim ojcem. Posyłam ci sreb-
ro i złoto. Zerwij porozumienie�
z Baasz�, królem Izraela, żeby
odst�pił ode mnie”.

4 Ben-Hadad posłuchał króla
Asy i wysłał dowódców swoich
wojsk przeciwko miastom izra-
elskim. Zdobyli oni Ijonf, Dang,
Abel-Maim i wszystkie spichle-
rze miast na terytorium Naf-
talegoh. 5 Kiedy Baasza o tym
usłyszał, natychmiast zrezygno-
wał z prac przy fortyfikowaniu�
Ramy. 6 Wtedy król Asa zgro-
madził wszystkich mieszkańców
Judy i zabrali oni z Ramyi ka-
mienie oraz belki, których Baa-
sza używał do budowy j. Asa wy-
korzystał je do ufortyfikowania�
Gebyk oraz Micpyl.

7 W tym czasie do Asy, kró-
la Judy, przyszedł Chananim, wi-
dz�cy, i powiedział do niego:
„Ponieważ polegałeś� na królu
Syrii, a nie na Jehowie, swo-
im Bogu, wojsko króla Syrii wy-
mkn�ło ci si� z r�kn. 8 Czy
Etiopczycy i Libijczycy nie byli
pot�żn� armi� z ogromn� licz-
b� rydwanów i jeźdźców? Ale

16:1 �Lub „odbudowywać; rozbudowy-
wać”. 16:2 �Lub „pałacu”. 16:3 �Lub
„przymierze”. 16:5 �Lub „budowie; od-
budowie”. 16:6 �Lub „odbudowy; roz-
budowy”. 16:7 �Dosł. „oparłeś si�”.

ponieważ polegałeś na Jehowie,
On wydał ich w twoje r�cea.
9 Jehowa przygl�da si� całej
ziemib, żeby wspierać� tych, któ-
rych serce jest Mu w pełni odda-
ne�c. Tym razem post�piłeś głu-
pio i od tej pory b�dziesz miał
wojny”d.

10 Asa obraził si� na widz�-
cego i tak si� na niego rozzłoś-
cił, że wtr�cił go do wi�zienia�.
W tym czasie zacz�ł gn�bić jesz-
cze innych ludzi. 11 Wszystkie
fakty z życia Asy, od pocz�t-
ku do końca, spisano w Ksi�dze
Królów Judy i Izraelae.

12 W 39 roku swojego pano-
wania Asa zachorował na nogi
i jego choroba bardzo si� nasi-
liła, ale nawet wtedy nie zwró-
cił si� o pomoc do Jehowy,
tylko do uzdrowicieli. 13 Po-
tem spocz�ł ze swoimi praojca-
mif. Umarł w 41 roku swoje-
go panowania. 14 Pochowano
go w okazałym grobowcu, któ-
ry przygotował dla siebie w Mie-
ście Dawidag. Jego ciało złożono
na noszach dla zmarłych, wy-
pełnionych olejkiem balsamo-
wym i specjaln� mieszank� róż-
nych maścih. Zapalono też dla
niego nadzwyczaj wielki ogień
pogrzebowy�.

17 Władz� po Asie obj�ł je-
go syn Jehoszafati. Umoc-

nił on swoj� pozycj� w Izraelu.
2 Obsadził wojskiem wszystkie
warowne miasta Judy i po-
rozmieszczał garnizony w ziemi
judzkiej oraz w miastach Efra-
ima, które zdobył Asa, jego oj-
ciec j. 3 Jehowa przez cały czas
był z Jehoszafatem, bo post�po-
wał on jak kiedyś jego przodek

16:9 �Lub „ukazać swoj� sił� dla do-
bra”. �Lub „jest wobec Niego niepo-
dzielne”. 16:10 �Dosł. „domu dybów”.
16:14 �Najwyraźniej nie chodzi o krema-
cj� ciała Asy, ale o spalanie wonności.
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Dawida. Nie służył� Baalom,
4 lecz Bogu swojego ojcab. Trzy-
mał si�� Jego przykazań i nie
post�pował według zwyczajów
Izraelac. 5 Jehowa umocnił je-
go władz� królewsk�d i cała Ju-
da składała Jehoszafatowi dary,
stał si� wi�c bardzo bogaty i cie-
szył si� wielk� sław�e. 6 Od-
ważnie chodził drogami Jehowy
i nawet pousuwał z Judy świ�te
wzniesieniaf i świ�te pale�g.

7 W trzecim roku panowania
Jehoszafat zwołał swoich ksi�-
ż�t—Ben-Chaila, Abdiasza, Za-
chariasza, Netanela i Michaja-
sza—i posłał ich, żeby nauczali
w miastach Judy. 8 Byli z nimi
Lewici: Szemajasz, Netaniasz,
Zebadiasz, Asahel, Szemiramot,
Jehonatan, Adoniasz, Tobijasz
i Tob-Adoniasz, a także kapłani
Eliszama i Jehoramh. 9 Wzi�li
ze sob� ksi�g� Prawa Jehowy
i zacz�li nauczać w Judzie i. Ob-
chodzili wszystkie miasta i na-
uczali lud.

10 A na wszystkie królestwa
wokół Judy padł strach przed
Jehow� i nie wszczynały one
wojen z Jehoszafatem. 11 Fi-
listyni przynieśli Jehoszafatowi
dary i złożyli danin� w pieni�-
dzach, a Arabowie przyprowa-
dzili ze swoich stad 7700 bara-
nów i 7700 kozłów.

12 Jehoszafat stawał si� co-
raz pot�żniejszyj i budował
w Judzie warowniek oraz miasta-
-spichlerze l. 13 W miastach Ju-
dy realizował projekty zakrojone
na szerok� skal�. W Jerozolimie
miał żołnierzy, dzielnych wojow-
ników. 14 Byli oni pogrupowa-
ni według rodów. Z plemienia
Judy dowódcami tysi�cy byli:

17:3 �Dosł. „nie szukał”. 17:4 �Dosł.
„chodził według”. 17:6 �Zob. Słowni-
czek poj�ć.

Adna, dowodz�cy 300 000 dziel-
nych wojownikówa; 15 podle-
gał mu Jehochanan, dowodz�cy
280 000 wojowników; 16 pod-
legał mu też Amasjasz, syn Zik-
riego, który na ochotnika zgło-
sił si� do służby dla Jehowy
i dowodził 200 000 dzielnych wo-
jowników. 17 Z plemienia Be-
niaminab byli: dzielny wojownik
Eliada, dowodz�cy 200 000 lu-
dzi uzbrojonych w łuki i tarczec;
18 podlegał mu Jehozabad, do-
wodz�cy 180 000 ludzi wyposa-
żonych do walki. 19 To byli
wojownicy, którzy pełnili służb�
dla króla, nie licz�c tych, któ-
rych król rozmieścił w warow-
nych miastach po całej Judzied.

18 Jehoszafat był bardzo bo-
gaty i cieszył si� wiel-

k� sław�e. Spowinowacił si� jed-
nak z Achabemf. 2 Po latach
udał si� do Achaba do Samariig.
Achab złożył w ofierze za nie-
go i ludzi, którzy z nim przybyli,
mnóstwo owiec i bydła. Nakła-
niał� go, żeby razem z nim wy-
ruszył przeciwko Ramot-Gileadh.
3 Achab, król Izraela, zapytał
Jehoszafata, króla Judy: „Czy
wyruszysz ze mn� na Ramot-
-Gilead?”. Ten odrzekł: „Pójd�
z tob�, moi ludzie z twoimi ludź-
mi, i b�dziemy ci� wspierać w tej
wojnie”.

4 Jehoszafat powiedział jesz-
cze do króla Izraela: „Ale naj-
pierw, prosz�, poradźmy si� Je-
howy”i. 5 Król Izraela zebrał
wi�c 400 proroków i spytał ich:
„Czy mamy wyruszyć na woj-
n� przeciwko Ramot-Gilead, czy
nie?”. Odpowiedzieli: „Wyrusz.
Prawdziwy Bóg wyda je w r�ce
króla”.

6 Wtedy Jehoszafat rzekł:
„Czy nie ma tu jeszcze jakie-

18:2 �Lub „przekonywał”.
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goś proroka Jehowy?a Zapytaj-
my także przez niego”b. 7 Na
to król Izraela powiedział do Je-
hoszafata: „Jest jeszcze jeden
człowiekc, przez którego może-
my poradzić si� Jehowy. Ale ja
go nienawidz�, bo nigdy nie pro-
rokuje mi dobrych rzeczy, za-
wsze tylko złed. To Michajasz,
syn Jimli”. Jehoszafat rzekł jed-
nak: „Król nie powinien tak mó-
wić”.

8 Król Izraela wezwał wi�c
dworzanina i polecił: „Przypro-
wadź szybko Michajasza, syna
Jimli”e. 9 Król Izraela oraz Je-
hoszafat, król Judy, ubrani
w królewskie szaty, siedzieli na
swoich tronach na klepisku przy
bramie Samarii, a wszyscy pro-
rocy prorokowali przed nimi.
10 Potem Sedekiasz, syn Kena-
any, zrobił sobie żelazne rogi
i rzekł: „Tak mówi Jehowa: ‚Ni-
mi b�dziesz bódł Syryjczyków,
aż ich wytracisz’”. 11 Wszyscy
pozostali prorocy prorokowali
to samo. Mówili: „Wyrusz na
Ramot-Gilead, a odniesiesz zwy-
ci�stwof. Jehowa wyda je w two-
je r�ce, królu”.

12 Posłaniec, który poszedł
wezwać Michajasza, powiedział
do niego: „Zauważ, że wszystkie
zapowiedzi proroków s� dla kró-
la pomyślne. Prosz�, niech two-
ja zapowiedź też b�dzie pomyśl-
na. Mów tak jak oni”g. 13 Ale
Michajasz odparł: „Przysi�gam
na Jehow�, żywego Boga�—b�-
d� mówił to, co powie mój
Bóg”h. 14 I przyszedł do króla,
a król zapytał: „Michajaszu, czy
mamy wyruszyć na wojn� prze-
ciwko Ramot-Gilead, czy nie?”.
On od razu mu odpowiedział:
„Wyrusz, a odniesiesz zwyci�-
stwo. Wrogowie zostan� wyda-

18:13 �Dosł. „jako żyje Jehowa”.

ni w twoje r�ce”. 15 Na to król
rzekł do niego: „Ile razy mam ci�
zaprzysi�gać, żebyś mi nie mó-
wił w imieniu Jehowy nic inne-
go, jak tylko prawd�?”. 16 Wte-
dy Michajasz oznajmił: „Widz�
wszystkich Izraelitów rozpro-
szonych po górach niczym ow-
ce bez pasterzaa. Jehowa rzekł:
‚Nie maj� pana. Niech każdy
wraca w pokoju do swojego do-
mu’”.

17 Wówczas król Izraela zwró-
cił si� do Jehoszafata: „Czy ci nie
mówiłem: ‚Nie b�dzie mi proroko-
wał dobrych rzeczy, tylko złe’?”b.

18 Michajasz powiedział jesz-
cze: „Dlatego wysłuchaj sło-
wa Jehowy. Widziałem, jak Je-
howa siedział na swoim troniec,
a całe wojsko niebiańskied sta-
ło po Jego prawej i lewej stro-
niee. 19 Jehowa zapytał: ‚Kto
zwiedzie Achaba, króla Izrae-
la, i nakłoni go, żeby wyru-
szył na Ramot-Gilead i tam zgi-
n�ł?’. I jeden zacz�ł mówić
tak, a drugi inaczej. 20 W koń-
cu wyst�pił pewien duch�f, sta-
n�ł przed Jehow� i powiedział:
‚Ja go zwiod�’. Jehowa spytał:
‚W jaki sposób?’. 21 Ten odpo-
wiedział: ‚Pójd� i włoż� kłamli-
we słowa w usta wszystkich jego
proroków’. On wi�c rzekł: ‚Zwie-
dziesz go, na pewno ci si� uda.
Idź i zrób tak’. 22 I Jehowa po-
zwolił, żeby duch włożył kłamli-
we słowa w usta tych twoich
prorokówg. Ale Jehowa posta-
nowił, że spadnie na ciebie nie-
szcz�ście”.

23 Wówczas Sedekiaszh, syn
Kenaany, podszedł do Michaja-
sza i, uderzył go w policzek j i po-
wiedział: „Któr�dy to duch Jeho-
wy przeniósł si� ode mnie, żeby

18:20 �Lub „anioł”.
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mówić z tob�?”a. 24 Michajasz
odrzekł: „Zobaczysz któr�dy—
w dniu, gdy b�dziesz si� cho-
wać w gł�bi domu”. 25 Wtedy
król Izraela polecił: „Weź Micha-
jasza i zaprowadź go do Amona,
naczelnika miasta, i do Joasza,
syna królewskiego. 26 Powiedz
im: ‚Król mówi: „Zamknijcie tego
człowieka w wi�zieniub i dawaj-
cie mu zmniejszone racje chle-
ba i wody, dopóki bezpiecznie
nie wróc�”’”. 27 Na to Micha-
jasz rzekł: „Jeśli rzeczywiście
wrócisz bezpiecznie, to Jehowa
nie przemawiał przeze mnie”c.
Nast�pnie dodał: „Zwróćcie na to
uwag�, wszyscy ludzie”.

28 Król Izraela oraz Jehosza-
fat, król Judy, wyruszyli na
Ramot-Gileadd. 29 Król Izrae-
la powiedział do Jehoszafata:
„Ja wyrusz� do bitwy w przebra-
niu, ale ty załóż swoje królew-
skie szaty”. Tak wi�c król Izrae-
la przebrał si� i ruszyli do bitwy.
30 A król Syrii rozkazał do-
wódcom rydwanów: „Nie walcz-
cie z nikim, małym czy wiel-
kim, tylko z królem Izraela”.
31 Gdy dowódcy rydwanów zo-
baczyli Jehoszafata, powiedzieli
sobie: „To jest król Izraela”. Ru-
szyli wi�c w jego kierunku, żeby
z nim walczyć. Wtedy Jehoszafat
zacz�ł wołać o pomoce i Jehowa
mu pomógł—od razu ich od nie-
go odci�gn�ł. 32 Kiedy dowód-
cy rydwanów zorientowali si�,
że nie jest to król Izraela, na-
tychmiast przestali go ścigać.

33 A pewien człowiek strzelił
z łuku i przypadkiem trafił kró-
la Izraela mi�dzy spojenia jego
zbroi. Król powiedział do swo-
jego woźnicy: „Zawróć i wywieź
mnie z pola bitwy�, bo jestem
ci�żko ranny”f. 34 Ale przez

18:33 �Dosł. „z obozu”.

cały dzień trwała zaci�ta walka
i król Izraela musiał być aż do
wieczora podtrzymywany w ryd-
wanie, żeby mógł stać twarz�
do Syryjczyków. A o zachodzie
słońca umarła.

19 Jehoszafat, król Judy,
wrócił bezpiecznie�b do

swojego domu� w Jerozolimie.
2 Przyszedł do niego Jehuc, syn
wizjonera Chananiegod, i powie-
dział: „Czy powinieneś pomagać
niegodziwcome i okazywać mi-
łość tym, którzy nienawidz� Je-
howy?f Z tego powodu ści�gn�-
łeś na siebie oburzenie Jehowy.
3 Bóg jednak znalazł u ciebie
też dobre rzeczyg, bo usun�łeś
z kraju świ�te pale� i przygoto-
wałeś swoje serce�, żeby szukać
prawdziwego Boga”h.

4 Jehoszafat dalej mieszkał
w Jerozolimie. Znowu zacz�ł ob-
chodzić kraj—od Beer-Szeby po
górzysty region Efraimai—i za-
ch�cał ludzi, żeby powrócili do
Jehowy, Boga swoich przodków j.
5 Ustanowił też s�dziów w ca-
łym kraju, we wszystkich warow-
nych miastach Judyk. 6 Powie-
dział do nich: „Zwracajcie uwag�
na to, jak post�pujecie, bo s�-
dzicie nie w imieniu człowieka,
lecz w imieniu Jehowy. On jest
przy was, kiedy wydajecie wyro-
ki l. 7 Bójcie si� Jehowym. Uwa-
żajcie, co robicie, bo Jehowa,
nasz Bóg, nie toleruje niespra-
wiedliwościn, stronniczościo ani
brania łapówek”p.

8 Również w Jerozolimie Je-
hoszafat ustanowił s�dziów spo-
śród Lewitów, kapłanów i głów
rodów Izraela. Mieli s�dzić
w imieniu Jehowy i rozstrzygać
sprawy s�dowe mieszkańców Je-

19:1 �Lub „w pokoju”. �Lub „pałacu”.
19:3 �Zob. Słowniczek poj�ć. �Lub
„twoje serce jest zdecydowane”.
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rozolimya. 9 Nakazał im: „Speł-
niajcie swoje obowi�zki, boj�c
si� Jehowy, róbcie to wiernie,
sercem w pełni Mu oddanym�.
10 Kiedy wasi bracia przyjd� do
was ze swoich miast ze spra-
w� dotycz�c� przelewu krwib al-
bo z pytaniem co do jakiegoś
prawa lub przykazania, przepi-
sów czy postanowień, macie ich
pouczyć—żeby nie stali si� win-
ni wobec Jehowy i nie ści�g-
n�li Jego oburzenia na siebie i na
was. Stosujcie si� do tego, a nie
obci�życie si� win�. 11 Ama-
riasz, naczelny kapłan, b�dzie
waszym przełożonym we wszyst-
kich sprawach zwi�zanych ze
służb� dla Jehowyc, a Zebadiasz,
syn Ismaela, wódz z plemienia
Judy—we wszystkich sprawach
zwi�zanych z królem. Lewici b�-
d� waszymi urz�dnikami. B�dź-
cie silni i działajcie. Niech
Jehowa b�dzie z tymi, którzy po-
st�puj� właściwie�”d.

20 Potem Moabicie, Ammoni-
cif i niektórzy Ammonimi-

ci� wyruszyli na wojn� z Jeho-
szafatem. 2 Powiadomiono go:
„Nadci�ga przeciwko tobie wielka
armia z regionu nadmorskiego�,
z Edomug, i jest już w Chacacon-
-Tamar, czyli En-Gedi”h. 3 Jeho-
szafat si� przestraszył i posta-
nowił szukać pomocy� Jehowy i.
Ogłosił wi�c post w całej Ju-
dzie. 4 Mieszkańcy Judy zebrali
si�, żeby zasi�gn�ć u Jehowy ra-
dy j. Przybyli ze wszystkich miast
judzkich, by prosić Jehow� o kie-
rownictwo.

5 Wtedy Jehoszafat stan�ł
wśród mieszkańców Judy i Je-

19:9 �Lub „sercem niepodzielnym”.
19:11 �Lub „z tym, co dobre”. 20:1
�Możliwe też „Meunici”. 20:2 �Najwy-
raźniej chodzi o Morze Słone (Martwe).
20:3 �Dosł. „zwrócił swoje oblicze, żeby
szukać”.

rozolimy zebranych� przed no-
wym dziedzińcem domu Jehowy
6 i przemówił:

„Jehowo, Boże naszych przod-
ków, czy to nie Ty jesteś Bo-
giem w niebie?a Czy to nie Ty
panujesz nad wszystkimi króle-
stwami narodów?b W Twojej r�-
ce jest moc i pot�ga i nikt
nie może Ci si� przeciwsta-
wićc. 7 Czy to nie Ty, nasz Bo-
że, ze wzgl�du na swój lud, Iz-
raela, wyp�dziłeś mieszkańców
tej ziemi? Na zawsze dałeś j�
na własność potomkom swojego
przyjaciela Abrahamad, 8 któ-
rzy w niej zamieszkali i zbu-
dowali tam sanktuarium dla
Twojego imieniae. Powiedzieli:
9 ‚Jeśli spadnie na nas nieszcz�-
ście—miecz, niepomyślny wy-
rok, zaraza czy kl�ska głodu—
to staniemy przed tym domem
i przed Tob� (bo w tym do-
mu jest Twoje imi�)f i b�dzie-
my wzywać Ci� na pomoc w na-
szej udr�ce, a Ty zechciej nas
wysłuchać i uratuj nas’g. 10 Te-
raz s� tu Ammonici, Moabici i lu-
dzie z górzystego regionu Seirh.
Nie pozwoliłeś Izraelowi ich zaa-
takować, gdy wychodził z Egip-
tu. Omin�ł ich i nie zgładziłi.
11 A oni tak nam odpłacaj�,
że przychodz� i chc� nas wyp�-
dzić z Twojej ziemi, któr� dałeś
nam jako dziedzictwo j. 12 Boże
nasz, czy nie wykonasz na nich
wyroku?k Jesteśmy bezsilni wo-
bec tej wielkiej armii, która nad-
ci�ga przeciwko nam. Nie wiemy,
co robić l, ale nasze oczy zwróco-
ne s� ku Tobie”m.

13 Przez cały ten czas wszys-
cy Judejczycy stali przed Jeho-
w� razem z żonami i dziećmi�,
nawet z maleństwami.
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14 Wtedy duch Jehowy za-
cz�ł oddziaływać na obecnego
wśród zgromadzonych� Jachaz-
jela, syna Zachariasza, syna Be-
najasza, syna Jejela, syna Mat-
taniasza, Lewity z synów Asafa.
15 Jachazjel oświadczył: „Słu-
chajcie uważnie, cała Judo,
mieszkańcy Jerozolimy i ty, kró-
lu Jehoszafacie! Jehowa mówi:
‚Nie bójcie si� ani si� nie prze-
rażajcie z powodu tej wielkiej
armii, bo to nie wasza bitwa,
lecz Bożaa. 16 Jutro wyruszcie
przeciwko nim. B�d� podcho-
dzili przeł�cz� Cic i spotkacie
ich na końcu doliny�, niedale-
ko pustkowia Jeruel. 17 W tej
bitwie nie b�dziecie musieli wal-
czyć. Zajmijcie pozycje, stójcieb

i patrzcie, jak Jehowa zapewnia
wam wybawieniec. Mieszkańcy
Judy i Jerozolimy, nie bójcie si�
ani si� nie przerażajcied. Jutro
wyjdźcie przeciwko nim, a Jeho-
wa b�dzie z wami’”e.

18 Jehoszafat natychmiast
pokłonił si� do ziemi, a cała
Juda i mieszkańcy Jerozolimy
padli przed Jehow�, żeby od-
dać Jehowie cześć. 19 Nast�p-
nie Lewici b�d�cy potomkami
Kehataf i Koracha powstali i do-
nośnym głosem wysławiali Je-
how�, Boga Izraelag.

20 Na drugi dzień wstali
wcześnie rano i wyszli na pust-
kowie Tekoah. Kiedy wycho-
dzili, Jehoszafat stan�ł przed
nimi i powiedział: „Posłuchajcie
mnie, Judo i mieszkańcy Jerozo-
limy! Uwierzcie Jehowie, swoje-
mu Bogu, a b�dziecie bezpiecz-
ni�. Uwierzcie Jego prorokom i,
a we wszystkim wam si� powie-
dzie”.

20:14 �Lub „zboru”. 20:16 �Lub „wa-
di”. Zob. Słowniczek poj�ć. 20:20
�Lub „b�dziecie stać niewzruszenie;
przetrwacie”.

21 Jehoszafat naradził si�
z ludem i wyznaczył m�żczyzn,
którzy mieli śpiewem wysławiać
Jehow�a. Mieli w świ�tych sza-
tach iść przed wojskiem i śpie-
wać: „Dzi�kujcie Jehowie, bo
Jego lojalna miłość trwa wiecz-
nie”b.

22 Gdy zacz�li wznosić ra-
dosne pieśni pochwalne, Jeho-
wa urz�dził zasadzk� na Am-
monitów, Moabitów i ludzi z
górzystego regionu Seir, któ-
rzy zaatakowali Jud�. W rezulta-
cie ci nawzajem si� powybijalic.
23 Ammonici i Moabici zwrócili
si� przeciwko ludziom z górzys-
tego regionu Seird, żeby ich cał-
kowicie zgładzić. Po tym, jak
rozprawili si� z mieszkańcami
Seiru, zacz�li zabijać siebie na-
wzajeme.

24 Kiedy Judejczycy doszli
do strażnicy na pustkowiuf i po-
patrzyli w kierunku tej armii,
zobaczyli same trupy leż�ce na
ziemig. Nikt nie ocalał. 25 Je-
hoszafat razem ze swoimi ludź-
mi poszli wi�c zebrać z nich
łup. Znaleźli mnóstwo rzeczy,
ubrań i cennych przedmiotów.
Zgarn�li ich tyle, ile dali rad�
unieśćh. Łup był tak obfity, że
zbierali go trzy dni. 26 Czwar-
tego dnia zgromadzili si� w do-
linie� Beracha i tam wysła-
wiali� Jehow�. Właśnie dlatego
nazwali to miejsce dolin� Bera-
cha�i. I tak nazywa si� ono po
dziś dzień.

27 Potem wszyscy m�żczyź-
ni z Judy i Jerozolimy na cze-
le z Jehoszafatem wrócili do
Jerozolimy, ciesz�c si�, że Jeho-
wa zapewnił im zwyci�stwo nad
wrogami j. 28 Przybyli do Jero-

20:26 �Lub „na nizinie”. �Dosł. „bło-
gosławili”. �Nazwa ta znaczy „błogo-
sławieństwo”.
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zolimy z harfami�, lirami�a oraz
tr�bamib i udali si� do do-
mu Jehowyc. 29 Gdy wszyst-
kie królestwa usłyszały, że Jeho-
wa walczył przeciwko wrogom
Izraela, padł na nie strach
przed Bogiemd. 30 Dzi�ki temu
w królestwie Jehoszafata pano-
wał spokój, a jego Bóg zapew-
niał mu wytchnienie ze wszyst-
kich strone.

31 Jehoszafat dalej panował
nad Jud�. Miał 35 lat, gdy obj�ł
władz�, i panował w Jerozolimie
25 lat. Jego matk� była Azuba,
córka Szilchiegof. 32 Jehosza-
fat naśladował swojego ojca,
As�g. Nie zboczył z drogi, któ-
r� szedł jego ojciec, i czynił to,
co słuszne w oczach Jehowyh.
33 Jednak świ�te wzniesienia
nie zostały usuni�te i. Ludzie
nie przygotowali jeszcze swoich
serc, żeby szukać Boga swoich
przodków j.

34 Pozostałe fakty z życia Je-
hoszafata, od pocz�tku do koń-
ca, zostały spisane przez Jehuk,
syna Chananiego l, i wł�czone do
Ksi�gi Królów Izraela. 35 Po
tym wszystkim Jehoszafat, król
Judy, zawarł sojusz z Achaz-
jaszem, królem Izraela, któ-
ry post�pował niegodziwiem.
36 Uczynił go swoim wspólni-
kiem i razem budowali okr�ty,
które miały pływać do Tarsziszn.
Budowali je w Ecjon-Gebero.
37 Jednak Eliezer, syn Dodawa-
hu z Mareszy, ogłosił proroctwo
przeciwko Jehoszafatowi: „Po-
nieważ zawarłeś sojusz z Achaz-
jaszem, Jehowa zniszczy twoje
dzieła”p. I rzeczywiście, okr�ty
si� rozbiłyq i nie mogły popły-
n�ć do Tarszisz.

20:28 �Hebr. néwel. Instrument stru-
nowy przypominaj�cy harf� lub li-
r�. �Hebr. kinnòr. Instrument strunowy
przypominaj�cy lir� lub harf�.

21 Potem Jehoszafat spo-
cz�ł ze swoimi praojca-

mi. Został pochowany przy
swoich praojcach w Mieście Da-
wida. Władz� po nim obj�ł je-
go syn Jehorama. 2 Jego brać-
mi, synami Jehoszafata, byli:
Azariasz, Jechiel, Zachariasz,
Azariasz, Michael i Szefatiasz.
Wszyscy oni byli synami Jeho-
szafata, króla Izraela. 3 Ich oj-
ciec podarował im mnóstwo
srebra, złota, kosztownych rze-
czy, a także warowne miasta
w Judzieb. Ale władz� królewsk�
powierzył Jehoramowic, bo był
on jego pierworodnym.

4 Kiedy Jehoram przej�ł wła-
dz� w królestwie ojca, umoc-
nił swoj� pozycj�, zabijaj�c mie-
czem wszystkich swoich bracid
i niektórych ksi�ż�t Izraela.
5 Miał 32 lata, gdy został kró-
lem, i panował w Jerozolimie
osiem late. 6 Naśladował po-
st�powanie królów Izraelaf tak
jak ród Achaba, bo córka Acha-
ba została jego żon�g. I robił to,
co złe w oczach Jehowy. 7 Je-
howa nie chciał jednak obrócić
domu Dawida w ruin� ze wzgl�-
du na przymierze, które zawarł
z Dawidemh, ponieważ obiecał
jemu i jego synom, że ich lam-
pa� nigdy nie zgaśnie i.

8 Za dni Jehorama przeciw-
ko Judzie zbuntował si� Edomj

i ustanowił sobie królak. 9 Je-
horam wzi�ł wi�c swoich do-
wódców i przeprawił si� tam
ze wszystkimi swoimi rydwana-
mi. W nocy zaatakował Edomi-
tów, którzy otoczyli jego oraz
dowódców rydwanów, i po-
konał ich. 10 Ale Edom aż
po dziś dzień nie podporz�d-
kował si� Judzie. W tamtym
czasie przeciwko Jehoramo-
wi zbuntowała si� też Libna l,

21:7 �Chodzi o potomka.
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ponieważ porzucił on Jeho-
w�, Boga swoich przodkówa.
11 Ponadto zbudował świ�te
wzniesieniab na górach judz-
kich, żeby nakłonić mieszkań-
ców Jerozolimy do niewiernoś-
ci, do oddawania czci bożkom�,
i sprowadził Jud� na zł� drog�.

12 Pewnego razu otrzymał
od proroka Eliaszac pismo na-
st�puj�cej treści: „Tak mówi
Jehowa, Bóg Dawida, twojego
przodka: ‚Nie post�powałeś jak
Jehoszafatd, twój ojciec, ani jak
Asae, król Judy. 13 Naśladowa-
łeś królów Izraelaf i nakłoniłeś
mieszkańców Judy i Jerozoli-
my do niewierności, do odda-
wania czci bożkom�g, czego do-
puszczał si� też ród Achabah,
a nawet pozabijałeś własnych
braci i, rodzin� swojego ojca—lu-
dzi, którzy byli lepsi od ciebie.
14 Dlatego Jehowa zada pot�ż-
ny cios twojemu ludowi, two-
im synom i żonom, a także
wszystkiemu, co do ciebie nale-
ży. 15 A ty b�dziesz cierpiał na
wiele chorób, w tym chorob� je-
lit. Z dnia na dzień b�dzie ci si�
pogarszać, aż w końcu wyjd� ci
jelita’”.

16 Jehowa podburzył j prze-
ciwko Jehoramowi Filistynów�k

i Arabów l, którzy mieszkali w
pobliżu Etiopczyków. 17 Wtarg-
n�li wi�c do Judy i zabrali ca-
ły maj�tek z domu� królam.
Uprowadzili też jego synów i żo-
ny. Pozostał mu tylko najmłodszy
syn, Jehoachaz�n. 18 Po tym
wszystkim Jehowa dotkn�ł Jeho-
rama nieuleczaln� chorob� jelito.
19 Kiedy min�ły dwa pełne la-

21:11 �Lub „nakłonić mieszkańców Je-
rozolimy do duchowej prostytucji”.
21:13 �Lub „nakłoniłeś mieszkańców Ju-
dy i Jerozolimy do duchowej prostytu-
cji”. 21:16 �Dosł. „ducha Filistynów”.
21:17 �Lub „pałacu”. �Nazywany też
Achazjaszem.

ta, z powodu tej choroby wyszły
mu jelita i umarł w m�czarniach.
Lud nie zapalił dla niego ognia,
jaki zapalano dla jego przodkówa.
20 Jehoram obj�ł władz�, gdy
miał 32 lata, i panował w Jerozo-
limie osiem lat. Kiedy umarł, nikt
go nie żałował. Pochowano go
w Mieście Dawidab, ale nie w gro-
bowcach królewskichc.

22 W miejsce Jehorama mie-
szkańcy Jerozolimy obwo-

łali królem jego najmłodszego
syna, Achazjasza, bo wszystkich
starszych synów zabił oddział
grabieżców, który razem z Ara-
bami wtargn�ł do obozud. Tak
wi�c Achazjasz, syn Jehora-
ma, zacz�ł panować nad Jud�e.
2 Miał 22 lata, gdy został kró-
lem, i panował w Jerozolimie je-
den rok. Jego matk� była Ataliaf,
wnuczka� Omriegog.

3 Achazjasz również naślado-
wał post�powanie Achabah i je-
go rodu, bo jego matka swoimi
radami nakłaniała go do niego-
dziwych czynów. 4 Robił to, co
złe w oczach Jehowy, tak jak
ród Achaba. Po śmierci jego oj-
ca członkowie tego rodu zostali
jego doradcami, co doprowadzi-
ło go do zguby. 5 Zgodnie z ich
rad� wyruszył z Jehoramem, sy-
nem izraelskiego króla Acha-
ba, pod Ramot-Gilead i na wojn�
przeciwko Chazaelowi j, królowi
Syrii. Tam Jehoram został zra-
niony przez łuczników. 6 Wró-
cił wi�c do Jizreeluk, żeby wy-
leczyć si� z ran, które zadano
mu pod Ram�, kiedy walczył
przeciwko Chazaelowi, królowi
Syrii l.

A król Judy, Achazjasz�, syn
Jehoramam, udał si� do Jizree-
lu, żeby zobaczyć si� z Jeho-
ramemn, synem Achaba, bo ten

22:2 �Dosł. „córka”. 22:6 �W niektó-
rych hebr. manuskryptach „Azariasz”.
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był ranny�a. 7 Ale Bóg spra-
wił, że ta wizyta doprowadzi-
ła Achazjasza do upadku. Gdy
przybył do Jehorama, razem wy-
ruszyli na spotkanie z Jehub,
wnukiem� Nimsziego, którego
Jehowa wyznaczył�, żeby zgła-
dził� dom Achabac. 8 Kiedy Je-
hu zacz�ł wykonywać wyrok
na domu Achaba, napotkał ksi�-
ż�t judzkich oraz synów bra-
ci Achazjasza, którzy mu usługi-
wali, i pozabijał ichd. 9 Potem
zacz�ł szukać Achazjasza, który
ukrywał si� w Samarii. Schwy-
tano go, przyprowadzono do Je-
hu i zabito. Został pochowanye,
ponieważ mówiono o nim: „Jest
wnukiem Jehoszafata, który
służył� Jehowie całym sercem”f.
W rodzie Achazjasza nie było ni-
kogo, kto byłby w stanie spra-
wować władz� w królestwie.

10 KiedyAtaliag, matka Acha-
zjasza, dowiedziała si�, że jej
syn nie żyje, postanowiła zgła-
dzić wszystkich potomków kró-
lewskich� Judyh. 11 Ale Jeho-
szabat, córka króla Jehorama i

(żona kapłana Jehojadyj i sios-
tra Achazjasza), wykradła Jeho-
aszak, syna Achazjasza, spośród
synów królewskich, którzy mieli
zostać uśmierceni, i ukryła go
razem z jego mamk� w sypialni.
Dzi�ki temu, że Jehoszabat go
ukrywała, Atalia go nie znalaz-
ła i nie zabiła l. 12 Przez sześć
lat pozostawał w ukryciu w do-
mu prawdziwego Boga, podczas
gdy władz� nad krajem sprawo-
wała Atalia.

23 W siódmym roku Jehoja-
da zdobył si� na odwag�

i zawarł porozumienie� z dowód-
cami setekm: Azariaszem, sy-

22:6 �Lub „chory”. 22:7 �Dosł. „sy-
nem”. �Dosł. „namaścił”. �Dosł. „od-
ci�ł”. 22:9 �Dosł. „szukał”. 22:10
�Lub „cał� królewsk� lini� rodow�”.
23:1 �Lub „przymierze”.

nem Jerochama, Ismaelem, sy-
nem Jehochanana, Azariaszem,
synem Obeda, Maasejaszem, sy-
nem Adajasza, i Eliszafatem, sy-
nem Zikriego. 2 Potem obeszli
oni cał� Jud� i ze wszystkich
miast zebrali Lewitówa, a także
m�żczyzn b�d�cych głowami ro-
dów izraelskich. Kiedy przybyli
do Jerozolimy, 3 cały zbór za-
warł z królem przymierzeb w do-
mu prawdziwego Boga, po czym
Jehojada powiedział:

„Teraz b�dzie panował syn
królewski, zgodnie z obietni-
c� Jehowy dotycz�c� synów
Dawidac. 4 Macie zrobić tak:
jedna trzecia kapłanów i Le-
witów pełni�cych służb�d w ten
szabat b�dzie odźwiernymie,
5 jedna trzecia stanie przy do-
mu� królewskimf, a jedna trze-
cia przy Bramie Fundamento-
wej. Natomiast cały lud b�dzie
na dziedzińcach domu Jehowyg.
6 Nie pozwólcie wejść do domu
Jehowy nikomu oprócz kapła-
nów i Lewitów pełni�cych służ-
b�h. Oni mog� wejść, ponieważ
s� świ�ci. Niech cały lud wypeł-
ni swój obowi�zek wobec Jeho-
wy. 7 Lewici maj� otoczyć kró-
la ze wszystkich stron z broni�
w r�ku. Jeśli ktoś wejdzie do do-
mu, ma zostać zabity. Nie odst�-
pujcie króla ani na krok�”.

8 Lewici oraz cała Juda po-
st�pili dokładnie tak, jak roz-
kazał kapłan Jehojada. Każdy
z nich wzi�ł swoich ludzi—tych,
którzy pełnili służb� w ten sza-
bat, jak i tych, którzy jej
nie pełnili i, bo kapłan Jehoja-
da nie zwolnił tych oddziałów j

ze służby. 9 Kapłan Jehojada
dał dowódcom setekk włócz-
nie, puklerze� i okr�głe tarcze,

23:5 �Lub „pałacu”. 23:7 �Dosł. „gdy
wychodzi i gdy wchodzi”. 23:9 �Cho-
dzi o małe tarcze, cz�sto noszone przez
łuczników.
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które należały do króla Dawidaa

i znajdowały si� w domu praw-
dziwego Bogab. 10 Nast�pnie
ustawił wszystkich ludzi z bro-
ni�� w r�ku, od prawej do le-
wej strony domu, koło ołtarza
i koło domu. Otoczyli oni kró-
la ze wszystkich stron. 11 Wte-
dy wyprowadzono syna królew-
skiegoc, włożono mu na głow�
koron�� oraz

´
Swiadectwo�d i ob-

wołano go królem, a Jehojada
i jego synowie go namaścili. Lu-
dzie zacz�li wołać: „Niech żyje
król!”e.

12 Gdy Atalia usłyszała wrza-
w� panuj�c� wśród ludzi wy-
sławiaj�cych króla, natychmiast
przyszła do ludu zebranego koło
domu Jehowyf. 13 Zobaczyła
tam króla, który stał przy swo-
jej kolumnie obok wejścia. Z kró-
lem stali ksi�ż�tag i tr�bacze. Ca-
ły lud tej ziemi radował si�h i d�ł
w tr�by, a śpiewacy z instrumen-
tami muzycznymi przewodzili
w tej uroczystości�. Widz�c to,
Atalia rozdarła swoje szaty i za-
cz�ła krzyczeć: „Spisek! Spi-
sek!”. 14 Wówczas kapłan Je-
hojada wyprowadził dowódców
setek, stoj�cych na czele wojska,
i polecił: „Zabierzcie j� poza sze-
regi! A jeśli ktoś za ni� pójdzie,
zabijcie go mieczem!”. Bo przed-
tem powiedział: „Nie zabijajcie
jej w domu Jehowy”. 15 Poj-
mali j� wi�c, zabrali do Bramy
Końskiej domu� królewskiego
i tam od razu j� zabili.

16 Nast�pnie Jehojada za-
warł przymierze z całym ludem
i z królem, że nadal b�d� ludem
Jehowyi. 17 Później cały lud

23:10 �Lub „pociskiem”. 23:11 �Lub
„diadem”. �Może chodzić o zwój za-
wieraj�cy Prawo Boże. 23:13 �Lub „da-
wali sygnał do wysławiania”. 23:15, 20
�Lub „pałacu”.

przyszedł do świ�tyni� Baala,
zburzył j�a i porozbijał jego ołta-
rze i pos�gib. A Mattana, kapłana
Baala, zabitoc przed ołtarzami.
18 Potem Jehojada powierzył
nadzór nad domem Jehowy kap-
łanom i Lewitom, których Da-
wid podzielił na oddziały, żeby
opiekowali si� domem Jehowy
i składali Jehowie ofiary całopal-
ned zgodnie z tym, co jest na-
pisane w Prawie Mojżeszowyme.
Mieli to robić z radości�, przy
pieśniach, tak jak to zalecił Da-
wid. 19 Jehojada postawił też
odźwiernychf przy bramach do-
mu Jehowy, żeby nie wszedł tam
nikt nieczysty pod jakimkolwiek
wzgl�dem. 20 Wzi�ł dowódców
setekg, dostojników, władców lu-
du i cały lud tej ziemi i towa-
rzyszyli królowi w drodze z do-
mu Jehowy. Wprowadzili go do
domu� królewskiego przez gór-
n� bram�, a on zasiadł na tro-
nieh królewskim i. 21 Cały lud
tej ziemi si� cieszył i w mieście
zapanował spokój, bo Atali� za-
bito mieczem.

24 Gdy Jehoasz został kró-
lem, miał siedem latj, i pa-

nował w Jerozolimie 40 lat.
Jego matk� była Cybia z Beer-
-Szebyk. 2 Przez cały czas, kie-
dy żył kapłan Jehojada, Jehoasz
robił to, co słuszne w oczach Je-
howy l. 3 Jehojada wybrał mu
dwie żony, z którymi Jehoasz
miał synów i córki.

4 Po jakimś czasie Jeho-
asz z całego serca zapragn�ł
odnowić dom Jehowym. 5 Dla-
tego zebrał kapłanów i Lewi-
tów i polecił im: „Udajcie si�
do miast judzkich i zbierzcie
pieni�dze od wszystkich Izraeli-
tów, żeby rok w rok naprawiać

23:17 �Dosł. „domu”.
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dom waszego Bogaa. Działaj-
cie w tej sprawie szybko”. Ale
Lewici zwlekalib. 6 Król we-
zwał wi�c Jehojad�, naczelne-
go kapłana, i powiedział do
niegoc: „Dlaczego nie zaż�da-
łeś od Lewitów, żeby przynosili
z Judy i Jerozolimy świ�ty po-
datek nałożony przez Mojże-
szad, sług� Jehowy—świ�ty po-
datek od całego zboru Izraela na
Namiot

´
Swiadectwa?e 7 Wiecie

przecież, że synowie Atalii f,
tej niegodziwej kobiety, wdarli
si� do domu prawdziwego Bo-
gag i wszystkie świ�te przed-
mioty z domu Jehowy przezna-
czyli dla Baalów”. 8 Wtedy na
rozkaz króla zrobiono skrzyni�h

i postawiono j� na zewn�trz ko-
ło bramy domu Jehowy i. 9 Po-
tem w całej Judzie i Jerozolimie
ogłoszono, żeby ludzie przyno-
sili dla Jehowy świ�ty podatek j,
który Mojżesz, sługa prawdzi-
wego Boga, nałożył na Izraeli-
tów na pustkowiu. 10 Wszyscy
ksi�ż�ta oraz cały lud z radoś-
ci� przynosili pieni�dzek, które
wrzucali do skrzyni, aż była
pełna�.

11 Za każdym razem, gdy Le-
wici widzieli, że w skrzyni jest
dużo pieni�dzy, zabierali j� do
króla. Wtedy przychodził sekre-
tarz króla oraz pełnomocnik na-
czelnego kapłana i opróżniali
skrzyni�l, a potem zanosili j�
z powrotem na miejsce. Ro-
bili tak dzień w dzień i zbierali
olbrzymie sumy pieni�dzy.
12 Król i Jehojada przekazy-
wali je tym, którzy nadzorowali
prace zwi�zane z domem Jeho-
wy, a oni najmowali kamieniarzy
i rzemieślników, żeby odnowili
dom Jehowym, a także ludzi ob-
rabiaj�cych żelazo i miedź, żeby

24:10 �Możliwe też „aż wszyscy dali”.

dokonali napraw przy domu Je-
howy. 13 Nadzorcy rozpocz�li
prace i pod ich kierownictwem
remont posuwał si� naprzód.
Doprowadzili dom prawdziwe-
go Boga do należytego stanu
i go wzmocnili. 14 Gdy tylko
skończyli prace, przynieśli kró-
lowi i Jehojadzie reszt� pieni�-
dzy, za które nast�pnie wyko-
nano sprz�ty do domu Jehowy,
przybory używane podczas służ-
by i podczas składania ofiar,
a także kielichy oraz przedmioty
ze złota i srebraa. Za życia kap-
łana Jehojady regularnie skła-
dano ofiary całopalneb w domu
Jehowy.

15 Jehojada si� zestarzał i w
wieku 130 lat umarł, zadowolony
z długiego życia�. 16 Pocho-
wano go w Mieście Dawida ra-
zem z królamic, gdyż zrobił wiele
dobrego dla Izraelad w sprawach
dotycz�cych prawdziwego Boga
i Jego domu.

17 Po śmierci Jehojady przy-
byli do króla ksi�ż�ta judzcy
i mu si� pokłonili, a król za-
cz�ł ich słuchać. 18 Ludzie po-
rzucili dom Jehowy, Boga swo-
ich przodków, a zacz�li służyć
świ�tym palom� i bożkom. Z po-
wodu tych grzechów przeciw-
ko Judzie i Jerozolimie rozpa-
lił si� gniew Boga�. 19 Jehowa
posyłał do nich proroków, że-
by wrócili do Niego. Prorocy ich
ostrzegali�, ale oni nie chcieli
słuchaće.

20 Duch Boży zacz�ł oddzia-
ływać� na Zachariasza, syna
kapłana Jehojadyf. Zachariasz
stan�ł wi�c przed ludem na pod-
wyższeniu i rzekł: „Tak mówi

24:15 �Dosł. „syty dni”. 24:18 �Zob.
Słowniczek poj�ć. �Dosł. „gniew”.
24:19 �Lub „składali przeciwko nim
świadectwo”. 24:20 �Dosł. „ubrał”.
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prawdziwy Bóg: ‚Dlaczego ła-
miecie przykazania Jehowy?
Przez to nie b�dzie si� wam
dobrze powodzić. Ponieważ wy
porzuciliście Jehow�, On porzu-
ci was’”a. 21 Ale uknuto prze-
ciwko niemu spisekb i na rozkaz
króla ukamienowano go na dzie-
dzińcu domu Jehowyc. 22 Tak
wi�c król Jehoasz nie pami�tał
o lojalnej miłości, któr� mu oka-
zał jego ojciec�, Jehojada, i za-
bił jego syna, który umieraj�c,
powiedział: „Niech Jehowa to
zobaczy i ci odpłaci”d.

23 Na pocz�tku� roku prze-
ciwko Jehoaszowi wyruszyło
wojsko syryjskie. Syryjczycy na-
jechali Jud� i Jerozolim�e i zabili
wszystkich ksi�ż�tf ludu, a cały
łup posłali do króla Damaszku.
24 Chociaż żołnierzy syryjskich
było niewielu, Jehowa wydał
w ich r�ce wielk� armi� judzk�g,
bo Judejczycy porzucili Jehow�,
Boga swoich przodków. W ten
sposób Syryjczycy wykonali wy-
rok na Jehoaszu. 25 Gdy si�
wycofali, zostawiaj�c go ci�żko
rannego�, jego słudzy uknuli
przeciwko niemu spisek, żeby
pomścić krew synów� kapłana
Jehojadyh. Zabili Jehoasza na je-
go własnym łóżku i. Potem po-
chowano go w Mieście Dawidaj,
ale nie w grobowcach królew-
skichk.

26 Tymi, którzy uknuli prze-
ciwko niemu spisek, byli l: Zabad,
syn Ammonitki Szimeat, i Je-
hozabad, syn Moabitki Szimrit.
27 Jeśli chodzi o synów Jehoa-
sza i o liczne wypowiedzi prze-
ciwko niemum, jak również o re-
mont domu prawdziwego Bogan,

24:22 �Czyli ojciec Zachariasza. 24:23
�Dosł. „na przełomie”. 24:25 �Lub
„z wieloma dolegliwościami”. �Lub
„syna”. Możliwe, że liczba mnoga wska-
zuje na majestat.

wszystko to spisano w sprawo-
zdaniu� zamieszczonym w Ksi�-
dze Królów. Władz� po nim ob-
j�ł jego syn Amacjasz.

25 Amacjasz obj�ł władz�,
gdy miał 25 lat, i pano-

wał w Jerozolimie 29 lat. Jego
matk� była Jehoaddan z Jero-
zolimya. 2 Robił to, co słusz-
ne w oczach Jehowy, jednak
jego serce nie było Mu w pełni
oddane�. 3 Kiedy tylko Amac-
jasz umocnił sw� władz�, poza-
bijał swoich sług, którzy zamor-
dowali króla, jego ojcab. 4 Ale
ich synów nie zabił, bo post�pił
zgodnie z nakazem Jehowy zapi-
sanym w Prawie, w ksi�dze Moj-
żesza: „Ojcowie nie b�d� umie-
rać za swoich synów, a synowie
za swoich ojców. Każdy umrze
za swój własny grzech”c.

5 Amacjasz zebrał Jud� i ka-
zał wszystkim m�żczyznom z ple-
mienia Judy i Beniamina ustawić
si� według rodów, według do-
wódców tysi�cy i dowódców se-
tekd. Spisał m�żczyzn w wieku
od 20 lat wzwyże i okazało si�,
że było 300 000 wyszkolonych�
wojowników, zdolnych do służ-
by wojskowej, sprawnie posługu-
j�cych si� dzid� i wielk� tarcz�.
6 Ponadto za 100 talentów�
srebra naj�ł 100 000 dzielnych
wojowników z Izraela. 7 Wtedy
przyszedł do niego pewien sługa
prawdziwego Boga i powiedział:
„Królu, niech wojsko izraelskie
nie idzie z tob�, bo Jehowa nie
jest z Izraelemf, nie jest z żadnym
Efraimit�. 8 Idź sam i walcz od-
ważnie. Prawdziwy Bóg ma moc,
żeby ci pomócg. Ale może też
sprawić, że wróg ci� pokona”.
9 Amacjasz zapytał sług� praw-

24:27 �Lub „w objaśnieniu; w pismach”.
25:2 �Lub „nie było niepodzielne”.
25:5 �Dosł. „wybranych”. 25:6 �Talent
odpowiadał 34,2 kg. Zob. Dodatek B14.
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dziwego Boga: „A co ze 100 ta-
lentami, które dałem wojskom
izraelskim?”. Sługa prawdziwego
Boga odparł: „Jehowa ma środ-
ki, żeby dać ci o wiele wi�cej”a.
10 Amacjasz odprawił wi�c od-
działy, które do niego przyszły
z Efraima, i odesłał żołnierzy
do domu. Oni jednak bardzo si�
oburzyli na Jud� i wrócili do sie-
bie rozwścieczeni.

11 Amacjasz nabrał odwagi
i poprowadził swoje wojsko do
Doliny Solib, gdzie zabił 10 000
żołnierzy z Seiruc. 12 Oprócz
tego 10 000 żołnierzy Judejczycy
pojmali żywcem. Zaprowadzili
ich nad urwisko i zrzucili stam-
t�d. Wszyscy roztrzaskali si� na
kawałki. 13 A żołnierze, któ-
rych Amacjasz nie wzi�ł na woj-
n� i odesłał do domud, napadali
na miasta judzkie—od Samariie
aż po Bet-Choronf. Zabili 3000
ludzi i zagarn�li wielki łup.

14 Po rozgromieniu Edomi-
tów Amacjasz sprowadził bo-
gów Seiru i uczynił ich swoimi
bogamig. Zacz�ł si� im kła-
niać i składać ofiary�. 15 Wte-
dy Jehowa bardzo si� rozgnie-
wał na Amacjasza i posłał do
niego proroka, który mu po-
wiedział: „Dlaczego oddajesz
cześć bogom, którzy nie byli
w stanie uratować swojego ludu
z twoich r�k?”h. 16 Gdy pro-
rok do niego mówił, król rzekł:
„Czy ustanowiliśmy ci� dorad-
c� królewskim? i Zamilknij j, jeśli
nie chcesz umrzeć!”. Prorok
wi�c zamilkł, ale wcześniej do-
dał: „Wiem, że Bóg postanowił
ci� zgubić, bo post�piłeś w ten
sposób i nie posłuchałeś mojej
rady”k.

17 Po skonsultowaniu si� ze
swoimi doradcami Amacjasz,

25:14 �Lub „i sprawiał, że wznosił si�
dla nich dym ofiarny”.

król Judy, wysłał do izraelskiego
króla Jehoasza, syna Jehoacha-
za, syna Jehu, tak� wiadomość:
„Przyb�dź, zmierzmy si� w bit-
wie�”a. 18 Jehoasz, król Izrae-
la, posłał Amacjaszowi, królowi
Judy, nast�puj�c� odpowiedź:
„Ciernisty chwast rosn�cy na Li-
banie wysłał wiadomość do li-
bańskiego cedru: ‚Daj swoj� cór-
k� za żon� mojemu synowi’.
Ale przechodziło dzikie zwie-
rz� żyj�ce na Libanie i zdepta-
ło ten ciernisty chwast. 19 Po-
wiedziałeś sobie: ‚Pokonałem�
Edom’b. I twoje serce stało si�
zbyt pewne siebie, zapragn�ło
chwały. Ale teraz pozostań we
własnym domu�. Po co miał-
byś doprowadzić do nieszcz�ś-
cia, upaść i poci�gn�ć za sob�
Jud�?”.

20 Jednak Amacjasz nie po-
słuchałc, ponieważ prawdziwy
Bóg postanowił wydać go razem
z ludem w r�ce wrogówd za to, że
oddawali cześć bogom Edomue.
21 Jehoasz, król Izraela, wyru-
szył wi�c i zmierzył si� z Amac-
jaszem, królem Judy, w bitwie
pod Bet-Szemeszf, które należy
do Judy. 22 Izrael pokonał Ju-
d� i wszyscy judzcy żołnierze
pouciekali do swoich domów�.
23 Izraelski król Jehoasz poj-
mał pod Bet-Szemesz Amacja-
sza, króla Judy, syna Jehoasza,
syna Jehoachaza�. Przyprowa-
dził go ze sob� pod Jerozolim�
i zrobił w jej murze wyłom na
400 łokci�, od Bramy Efraimag do
Bramy Narożnejh. 24 Zabrał ca-
łe złoto i srebro oraz wszystkie
przedmioty, które znajdowały si�

25:17 �Lub „spotkajmy si� twarz�
w twarz”. 25:19 �Dosł. „pokonałeś”.
�Lub „pałacu”. 25:22 �Dosł. „namio-
tów”. 25:23 �Nazywanego też Achaz-
jaszem. �Czyli 178 m. Zob. Doda-
tek B14.
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w domu prawdziwego Boga pod
opiek� Obed-Edoma� i w skarb-
cach domu� królewskiegoa.Wzi�ł
też zakładników, po czym wrócił
do Samarii.

25 Judzki król Amacjaszb,
syn Jehoasza, żył jeszcze 15 lat
po śmierci Jehoaszac, syna Jeho-
achaza, króla Izraelad. 26 Po-
zostałe fakty z życia Amacjasza,
od pocz�tku do końca, spisano
w Ksi�dze Królów Judy i Izra-
ela. 27 Gdy Amacjasz odwrócił
si� od Jehowy, uknuto przeciw-
ko niemu spiseke w Jerozolimie,
dlatego uciekł do Lachisz. Ale
wysłano tam za nim pościg i go
zabito. 28 Potem przywieziono
go końmi z powrotem i został po-
chowany przy swoich praojcach
w mieście Judy.

26 Wtedy w miejsce Amacja-
sza cały lud Judy obwołał

królem jego syna Uzzjaszaf, któ-
ry miał 16 latg. 2 Uzzjasz odbu-
dował Eloth i przywrócił go Ju-
dzie po tym, jak król� spocz�ł ze
swoimi praojcami i. 3 Uzzjasz j

miał 16 lat, gdy obj�ł władz�,
i panował w Jerozolimie 52 lata.
Jego matk� była Jecholia z Je-
rozolimyk. 4 Robił to, co słusz-
ne w oczach Jehowy, tak jak je-
go ojciec, Amacjasz l. 5 Za dni
Zachariasza, który uczył go bo-
jaźni przed prawdziwym Bo-
giem, Uzzjasz wiernie służył�
Bogu. A dopóki wiernie służył�
Jehowie, prawdziwy Bóg spra-
wiał, że dobrze mu si� wiodłom.

6 Uzzjasz wyruszył, żeby
walczyć z Filistynamin, i zbu-
rzył mury Gato, Jabnep oraz Asz-
doduq. Potem zbudował miasta
w pobliżu Aszdodu i na teryto-
rium Filistynów. 7 Prawdziwy

25:24 �Dosł. „u Obed-Edoma”. �Lub
„pałacu”. 26:2 �Czyli jego ojciec,
Amacjasz. 26:5 �Dosł. „szukał”.

Bóg pomagał mu w walce z Fi-
listynami, z Arabamia mieszka-
j�cymi w Gur-Baal, jak również
z Meunitami. 8 Ammonicib za-
cz�li składać Uzzjaszowi dani-
n�. Z czasem jego sława dotarła
aż do Egiptu, bo stał si� bar-
dzo pot�żny. 9 Poza tym Uz-
zjasz zbudował w Jerozolimie
wieżec przy Bramie Narożnejd,
przy Bramie nad Dolin�e oraz
przy Skarpie i je ufortyfikował.
10 Zbudował też wieżef na pust-
kowiu i wykopał� wiele cystern,
ponieważ posiadał liczne stada.
To samo zrobił w Szefeli i na
równinie�. Miał zamiłowanie do
rolnictwa, dlatego w górach
i w Karmelu pracowali dla niego
rolnicy i hodowcy winorośli.

11 Ponadto Uzzjasz dyspono-
wał wyposażon� do walki armi�,
która wyruszała na wyprawy
wojenne zorganizowana w od-
działy.

˙
Zołnierze zostali policze-

ni i spisanig przez sekretarzah

Jejela oraz urz�dnika Maaseja-
sza pod nadzorem Chananiasza,
jednego z ksi�ż�t królewskich.
12 Na czele tych dzielnych wo-
jowników stało w sumie 2600
m�żczyzn b�d�cych głowami ro-
dów. 13 Dowodzili oni armi� li-
cz�c� 307 500 ludzi gotowych do
walki. Były to pot�żne siły woj-
skowe, które wspierały króla
w wojnach z wrogami i. 14 Uz-
zjasz wyposażył cał� armi�
w tarcze, dzidy j, hełmy, pance-
rzek, łuki i kamienie do proc l.
15 Zbudował też w Jerozoli-
mie machiny wojenne, zapro-
jektowane przez konstruktorów.
Ustawiono je na wieżachm i na-
rożnikach murów, żeby używać
ich do miotania strzał i wielkich
kamieni. Sława Uzzjasza ro-

26:10 �Lub „wykuł”, prawdopodobnie
w skale. �Lub „płaskowyżu”.
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zeszła si� bardzo daleko, ponie-
waż otrzymał ogromn� pomoc
i urósł w sił�.

16 Jednak gdy tylko urósł
w sił�, jego serce stało si� wy-
niosłe i to doprowadziło go do
zguby. Post�pił niewiernie wo-
bec Jehowy, swojego Boga—
wszedł do świ�tyni Jehowy, że-
by spalić kadzidło na ołta-
rzu kadzielnyma. 17 Zaraz za
nim wszedł kapłan Azariasz
i 80 innych odważnych kapła-
nów Jehowy. 18 Przeciwstawili
si� królowi Uzzjaszowi i powie-
dzieli: „Uzzjaszu, nie masz prawa
palić kadzidła dla Jehowy!b Tyl-
ko kapłani mog� je spalać,
bo s� potomkami Aaronac i zo-
stali uświ�ceni. Wyjdź z sanktua-
rium. Post�piłeś niewiernie i nie
zyskasz tym uznania Boga Je-
howy”.

19 Ale Uzzjasz, trzymaj�c
w r�kach kadzielnic� do palenia
kadzidła, wybuchn�ł gniewemd

na kapłanów. Kiedy tak si� złoś-
cił, na jego czole pojawił si�
tr�de. Stało si� to w obec-
ności kapłanów w domu Jeho-
wy, przy ołtarzu kadzielnym.
20 Gdy naczelny kapłan Aza-
riasz oraz pozostali kapłani
spojrzeli na niego, zobaczyli
tr�d na jego czole. Zacz�li go
wi�c ponaglać, żeby stamt�d
wyszedł. On sam też chciał jak
najszybciej wyjść, bo Jehowa go
poraził.

21 Król Uzzjasz był tr�do-
waty aż do śmierci. Mieszkał
w osobnym domuf i nie miał już
wst�pu do domu Jehowy. Je-
go syn Jotam zarz�dzał domem�
królewskim i s�dził ludg.

22 Pozostałe fakty z życia
Uzzjasza, od pocz�tku do końca,
zostały opisane przez proroka

26:21 �Lub „pałacem”.

Izajaszaa, syna Amoca. 23 Po-
tem Uzzjasz spocz�ł ze swoimi
praojcami. Pochowano go przy
jego praojcach, ale na polu
pogrzebowym obok grobowców
królewskich, bo mówiono: „Jest
tr�dowaty”. Władz� po nim obj�ł
jego syn Jotamb.

27 Jotamc miał 25 lat, gdy
obj�ł władz�, i panował

w Jerozolimie 16 lat. Jego mat-
k� była Jerusza, córka Cadokad.
2 Jotam robił to, co słuszne
w oczach Jehowy, podobnie jak
jego ojciec, Uzzjasze. W przeci-
wieństwie do niego nie wtargn�ł
do świ�tyni Jehowyf. Jednak
lud nadal post�pował niegodzi-
wie. 3 Jotam zbudował górn�
bram� domu Jehowyg i przepro-
wadził wiele prac budowlanych
przy murze Ofeluh. 4 Zbudo-
wał też miasta i w górzystym re-
gionie Judy j, a na obszarach
zalesionych—warowniek i wie-
że l. 5 Prowadził wojn� z kró-
lem Ammonitówm i w końcu
go pokonał. Tego roku Ammo-
nici dali mu 100 talentów�
srebra, 10 000 korów� pszenicy
i 10 000 korów j�czmienia. Tyle
samo zapłacili mu też w drugim
i trzecim rokun. 6 Jotam rósł
wi�c w sił�, bo był zdecydowany
chodzić drogami� Jehowy, swo-
jego Boga.

7 Pozostałe fakty z życia
Jotama—wszystkie jego wojny
i całe jego post�powanie—opi-
sano w Ksi�dze Królów Izrae-
la i Judyo. 8 Jotam miał 25
lat, gdy obj�ł władz�, i panował
w Jerozolimie 16 latp. 9 Potem
spocz�ł ze swoimi praojcami

27:5 �Talent odpowiadał 34,2 kg.
Zob. Dodatek B14. �Kor odpowiadał
220 l. Zob. Dodatek B14. 27:6 �Lub
„bo przygotowywał swoje drogi przed
obliczem”.

ROZDZ. 26
a Lb 1:51

b Lb 16:39, 40
Lb 18:7

c Wj 30:7
1Kn 23:13

d 2Kn 16:10
2Kn 25:15, 16

e Lb 12:10
2Kl 5:27

f Kpł 13:45, 46
Lb 5:2
Lb 12:14, 15

g 2Kl 15:5-7
��������������������

szpalta 2
a Iz 1:1

Iz 6:1

b 2Kl 15:32
��������������������

ROZDZ. 27
c Iz 1:1

Oz 1:1
Mi 1:1
Mt 1:9

d 2Kl 15:33

e 2Kl 15:34, 35
2Kn 26:3, 4

f 2Kn 26:16-18

g Jer 26:10

h 2Kn 33:1, 14
Neh 3:26

i 2Kn 11:5
2Kn 14:2, 7

j Joz 14:12, 13

k 2Kn 17:12

l 2Kl 9:17
2Kn 26:9, 10

m Sdz 11:4
2Sm 10:6
2Kn 20:1
Jer 49:1

n 2Kn 26:8

o 2Kl 15:36

p 2Kl 15:33



2 KRONIK 28:1-18 650
i został pochowany w Mieście
Dawidaa. Władz� po nim obj�ł je-
go syn Achazb.

28 Achazc obj�ł władz�, gdy
miał 20 lat, i panował

w Jerozolimie 16 lat. W przeci-
wieństwie do swojego przodka
Dawida nie robił tego, co słusz-
ne w oczach Jehowyd. 2 Post�-
pował tak jak królowie Izraelae

i nawet wykonał metalowe pos�-
gi f Baalów. 3 Ponadto składał
ofiary� w Dolinie Syna Hinno-
ma� i spalił w ogniu swoich sy-
nówg, naśladuj�c obrzydliwe
zwyczaje narodówh, które Jeho-
wa wyp�dził ze wzgl�du na Iz-
raelitów. 4 Poza tym na wznie-
sieniach i, na wzgórzach i pod
każdym bujnym drzewem j skła-
dał ofiary, z których unosił
si� dym.

5 Dlatego Jehowa, jego Bóg,
wydał go w r�ce króla Syriik.
Syryjczycy pokonali go i upro-
wadzili mnóstwo jeńców do Da-
maszku l. Bóg wydał go również
w r�ce króla Izraela, który zadał
mu dotkliw� kl�sk�. 6 W ci�gu
jednego dnia Pekachm, syn Re-
maliasza, zabił w Judzie 120 000
walecznych m�żczyzn, ponie-
waż Judejczycy porzucili Je-
how�, Boga swoich przodkówn.
7 A wojownik efraimski Zikri
zabił Maasejasza, syna królew-
skiego, a także Azrikama, za-
rz�dc� pałacu�, i Elkan�, który
był drugi po królu. 8 Oprócz
tego Izraelici wzi�li do niewoli
200 000 jeńców spośród swoich
braci—kobiety, synów i córki.
Zagarn�li też wielki łup i zabrali
go do Samariio.

9 Był tam prorok Jehowy
o imieniu Oded. Wyszedł on na-
przeciw wojsku, które wracało

28:3 �Lub „sprawiał, że wznosił si� dym
ofiarny”. �Zob. Słowniczek poj�ć, has-
ło „Gehenna”. 28:7 �Dosł. „domu”.

do Samarii, i oświadczył: „Po-
nieważ Jehowa, Bóg waszych
przodków, rozgniewał si� na
Judejczyków, wydał ich w wa-
sze r�cea. Ale wy zabijaliście
ich z tak� zajadłości�, że do-
tarło to aż do nieba. 10 A te-
raz chcecie zrobić z mieszkań-
ców Judy i Jerozolimy swoich
służ�cych i służ�ceb. Ale czy wy
też nie jesteście winni wobec
Jehowy, swojego Boga? 11 Po-
słuchajcie mnie i odeślijcie jeń-
ców, których zabraliście spo-
śród swoich braci, bo rozpalił
si� na was gniew Jehowy”.

12 Wtedy niektórzy naczel-
nicy Efraimitów—Azariasz, syn
Jehochanana, Berechiasz, syn
Meszillemota, Jechizkiasz, syn
Szalluma, i Amasa, syn Chad-
laja—wyst�pili przeciwko wra-
caj�cym z wyprawy wojennej
13 i powiedzieli do nich: „Nie
przyprowadzajcie tu jeńców, bo
przez to staniemy si� winni wo-
bec Jehowy. To, co zamierzacie
zrobić, jeszcze powi�kszy nasze
grzechy i win�. A nasza wina
i tak jest wielka i Bóg płonie
gniewem na Izraela”. 14 ˙

Zoł-
nierze przekazali wi�c jeńców
oraz łupc ksi�ż�tom i całemu
zborowi. 15 Wskazani imien-
nie m�żczyźni zaj�li si� jeńcami.
Wzi�li z łupu ubrania i dali je
tym, którzy ich nie mieli. Ubra-
li ich, dali im sandały, jedzenie,
picie oraz oliw� do smarowa-
nia ciała. Co wi�cej, tych, którzy
byli słabi, przetransportowali na
osłach do Jerycha, miasta palm,
do ich braci. Potem wrócili do
Samarii.

16 W tym czasie król Achaz
poprosił królów Asyrii o po-
mocd. 17 Jud� znowu najechali
Edomici i uprowadzili jeńców.
18 Z kolei Filistynie zaatakowali
judzkie miasta w Szefelif i Nege-

ROZDZ. 27
a 2Sm 5:9

b 2Kl 15:38
��������������������

ROZDZ. 28
c Oz 1:1

Mi 1:1
Mt 1:9

d 2Kl 16:2

e 1Kl 12:26, 28
1Kl 16:33

f Wj 34:17

g 2Kn 33:1, 6
Jer 7:31

h Pwt 12:31

i Kpł 26:30

j Iz 57:4, 5

k 2Kl 16:5, 6
2Kn 24:24

l 2Sm 8:6
1Kn 18:5

m 2Kl 15:37
Iz 7:1

n 2Kn 15:2
Ps 73:27

o 1Kl 16:23, 24
1Kl 22:51

��������������������

szpalta 2
a Sdz 2:14

Sdz 3:8

b Kpł 25:39, 46
2Kn 8:9

c 2Kn 28:8

d 2Kl 16:7, 8
Iz 7:10-12

e 2Kn 26:1, 6

f 2Kn 26:10



651 2 KRONIK 28:19�do�29:11
bie. Zdobyli Bet-Szemesza, Ajja-
lonb, Gederot, Socho i okoliczne�
miejscowości, Timn�c i okoliczne
miejscowości oraz Gimzo i oko-
liczne miejscowości i tam si�
osiedlili. 19 Jehowa upokorzył
Jud� z powodu Achaza, króla iz-
raelskiego, który pozwolił, żeby
lud Judy si� rozzuchwalił, co do-
prowadziło do raż�cej niewier-
ności wobec Jehowy.

20 W końcu nadci�gn�ł
Tiglat-Pileser�d, król Asyrii, ale
zamiast wesprzeć Achaza, ra-
czej mu zaszkodziłe. 21 Achaz
ogołocił dom Jehowy, dom� kró-
laf oraz domy ksi�ż�t i złożył dar
królowi Asyrii. Nic mu to jednak
nie pomogło. 22 W tym trud-
nym czasie król Achaz do-
puszczał si� jeszcze wi�kszej
niewierności wobec Jehowy.
23 Zacz�ł składać ofiary bogom
mieszkańców Damaszkug, któ-
rzy go pokonalih. Mówił: „Sko-
ro bogowie królów Syrii im po-
magaj�, b�d� składał ofiary
tym bogom, żeby i mnie poma-
gali” i. Doprowadziło to Achaza
i całego Izraela do upadku.
24 Achaz zabrał sprz�ty z domu
prawdziwego Boga i por�bał je
na kawałki j. Zamkn�ł drzwi do-
mu Jehowyk, a porobił sobie oł-
tarze na rogu każdej ulicy w Je-
rozolimie. 25 We wszystkich
miastach Judy pobudował świ�-
te wzniesienia, żeby składać na
nich ofiary innym bogom l, czym
obrażał Jehow�, Boga swoich
przodków.

26 Pozostałe fakty z jego
życia—wszystko, co robił, od
pocz�tku do końca—opisano
w Ksi�dze Królów Judy i Izra-
elam. 27 Potem Achaz spocz�ł

28:18 �Lub „zależne od niego”. 28:20
�Lub „Tilgat-Pilneser”. 28:21 �Lub
„pałac”.

ze swoimi praojcami i został po-
chowany w mieście, w Jerozoli-
mie, ale nie w grobowcach kró-
lów Izraelaa. Władz� po nim
obj�ł jego syn Ezechiasz.

29 Ezechiaszb obj�ł władz�,
gdy miał 25 lat, i pano-

wał w Jerozolimie 29 lat. Jego
matk� była Abija, córka Zacha-
riaszac. 2 Ezechiasz robił to,
co słuszne w oczach Jehowyd,
tak jak Dawid, jego przodeke.
3 W pierwszym roku swojego
panowania, w miesi�cu pierw-
szym, otworzył drzwi domu Je-
howy i je naprawiłf. 4 Potem
sprowadził kapłanów i Lewitów
i zebrał ich na placu po stronie
wschodniej. 5 Przemówił do
nich: „Posłuchajcie mnie, Lewi-
ci. Uświ�ćcie teraz siebieg i dom
Jehowy, Boga swoich przodków,
i usuńcie ze świ�tego miejsca�
wszystko, co nieczysteh. 6 Na-
si ojcowie byli niewierni i ro-
bili to, co złe w oczach Jeho-
wy, naszego Boga i. Porzucili Go,
wzgardzili przybytkiem Jehowy
i odwrócili si� do Niego pleca-
mi j. 7 Zamkn�li też drzwi por-
tykuk i pogasili lampy l. Prze-
stali palić kadzidłom i składać
w świ�tym miejscu ofiary cało-
palnen dla Boga Izraela. 8 Z te-
go powodu Jehowa oburzył si�
na Jud� i Jerozolim�o i jak
widzicie to na własne oczy,
sprawił, że budz� one groz�
i zdziwienie, że stały si� pośmie-
wiskiem�p. 9 Nasi przodkowie
zgin�li od mieczaq, a nasi syno-
wie, córki i żony dostali si�
do niewolir. 10 Z całego ser-
ca pragn� wi�c zawrzeć przy-
mierze z Jehow�, Bogiem Izrae-
las, żeby przestał płon�ć na nas
gniewem. 11 Moi synowie, nie

29:5 �Zob. Słowniczek poj�ć. 29:8
�Lub „powodem do gwizdania”.
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czas si� teraz oci�gać�, bo Jeho-
wa wybrał was, żebyście pełnili
przed Nim służb�a i spalali dla
Niego ofiary”b.

12 Wtedy wyst�pili Lewici:
z Kehatytówc—Machat, syn Ama-
saja, i Joel, syn Azariasza; z Me-
rarytówd—Kisz, syn Abdiego,
i Azariasz, syn Jehallelela; z Ger-
szonitówe—Joach, syn Zimmy,
i Eden, syn Joacha; 13 z rodu
Elicafana—Szimri i Jeuel; z rodu
Asafaf—Zachariasz i Mattaniasz;
14 z rodu Hemanag—Jechiel
i Szimej; z rodu Jedutunah—Sze-
majasz i Uzziel. 15 Potem ze-
brali swoich braci, uświ�cili si�
i poszli oczyszczać dom Jeho-
wy, tak jak rozkazał król zgodnie
ze słowami Jehowy i. 16 Kapła-
ni weszli do domu Jehowy, żeby
go oczyścić, i wynieśli na dzie-
dziniec j domu Jehowy wszyst-
kie nieczyste przedmioty, które
znaleźli w świ�tyni Jehowy. Le-
wici wzi�li je i zanieśli do Doli-
ny Kidronuk. 17 Zacz�li uświ�-
canie pierwszego dnia miesi�ca
pierwszego, a ósmego dnia tego
miesi�ca doszli do portyku domu
Jehowy l. Uświ�cali dom Jehowy
osiem dni i skończyli 16 dnia mie-
si�ca pierwszego.

18 Nast�pnie przyszli do kró-
la Ezechiasza i powiedzieli:
„Oczyściliśmy cały dom Jehowy,
ołtarz całopalnym i wszystkie je-
go przyboryn oraz stół na chleby
pokładneo ze wszystkimi naczy-
niami. 19 Przygotowaliśmy też
i uświ�ciliśmy wszystkie sprz�-
typ, które niewierny król Achaz
powyrzucał podczas swojego
panowaniaq. Teraz s� one przed
ołtarzem Jehowy”.

20 Król Ezechiasz wstał
wcześnie rano i zebrał ksi�ż�t
miasta, z którymi udał si� do do-
mu Jehowy. 21 Przyprowadzili

29:11 �Lub „odpoczywać”.

siedem byków, siedem baranów,
siedem baranków i siedem koz-
łów na ofiar� za grzech za
dom królewski, za sanktuarium
oraz za Jud�a. Ezechiasz pole-
cił kapłanom, potomkom Aaro-
na, złożyć je na ołtarzu Jeho-
wy. 22 Zarżn�li wi�c bykib, po
czym kapłani wzi�li ich krew
i pokropili ni� ołtarzc. Na-
st�pnie zarżn�li barany i pokro-
pili ołtarz krwi�, zarżn�li baran-
ki i też pokropili ołtarz krwi�.
23 Potem przyprowadzili przed
króla oraz zbór kozły na ofia-
r� za grzech i położyli na
nich r�ce. 24 Kapłani zarżn�li
je i z ich krwi złożyli na ołtarzu
ofiar� za grzech, żeby dokonać
przebłagania za całego Izraela,
ponieważ—tak jak polecił król—
całopalenie i ofiar� za grzech
należało złożyć za całego Iz-
raela.

25 Lewitom król polecił usta-
wić si� w domu Jehowy z czyne-
lami, harfami� i lirami�d—zgod-
nie z nakazem Dawidae oraz
Gadaf, wizjonera królewskiego,
i proroka Natanag, gdyż nakaz
ten dał Jehowa za pośrednic-
twem swoich proroków. 26 Le-
wici stali wi�c z instrumentami
Dawida, a kapłani—z tr�bamih.

27 Wtedy Ezechiasz rozkazał
złożyć na ołtarzu ofiar� całopal-
n�i. Kiedy j� składano, zacz�to
śpiewać pieśń dla Jehowy przy
akompaniamencie instrumentów
Dawida, króla Izraela, którym
wtórowały tr�by. 28 ´

Spiewano
pieśń i grano na tr�bach, a ca-
ły zbór oddawał pokłony, dopó-
ki nie zakończono składania
ofiary całopalnej. 29 Gdy skoń-
czono j� składać, król oraz

29:25 �Hebr. néwel. Instrument stru-
nowy przypominaj�cy harf� lub li-
r�. �Hebr. kinnòr. Instrument strunowy
przypominaj�cy lir� lub harf�.
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wszyscy towarzysz�cy mu lu-
dzie padli na kolana i pokłonili
si� do ziemi. 30 Król Ezechiasz
i ksi�ż�ta polecili Lewitom wy-
sławiać Jehow� psalmami Dawi-
daa oraz wizjonera Asafab. Za-
cz�li wi�c wysławiać Go z wielk�
radości�, padli na kolana i pokło-
nili si� do ziemi.

31 Ezechiasz powiedział: „Te-
raz, kiedy zostaliście oddzie-
leni� dla Jehowy, przyjdźcie
i przynieście do domu Jehowy
ofiary dzi�kczynne i inne ofia-
ry”. I zbór zacz�ł je przynosić,
a każdy, kogo pobudzało do te-
go serce, składał też ofiary cało-
palnec. 32 Zbór przyprowadził
na ofiary całopalne dla Jehowy:
70 byków, 100 baranów i 200 ba-
rankówd, 33 a na inne świ�te
ofiary: 600 byków i 3000 owiec.
34 Kapłanów było jednak za
mało, żeby ści�gn�ć skór� ze
wszystkich zwierz�t na całopa-
lenie. Dlatego pomagali im Le-
wici, ich braciae, aż cała praca
została zakończona i aż kapła-
ni si� uświ�cilif. Lewici pode-
szli do uświ�cenia si� z wi�k-
sz� sumienności�� niż kapłani.
35 Złożono wiele ofiar całopal-
nychg, a także tłuszcz ofiar
współuczestnictwa�h i ofiary
płynne składane razem z cało-
paleniami i. W ten sposób wzno-
wiono� służb� w domu Jehowy.
36 Ezechiasz i cały lud cieszyli
si� z tego, co przygotował dla
nich prawdziwy Bóg j, bo wszyst-
ko to wydarzyło si� tak nagle.

30 Ezechiasz posłał wiado-
mość do całego Izraelak

i Judy, a nawet napisał listy do
Efraimitów i Manassesytów l, że-
by przybyli do domu Jehowy

29:31 �Dosł. „napełniliście swoj� r�k�”.
29:34 �Dosł. „prostolinijności� serca”.
29:35 �Zob. Słowniczek poj�ć. �Lub
„przygotowano”.

w Jerozolimie na obchody Pas-
chy ku czci Jehowy, Boga Izrae-
laa. 2 Król i jego ksi�ż�ta oraz
cały zbór w Jerozolimie postano-
wili obchodzić t� Pasch� w mie-
si�cu drugimb, 3 bo nie mogli
obchodzić jej w wyznaczonym
czasiec—nie uświ�ciła si� wy-
starczaj�ca liczba kapłanówd,
a poza tym lud nie zebrał si� jesz-
cze w Jerozolimie. 4 Postano-
wienie to było słuszne w oczach
króla i całego zboru. 5 Podj�to
wi�c decyzj� o ogłoszeniu w ca-
łym Izraelu, od Beer-Szeby po
Dane, że lud ma przybyć do Je-
rozolimy na obchody Paschy ku
czci Jehowy, Boga Izraela, bo nie
obchodzono jej wspólnie w ta-
ki sposób, w jaki wymagało tego
Prawof.

6 Zgodnie z królewskim na-
kazem gońcy z listami od kró-
la i jego ksi�ż�t obeszli cały
Izrael i Jud�, ogłaszaj�c: „Iz-
raelici, wróćcie do Jehowy, Bo-
ga Abrahama, Izaaka i Izraela,
żeby On wrócił do tych, którzy
uszli cało z r�k królów Asyriig.
7 Nie b�dźcie jak wasi przod-
kowie i bracia, którzy post�po-
wali niewiernie wobec Jehowy,
Boga swoich przodków, przez co
On sprowadził na nich zniszcze-
nie, co zreszt� widzicieh. 8 Nie
b�dźcie uparci jak wasi przod-
kowie i. Podporz�dkujcie si� Je-
howie i przyjdźcie do Jego sank-
tuarium j, które On uświ�cił na
zawsze. Służcie Jehowie, swoje-
mu Bogu, żeby przestał płon�ć
na was gniewemk. 9 Gdy wró-
cicie do Jehowy, to ci, którzy
uprowadzili do niewoli waszych
braci i synów, okaż� im litość l

i pozwol� wrócić do tej ziemim.
Przecież Jehowa, wasz Bóg, jest
współczuj�cy� i miłosiernyn.

30:9 �Lub „łaskawy”.
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Jeśli powrócicie do Niego, nie
odwróci si� od was”a.

10 Gońcy obchodzili miasta
w całej ziemi Efraima i Manas-
sesab, a nawet w ziemi Zebu-
lona, ale ludzie ich wyśmiewali
i szydzili z nichc. 11 Jednak
niektórzy z plemienia Aszera,
Manassesa i Zebulona okazali
pokor� i przybyli do Jerozoli-
myd. 12 Prawdziwy Bóg błogo-
sławił Judejczykom i pomógł
im jednomyślnie� wykonać na-
kaz, który król i ksi�ż�ta wydali
zgodnie ze słowem Jehowy.

13 W Jerozolimie zebrało si�
mnóstwo ludzi, bardzo wielki
zbór, żeby w miesi�cu drugime

obchodzić
´
Swi�to Przaśników f.

14 Usun�li oni z Jerozolimy oł-
tarze fałszywych bogówg oraz
wszystkie ołtarze kadzielneh

i wrzucili je do Doliny Kidronu.
15 A 14 dnia miesi�ca drugie-
go zarżn�li zwierz�ta na ofiar�
paschaln�. Kapłanom i Lewitom
zrobiło si� wstyd, dlatego uświ�-
cili si� i przynieśli całopalenia
do domu Jehowy. 16 Zaj�li
swoje miejsca zgodnie z Prawem
Mojżesza, sługi prawdziwego
Boga. Nast�pnie kapłani kropili
ołtarz krwi� ofiar i, któr� po-
dawali im Lewici. 17 Ponieważ
w zborze było wiele osób, któ-
re si� nie uświ�ciły, Lewici za-
rzynali zwierz�ta na ofiar� pas-
chaln� dla wszystkich, którzy
byli nieczyści j, żeby ich uświ�cić
dla Jehowy. 18 Mnóstwo ludzi,
szczególnie z plemienia Efrai-
ma, Manassesak, Issachara i Ze-
bulona, nie oczyściło si�, a mi-
mo to wbrew wymogom Prawa
spożywało posiłek paschalny.
Lecz Ezechiasz modlił si� za
nich: „Jehowo, Ty jesteś dobry l,
przebacz 19 każdemu, kto si�

30:12 �Dosł. „dał im jedno serce”.

nie oczyścił zgodnie z zasada-
mi świ�tości, ale przygotował
swoje serce, żeby szukać Cie-
bie, Jehowo, prawdziwego Bo-
gaa, Boga swoich przodków”b.
20 Jehowa wysłuchał Ezechia-
sza i przebaczył� ludowi.

21 Izraelici, którzy przeby-
wali w Jerozolimie, z wielk� ra-
dości� obchodzili

´
Swi�to Przaś-

nikówc przez siedem dnid. Lewici
i kapłani każdego dnia wysła-
wiali Jehow�, głośno graj�c Je-
howie na swoich instrumentache.
22 Ponadto Ezechiasz udzielił
zach�ty� wszystkim Lewitom,
którzy w służbie dla Jehowy wy-
kazywali si� m�drości�. W ci�gu
tego siedmiodniowego świ�ta lu-
dzie jedlif, składali ofiary współ-
uczestnictwa�g i dzi�kowali Je-
howie, Bogu swoich przodków.

23 Potem cały zbór postano-
wił świ�tować jeszcze przez sie-
dem dni.

´
Swi�towali wi�c z ra-

dości� kolejne siedem dnih.
24 Ezechiasz, król Judy, dał
zborowi 1000 byków i 7000
owiec, a ksi�ż�ta dali 1000 by-
ków i 10 000 owiec i. I bar-
dzo dużo kapłanów si� uświ�-
cało j. 25 Cieszył si� cały zbór
Judy, kapłani i Lewici, cały zbór,
który przybył z Izraelak, cudzo-
ziemcyl z ziemi izraelskiej oraz
cudzoziemcy mieszkaj�cy w Ju-
dzie. 26 W Jerozolimie zapa-
nowała wielka radość, ponieważ
nic podobnego nie wydarzyło
si� tam od czasów izraelskie-
go króla Salomona, syna Dawi-
dam. 27 Na koniec kapłani le-
wiccy powstali i pobłogosławili
ludn. Bóg usłyszał ich głos i ich
modlitwa dotarła do nieba, Jego
świ�tego mieszkania.

30:20 �Dosł. „uzdrowił”. 30:22 �Dosł.
„przemówił do serca”. �Zob. Słowni-
czek poj�ć.
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31 Gdy świ�to dobiegło koń-
ca, wszyscy obecni na

nim Izraelici wyruszyli do miast
Judy. Na terytorium Judy i Be-
niamina, a także Efraima i Ma-
nassesaa rozbijali świ�te słu-
py�b, ścinali świ�te pale�c oraz
burzyli świ�te wzniesieniad i oł-
tarzee, dopóki wszystkiego nie
zniszczyli. Potem wrócili do
swoich miast, każdy do swojej
posiadłości.

2 Ezechiasz wyznaczył od-
działy kapłanówf i Lewitówg

i każdemu kapłanowi i Lewicie
przydzielił określone obowi�zkih
zwi�zane ze składaniem całopa-
leń oraz ofiar współuczestnic-
twa�, a także z usługiwaniem,
składaniem podzi�kowań Bo-
gu i wysławianiem Go w bra-
mach dziedzińców� domu Jeho-
wy i. 3 Król przeznaczył cz�ść
swojego maj�tku na całopale-
nia j, w tym na całopalenia po-
ranne i wieczornek, jak również
na całopalenia w dni szaba-
tul, w dni nowium i w świ�tan—
zgodnie z tym, co jest napisane
w Prawie Jehowy.

4 Ponadto nakazał mieszkań-
com Jerozolimy dawać kapła-
nom i Lewitom należn� im
cz�śćo, żeby mogli ściśle si�
trzymać� Prawa Jehowy. 5 Gdy
tylko wydano ten nakaz, Izrae-
lici zacz�li przynosić z pierw-
szych zbiorów ogromne ilości
zboża, młodego wina, oliwyp,
miodu oraz wszelkich plonów
ziemiq. Przynosili obfit� dziesi�-
cin� ze wszystkiegor. 6 A Iz-
raelici i Judejczycy mieszkaj�-
cy w miastach judzkich składali
dziesi�cin� z bydła i owiec oraz
dziesi�cin� z rzeczy świ�tychs,
które zostały ofiarowane� Jeho-
31:1, 2 �Zob. Słowniczek poj�ć. 31:2
�Dosł. „obozów”. 31:4 �Lub „w pełni
si� oddać”. 31:6 �Dosł. „uświ�cone”.

wie, ich Bogu. Zebrali wi�c
całe stosy darów. 7 Zacz�li je
gromadzić w jednym miejscu
w miesi�cu trzecima, a skończyli
w miesi�cu siódmymb. 8 Kiedy
Ezechiasz i ksi�ż�ta przyszli i zo-
baczyli te stosy darów, wysła-
wiali Jehow� i błogosławili Jego
lud, Izraela.

9 Gdy Ezechiasz zapytał kap-
łanów i Lewitów o te nagroma-
dzone dary, 10 Azariasz, na-
czelny kapłan z rodu Cadoka,
odpowiedział: „Odk�d ludzie za-
cz�li przynosić dary do domu
Jehowyc, jedz� do syta, a i tak
ci�gle jest nadmiar, bo Jehowa
pobłogosławił swojemu ludowi.
I tyle jeszcze tego zostało”d.

11 Wtedy Ezechiasz polecił
przygotować magazyny�e w do-
mu Jehowy. Przygotowano je
wi�c 12 i wiernie przynoszono
tam dary, dziesi�cinyf i rzeczy
świ�te. Nadzór nad tym wszyst-
kim powierzono Lewicie Ko-
naniaszowi, a jego zast�pc�
był jego brat Szimej. 13 Zgod-
nie z poleceniem króla Ezechia-
sza na pomocników Konaniasza
i Szimeja, jego brata, wyznaczo-
no Jechiela, Azazjasza, Na-
chata, Asahela, Jerimota, Jo-
zabada, Eliela, Jismachiasza,
Machata i Benajasza. Nadzór
nad domem prawdziwego Boga
sprawował Azariasz. 14 Lewita
Kore, syn Jimny, odźwierny po
stronie wschodniejg, odpowia-
dał za dobrowolne ofiaryh dla
prawdziwego Boga i zajmował
si� rozdzielaniem darów skła-
danych Jehowiei oraz rzeczy
najświ�tszych j. 15 W miastach
kapłanówk podlegali mu Eden,
Miniamin, Jeszua, Szemajasz,
Amariasz i Szechaniasz, ludzie
godni zaufania. Mieli wydawać
swoim braciom w oddziałach l

31:11 �Lub „jadalnie”.
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należn� im cz�ść— jednakow�
dla wszystkich, małych i wiel-
kich. 16 Było to coś dodatko-
wego do należnej cz�ści, któr�
wydawano m�żczyznom pełni�-
cym codziennie służb� w do-
mu Jehowy i wykonuj�cym obo-
wi�zki w swoich oddziałach, jak
również ich synom w wieku od
trzech lat wzwyż—wszyscy oni
byli spisani w rodowodzie.

17 Kapłani zostali spisani
w rodowodzie według swoich ro-
dówa, podobnie jak Lewici w wie-
ku od 20 lat wzwyżb, których spi-
sano według obowi�zków, jakie
pełnili w oddziałachc. 18 W ro-
dowodzie spisano całe rodziny
Lewitów—żony i wszystkie ich
dzieci, synów i córki. Zawsze
dbali oni o to, żeby być świ�ci,
ponieważ powierzono im świ�t�
służb�. 19 W rodowodzie uj�-
to też potomków Aarona—kap-
łanów, którzy mieszkali na tere-
nach wokół� swoich miastd. We
wszystkich tych miastach wy-
znaczono imiennie ludzi, żeby
wydawali przydziały każdemu
m�żczyźnie z rodziny kapłanów
oraz wszystkim Lewitom uj�tym
w rodowodzie.

20 Ezechiasz wprowadził te
zarz�dzenia w całej Judzie. Ro-
bił to, co dobre i słuszne w
oczach Jehowy, swojego Boga,
i był Mu wierny. 21 Wkładał
całe serce w każd� prac�, której
si� podejmował w służbie dla�
Boga—czy to w zwi�zku z do-
mem prawdziwego Bogae, czy
z Prawem i przykazaniami—
i osi�gał wspaniałe rezultaty.

32 Po tych wydarzeniach
i działaniach Ezechiasza

świadcz�cych o jego wiernościf
Jud� najechał Sancheryb, król

31:19 �Dosł. „na polach pastwisk”.
31:21 �Dosł. „żeby szukać”.

Asyrii. Zacz�ł oblegać warowne
miasta, bo chciał je zdobyća.

2 Gdy Ezechiasz zobaczył, że
Sancheryb zamierza uderzyć na
Jerozolim�, 3 postanowił za-
tkać źródła wody poza mias-
temb. Naradził si� z ksi�ż�tami
oraz wojownikami, a oni go po-
parli. 4 Zebrało si� wielu ludzi
i pozasypywali wszystkie źród-
ła, jak również potok przepły-
waj�cy przez t� ziemi�. Mówili:
„Lepiej, żeby królowie Asyrii nie
mieli dost�pu do wody, kiedy tu
przyjd�”.

5 Poza tym Ezechiasz, dzia-
łaj�c zdecydowanie, odbudował
cał� zniszczon� cz�ść murów
i wzniósł na nich wieże. Zbudo-
wał też zewn�trzny mur, napra-
wił Nasyp�c Miasta Dawida oraz
wykonał bardzo dużo broni�
i tarcz. 6 Wyznaczył nad lu-
dem dowódców wojskowych,
zgromadził ich na placu przy
bramie miejskiej i zach�cił�:
7 „B�dźcie odważni i silni. Nie
bójcie si� ani si� nie przerażaj-
cie z powodu króla Asyriid i tego
mnóstwa ludzi, którzy s� z nim,
bo wi�cej jest z nami niż z nime.
8 On polega na sile ludzkiej�,
a z nami jest Jehowa, nasz Bóg,
żeby nam pomagać i toczyć na-
sze bitwy”f. Słowa Ezechiasza,
króla Judy, dodały ludowi otu-
chyg.

9 Potem Sancheryb, król Asy-
rii, przybył pod Lachiszh z po-
t�żn� armi�, w całym swo-
im splendorze� i posłał swoich
sług do Jerozolimy, żeby przeka-
zali Ezechiaszowi, królowi Judy,
i wszystkim Judejczykom, któ-

32:5 �Lub „Millo”. Hebr. określenie
pochodz�ce od rdzenia, który ozna-
cza „napełniać”. �Lub „pocisków”.
32:6 �Dosł. „przemówił do ich ser-
ca”. 32:8 �Dosł. „ramieniu cielesnym”.
32:9 �Lub „z monarsz� pot�g�”.
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rzy tam bylia, nast�puj�c� wiado-
mość:

10 „Sancheryb, król Asyrii,
mówi: ‚Na co liczycie, że tak spo-
kojnie siedzicie w obleganej Je-
rozolimie?b 11 Czy Ezechiasz
was nie oszukuje i nie skazuje
na śmierć z głodu i pragnienia,
kiedy mówi: „Jehowa, nasz Bóg,
ocali nas przed królem Asyrii”?c

12 Czy to nie Ezechiasz usun�ł
świ�te wzniesieniad waszego Bo-
ga i Jego ołtarzee, a potem po-
wiedział do Judy i Jerozolimy:
„Macie si� kłaniać tylko przed
jednym ołtarzem i na nim spalać
swoje ofiary”?f 13 Czy nie wie-
cie, jak ja i moi przodkowie po-
st�piliśmy ze wszystkimi ludami
tych ziem?g Czy bogowie tych
narodów zdołali ocalić przede
mn� swoj� ziemi�?h 14 Który
ze wszystkich bogów tych naro-
dów, wytraconych� przez moich
przodków, zdołał uratować swój
lud? Czy w takim razie wasz Bóg
zdoła was uratować przed moj�
pot�g�? i 15 Nie dajcie si� zwo-
dzić i oszukiwać Ezechiaszowi! j
Nie wierzcie mu, bo żaden bóg
jakiegokolwiek narodu czy kró-
lestwa nie zdołał ocalić swojego
ludu przede mn� i przed moimi
przodkami. Tak samo wasz Bóg
nie ocali was przed moj� pot�-
g�!’”k.

16 Słudzy króla Asyrii dalej
szydzili z Jehowy, prawdziwego
Boga, i z Jego sługi Ezechiasza.
17 Król Asyrii napisał też listyl,
w których znieważał Jehow�,
Boga Izraelam, i wypowiadał si�
przeciwko Niemu takimi słowa-
mi: „Tak jak bogowie narodów
tych ziem nie mogli uratować
swojego ludu przed moj� pot�-
g�n, tak Bóg Ezechiasza nie ura-
tuje swojego ludu”. 18 Głośno

32:14 �Lub „przeznaczonych na zagła-
d�”. Zob. Słowniczek poj�ć.

wołali w j�zyku
˙
Zydów do miesz-

kańców Jerozolimy znajduj�-
cych si� na murze, ponieważ
chcieli ich zastraszyć i przera-
zić, i dzi�ki temu zdobyć mias-
toa. 19 Znieważali Boga Jero-
zolimy tak samo jak bogów,
których czciły ludy ziemi—bo-
gów wykonanych r�kami ludzki-
mi. 20 Król Ezechiasz i prorok
Izajaszb, syn Amoca, modlili si�
w tej sprawie i wołali o pomoc
do Boga w niebiec.

21 Wtedy Jehowa posłał
anioła i zgładził każdego dziel-
nego wojownikad, wodza i do-
wódc� w obozie króla Asy-
rii. Król Asyrii wrócił wi�c do
swojej ziemi okryty hańb�. Póź-
niej wszedł do świ�tyni� swoje-
go boga i tam został zabity
mieczem przez własnych sy-
nówe. 22 Tak Jehowa wybawił
Ezechiasza i mieszkańców Jero-
zolimy z r�k Sancheryba, kró-
la Asyrii, oraz z r�k wszyst-
kich innych wrogów i zapewnił
im wytchnienie z każdej strony.
23 Wielu ludzi przynosiło do Je-
rozolimy dary dla Jehowy, a tak-
że cenne rzeczy dla Ezechiasza,
króla Judyf, który po tych wyda-
rzeniach zyskał ogromny szacu-
nek wśród wszystkich narodów.

24 W tamtym czasie Eze-
chiasz zachorował i był bli-
ski śmierci. Zacz�ł si� modlić
do Jehowyg, a On mu odpowie-
dział i dał znak�h. 25 Ezechiasz
nie okazał jednak wdzi�czności
za wyświadczone mu dobro, gdyż
jego serce stało si� wyniosłe.
Z tego powodu Bóg oburzył si�
na niego, na Jud� i Jerozoli-
m�. 26 Ale Ezechiasz okazał
skruch� za wyniosłość i si�
upokorzył i. Tak samo post�pili
mieszkańcy Jerozolimy. Dlatego

32:21 �Dosł. „domu”. 32:24 �Lub „pro-
roczy cud”.
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oburzenie Jehowy nie spadło na
nich za dni Ezechiaszaa.

27 Ezechiasz stał si� bar-
dzo bogaty i sławnyb. Pobudo-
wał sobie skarbce na srebro, zło-
to, drogocenne kamienie, olejek
balsamowy, na tarcze i na wszel-
kie cenne przedmiotyc. 28 Po-
budował także magazyny na
zboże, młode wino i oliw�, jak
również obory dla różnego ro-
dzaju bydła i zagrody dla owiec.
29 Ponadto założył miasta i na-
był mnóstwo zwierz�t, bydła
i owiec. Bóg obdarzył go wiel-
kim maj�tkiem. 30 To właśnie
Ezechiasz zamkn�ł górny od-
pływ źródład Gichone i skiero-
wał wod� prosto na zachód do
Miasta Dawidaf. We wszystkich
przedsi�wzi�ciach osi�gał suk-
ces. 31 Kiedy jednak zostali do
niego posłani rzecznicy ksi�ż�t
babilońskich, żeby go zapytać
o znak�g, który si� pojawił w tej
ziemih, prawdziwy Bóg odst�pił
od niego, bo chciał poddać go
próbie i i sprawdzić, co było w je-
go sercuj.

32 Pozostałe fakty z życia
Ezechiasza oraz to, jak oka-
zywał lojaln� miłośćk, opisano
w wizji proroka Izajasza l, syna
Amoca, w Ksi�dze Królów Judy
i Izraelam. 33 Potem Ezechiasz
spocz�ł ze swoimi praojcami
i został pochowany na stoku
prowadz�cym do grobowców sy-
nów Dawidan. Gdy umarł, wszys-
cy mieszkańcy Judy i Jerozoli-
my, oddali mu szacunek. Władz�
po nim obj�ł jego syn Manasses.

33 Manasseso miał 12 lat, gdy
został królem, i panował

w Jerozolimie 55 latp.
2 Robił to, co złe w oczach

Jehowy, naśladuj�c obrzydliwe
zwyczaje narodów, które Jeho-

32:31 �Lub „proroczy cud”.

wa wyp�dził ze wzgl�du na Iz-
raelitówa. 3 Odbudował świ�te
wzniesienia, które zburzył Eze-
chiasz, jego ojciecb, postawił oł-
tarze dla Baalów i wykonał świ�-
te pale�. Kłaniał si� i służył
całemu wojsku nieba�c. 4 Zbu-
dował też ołtarze w domu Je-
howyd, o którym Jehowa powie-
dział: „W Jerozolimie na zawsze
b�dzie przebywało moje imi�”e.
5 Na dwóch dziedzińcach domu
Jehowyf zbudował ołtarze dla
całego wojska nieba. 6 Oprócz
tego w Dolinie Syna Hinnoma
spalił w ogniu� swoich własnych
synówg. Uprawiał również ma-
gi�h, wróżbiarstwo i czary oraz
ustanowił media spirytystyczne
i wróżbitów i. Na wielk� skal� ro-
bił to, co złe w oczach Jehowy,
i w ten sposób Go obrażał.

7 Wykonany przez siebie
rzeźbiony wizerunek bożka po-
stawił w domu prawdziwego Bo-
ga j, o którym Bóg powiedział do
Dawida i do jego syna Salomo-
na: „W tym domu i w Jerozoli-
mie, któr� wybrałem spośród
wszystkich plemion Izraela, sta-
le b�dzie przebywało moje imi�k.
8 I już nigdy wi�cej nie wyp�dz�
Izraelitów z ziemi, któr� dałem
ich przodkom—jeśli tylko b�d�
ściśle trzymać si� wszystkiego,
co im nakazałem, całego Prawa,
przepisów i rozporz�dzeń prze-
kazanych za pośrednictwem
Mojżesza”. 9 Manasses spro-
wadzał mieszkańców Judy i Je-
rozolimy na zł� drog�, przez co
post�powali gorzej niż narody,
które Jehowa usun�ł ze wzgl�du
na Izraelitów l.

10 Jehowa wci�ż przemawiał
do Manassesa i jego ludu, ale

33:3 �Zob. Słowniczek poj�ć. �Chodzi
o ciała niebieskie. 33:6 �Dosł. „prze-
prowadził przez ogień”.
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oni nie zwracali na to uwagia.
11 Dlatego Jehowa sprowadził
przeciwko nim dowódców woj-
ska króla Asyrii, a ci pojmali
Manassesa za pomoc� haków�,
po czym zakuli go w podwójne
miedziane kajdany i zabrali do
Babilonu. 12 W tej trudnej sy-
tuacji Manasses błagał Jehow�,
swojego Boga, o łask�� i bar-
dzo si� upokorzył przed Bo-
giem swoich przodków. 13 Ca-
ły czas si� do Niego modlił,
a jego błagania poruszyły Boga.
Wysłuchał On jego prośby o łas-
k� i przywrócił mu władz� kró-
lewsk� w Jerozolimieb. Wtedy
Manasses przekonał si�, że Je-
howa jest prawdziwym Bogiemc.

14 Potem zbudował mur ze-
wn�trzny Miasta Dawidad na za-
chód od źródła Gichone, które
leżało w dolinie�. Mur był bar-
dzo wysoki i ci�gn�ł si� do
Bramy Rybnej f, a stamt�d biegł
dookoła miasta aż do Ofe-
lug. Manasses wyznaczył też do-
wódców wojskowych we wszyst-
kich warownych miastach Judy.
15 Usun�ł cudzoziemskich bo-
gów, rzeźbiony wizerunek boż-
ka, który był w domu Jehowyh,
a także wszystkie ołtarze, któ-
re zbudował na górze domu Je-
howy i i w Jerozolimie. Kazał je
wyrzucić poza miasto. 16 Po-
nadto naprawił ołtarz Jehowy j

i zacz�ł składać na nim ofiary
współuczestnictwa�k oraz ofia-
ry dzi�kczynne l. A mieszkańcom
Judy polecił służyć Jehowie,
Bogu Izraela. 17 Lud jednak
dalej składał ofiary na świ�tych
wzniesieniach, tyle że robił to
dla Jehowy, swojego Boga.

33:11 �Możliwe też „w rozpadlinach
skalnych”. 33:12 �Lub „ułagodził ob-
licze Jehowy, swojego Boga”. 33:14
�Lub „wadi”. Zob. Słowniczek poj�ć.
33:16, 19 �Zob. Słowniczek poj�ć.

18 Pozostałe fakty z życia
Manassesa, jego modlitw� do
Boga oraz słowa wizjonerów,
którzy przemawiali do niego
w imieniu Jehowy, Boga Izra-
ela, spisano w Dziejach Kró-
lów Izraela. 19 Ponadto mo-
dlitwa Manassesaa i odpowiedź
na jego błagania oraz wszystkie
jego grzechy, niewierne post�-
powanieb, jak również miejsca,
gdzie pobudował świ�te wznie-
sienia i postawił świ�te pale�c

oraz pos�gi bożków, zanim si�
upokorzył—wszystko to zostało
opisane przez jego wizjonerów.
20 Potem Manasses spocz�ł ze
swoimi praojcami i został po-
chowany przy swoim domu. Wła-
dz� po nim obj�ł jego syn
Amond.

21 Amone miał 22 lata, gdy
został królem, i panował w Jero-
zolimie dwa lataf. 22 Robił to,
co złe w oczach Jehowy, tak jak
jego ojciec, Manassesg. Składał
ofiary wszystkim pos�gom, któ-
re wykonał Manassesh, jego oj-
ciec, i im służył. 23 W prze-
ciwieństwie do swojego ojca,
Manassesa, Amon nie upoko-
rzył si� przed Jehow� i, ale jesz-
cze powi�kszył swoj� win�.
24 W końcu jego słudzy uknu-
li przeciwko niemu spisek j i za-
bili go w jego własnym domu.
25 Lecz mieszkańcy tej zie-
mi pozabijali wszystkich, któ-
rzy spiskowali przeciwko królo-
wi Amonowik, i w jego miejsce
obwołali królem jego syna Joz-
jasza l.

34 Jozjaszm miał osiem lat,
gdy został królem, i pa-

nował w Jerozolimie 31 latn.
2 Robił to, co słuszne w oczach
Jehowy. Poszedł w ślady swoje-
go przodka Dawida—nie zboczył
z tej drogi ani na prawo, ani
na lewo.
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3 W ósmym roku swojego pa-

nowania, gdy jeszcze był chłop-
cem, zacz�ł szukać Boga Dawi-
da, swojego przodkaa. A w 12
roku panowania zacz�ł oczysz-
czać Jud� i Jerozolim�b ze świ�-
tych wzniesieńc, świ�tych pali�,
rzeźbionych wizerunkówd i po-
s�gów z metalu. 4 Na jego
oczach zburzono ołtarze Ba-
alów. Jozjasz zniszczył ołta-
rze kadzielne, które si� nad ni-
mi znajdowały. Roztrzaskał też
świ�te pale�, rzeźbione wizerun-
ki i pos�gi z metalu. Starł je
na proch i rozrzucił go na gro-
by tych, którzy składali im ofia-
rye. 5 A na ich ołtarzach spalił
kości kapłanów f. W taki sposób
oczyścił Jud� i Jerozolim�.

6 W miastach na terytorium
Manassesa, Efraimag, Symeo-
na aż po terytorium Naftalego
i w okolicznych ruinach 7 zbu-
rzył ołtarze, roztrzaskał świ�te
pale� oraz rzeźbione wizerunkih
i starł je na proch. Zniszczył
również wszystkie ołtarze ka-
dzielne w ziemi izraelskiej i, po
czym wrócił do Jerozolimy.

8 Jozjasz w 18 roku swoje-
go panowania—gdy już oczyścił
kraj i świ�tyni��—wysłał Szafa-
na j, syna Acaliasza, i Maase-
jasza, naczelnika miasta, oraz
kronikarza Joacha, syna Joa-
chaza, żeby naprawili dom Je-
howy, jego Bogak. 9 Oni z kolei
poszli do arcykapłana Chilkia-
sza i dali mu pieni�dze przy-
niesione do domu Boga. Lewici
usługuj�cy jako odźwierni ze-
brali je od potomków Manasse-
sa i Efraima oraz całej reszty Iz-
raela l, a także od Judejczyków,
Beniaminitów i mieszkańców
Jerozolimy. 10 Nast�pnie prze-

34:3, 4, 7 �Zob. Słowniczek poj�ć.
34:8 �Dosł. „dom”.

kazano te pieni�dze ludziom,
którzy nadzorowali prace w do-
mu Jehowy. A pracuj�cy w do-
mu Jehowy przeznaczyli je na
usuwanie uszkodzeń i napraw�
domu. 11 Dali je rzemieślni-
kom i budowniczym, żeby ku-
pili ciosane kamienie oraz drew-
no do wzmocnienia konstrukcji
i żeby z belek odbudowali domy,
które królowie Judy zaniedbali
i doprowadzili do ruinya.

12 Ludzie ci wiernie wykony-
wali swoj� prac�b. Ich nadzorca-
mi byli Lewici: z Merarytówc—
Jachat i Abdiasz, z Kehaty-
tówd—Zachariasz i Meszullam.
A Lewici, którzy byli zdolny-
mi muzykamie, 13 nadzorowali
robotników� i wszystkich pozo-
stałych ludzi wykonuj�cych róż-
nego rodzaju zadania. Niektó-
rzy Lewici byli też sekretarzami,
urz�dnikami i odźwiernymi f.

14 Kiedy wybierano pieni�-
dze przyniesione do domu Je-
howyg, kapłan Chilkiasz znalazł
ksi�g� Prawa Jehowyh, przeka-
zan� przez� Mojżesza i. 15 Po-
wiedział do sekretarza Szafa-
na: „Znalazłem w domu Jehowy
ksi�g� Prawa”. Nast�pnie Chil-
kiasz dał t� ksi�g� Szafanowi.
16 A Szafan przyniósł j� królo-
wi i powiadomił go: „Twoi słu-
dzy wykonuj� wszystko, co im
zlecono. 17 Wybrali pieni�dze,
które były w domu Jehowy,
i przekazali je nadzorcom i pra-
cownikom”. 18 Sekretarz Sza-
fan powiedział jeszcze do kró-
la: „Kapłan Chilkiasz dał mi t�
ksi�g�”j. I Szafan zacz�ł j� czy-
tać w obecności królak.

19 Gdy tylko król usłyszał
słowa Prawa, rozdarł swoje sza-
tyl. 20 Rozkazał Chilkiaszowi,

34:13 �Lub „tragarzy”. 34:14 �Dosł.
„poprzez r�k�”.
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Achikamowia, synowi Szafana,
i Abdonowi, synowi Micheasza,
oraz sekretarzowi Szafanowi
i Asajaszowi, swojemu osobiste-
mu słudze: 21 „Idźcie zapytać
Jehow� o mnie i o lud, któ-
ry pozostał w Izraelu i Judzie.
Zapytajcie, co oznaczaj� dla nas
słowa zapisane w odnalezionej
ksi�dze. Jehowa da upust swo-
jej wielkiej złości na nas, bo na-
si przodkowie nie post�powali
zgodnie ze słowem Jehowy—nie
przestrzegali wszystkiego, co
jest napisane w tej ksi�dze”b.

22 Wtedy Chilkiasz razem
z ludźmi wysłanymi przez kró-
la poszli porozmawiać z proro-
kini� Chuld�c, która była żon�
Szalluma, opiekuna szat, syna
Tikwy, syna Charchasa. Miesz-
kała w Jerozolimie, w nowej
cz�ści miastad. 23 Powiedziała
im: „Tak mówi Jehowa, Bóg Iz-
raela: ‚Przekażcie człowiekowi,
który was do mnie przysłał:
24 „Jehowa mówi: ‚Sprowadz�
nieszcz�ście na to miejsce i na
jego mieszkańcówe—wszystkie
przekleństwa zapisane w ksi�-
dzef, któr� czytano królowi Ju-
dy. 25 Ponieważ mnie porzu-
cilig i spalaj� ofiary dla innych
bogów, obrażaj�c mnieh wszyst-
kim, co robi�, wylej� na to miej-
sce swój gniew i nikt nie b�-
dzie w stanie go powstrzymać’”i.
26 A królowi Judy, który was
przysłał, żeby zapytać Jeho-
w�, macie powiedzieć: „W zwi�z-
ku ze słowami, które usłysza-
łeś j, Jehowa, Bóg Izraela, mówi:
27 ‚Ponieważ twoje serce oka-
zało si� wrażliwe� i upokorzy-
łeś si� przed Bogiem, gdy usły-
szałeś Jego słowa dotycz�ce
tego miejsca i jego mieszkań-
ców—okazałeś pokor�, rozdar-
łeś swoje szaty i zacz�łeś

34:27 �Dosł. „mi�kkie”.

przede mn� płakać—usłyszałem
ci�a. Takie jest oświadczenie Je-
howy. 28 Dlatego przył�cz� ci�
do twoich przodków� i w po-
koju spoczniesz w swoim gro-
bie. Nie b�dziesz patrzeć na
całe nieszcz�ście, które sprowa-
dz� na to miejsce i jego miesz-
kańców’”’”b.

Tak� właśnie odpowiedź za-
nieśli królowi. 29 Wtedy na
polecenie króla zebrano wszyst-
kich starszych Judy i Jerozo-
limyc. 30 Potem król razem ze
wszystkimi mieszkańcami Judy
i Jerozolimy, kapłanami oraz Le-
witami—całym ludem, od małe-
go do wielkiego—poszedł do do-
mu Jehowy. Tam odczytał na
głos wszystkie słowa zapisane
w ksi�dze przymierza, któr�
znaleziono w domu Jehowyd.
31 Król stan�ł na swoim miejscu
i zawarł� przymierzee przed Je-
how�, że b�dzie pod�żać za Je-
how� oraz z całego serca i całej
duszy� przestrzegać Jego przy-
kazań, przypomnień i przepi-
sówf—że b�dzie wprowadzać
w czyn słowa przymierza zapi-
sane w tej ksi�dzeg. 32 Ponad-
to kazał przyst�pić do tego przy-
mierza wszystkim, którzy si�
znajdowali w Jerozolimie i na te-
rytorium Beniamina. I mieszkań-
cy Jerozolimy zacz�li post�po-
wać zgodnie z przymierzem
Boga, Boga swoich przodkówh.
33 Jozjasz pousuwał wszystkie
obrzydliwe bożki� ze wszyst-
kich ziem należ�cych do Izrae-
litów i, a każdemu mieszkańcowi
Izraela nakazał służyć Jeho-
wie, swojemu Bogu. Przez ca-
łe życie� Jozjasza nie przestali

34:28 �Poetycki zwrot, którym opisy-
wano śmierć. 34:31 �Lub „odnowił”.
�Zob. Słowniczek poj�ć. 34:33 �Dosł.
„wszystkie obrzydliwości”. �Dosł.
„wszystkie dni”.
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oni służyć Jehowie, Bogu swoich
przodków.

35 Jozjasz zorganizował w
Jerozolimie obchody Pas-

chya ku czci Jehowy i 14 dnia
miesi�ca pierwszegob zarżni�to
zwierz�ta na ofiar� paschaln�c.
2 Najpierw Jozjasz przydzielił
kapłanom obowi�zki i zach�cił
ich do pełnienia służby w domu
Jehowyd. 3 Nast�pnie przemó-
wił do Lewitów, nauczycieli ca-
łego Izraelae, którzy byli świ�ci
dla Jehowy: „Postawcie świ�t�
Ark� w domu, który zbudował
Salomon, syn Dawida, król Izra-
elaf—nie b�dziecie już nosić
jej na ramionachg. Służcie Je-
howie, swojemu Bogu, oraz Je-
go ludowi, Izraelowi. 4 Przygo-
tujcie si� do pełnienia służby
według swoich rodów i swo-
ich oddziałów, zgodnie ze wska-
zówkami, które napisał Dawidh,
król Izraela, i jego syn Salomoni.
5 Ustawcie si� w świ�tym miej-
scu� według rodów lewickich,
pogrupowani odpowiednio do
rodów waszych braci, reszty�
ludu. 6 Zarżnijcie zwierz�ta na
ofiar� paschaln� j, uświ�ćcie si�
i przygotujcie wszystko dla wa-
szych braci, żeby został wypeł-
niony nakaz Jehowy przekazany
za pośrednictwem Mojżesza”.

7 Jozjasz dał ludowi, wszyst-
kim obecnym, 30 000 baranków
i koziołków na ofiary paschal-
ne. Oprócz tego dał 3000 by-
ków. Dary te pochodziły z ma-
j�tku królak. 8 Jego ksi�ż�ta
również złożyli dobrowolny dar
na ofiary dla ludu, kapłanów
i Lewitów. Chilkiasz l, Zachariasz
oraz Jechiel, zwierzchnicy do-
mu prawdziwego Boga, dali kap-
łanom 2600 zwierz�t na ofiary
paschalne, a także 300 byków.

35:5 �Zob. Słowniczek poj�ć. �Dosł.
„synów”.

9 Konaniasz oraz jego bracia
Szemajasz i Netanel, jak rów-
nież naczelnicy Lewitów Cha-
szabiasz, Jejel i Jozabad dali Le-
witom 5000 zwierz�t na ofiary
paschalne, a także 500 byków.

10 Przygotowania zostały za-
kończone. Kapłani stan�li na
swoich miejscach, a Lewici usta-
wili si� według swoich oddzia-
łówa, tak jak nakazał król.
11 I zacz�to zarzynać zwierz�-
ta na ofiar� paschaln�b. Kap-
łani kropili ołtarz krwi�, któr�
im podawanoc, a Lewici ści�gali
ze zwierz�t skóryd. 12 Nast�p-
nie przygotowali ofiary całopal-
ne i rozdzielili je mi�dzy reszt�
ludzi, którzy byli pogrupowani
według rodów, żeby mogli zło-
żyć Jehowie ofiary zgodnie
z tym, co jest napisane w ksi�-
dze Mojżesza. Tak samo zrobili
z bykami. 13 Zgodnie ze zwy-
czajem przygotowywali� ofiar�
paschaln� nad ognieme, a świ�te
ofiary—w garnkach, w kotłach
i na patelniach, po czym szyb-
ko przynosili to reszcie ludu.
14 Potem przygotowali posiłek
paschalny dla siebie i dla kapła-
nów. Ponieważ kapłani, potom-
kowie Aarona, do samej nocy
składali całopalenia i tłuszcz,
Lewici przygotowali posiłek dla
siebie i dla nich.

15 ´
Spiewacy, potomkowie

Asafaf, byli na swoich stano-
wiskach zgodnie z nakazem Da-
widag, Asafah, Hemana i Je-
dutuna i, wizjonera królewskiego,
a odźwierni stali przy róż-
nych bramachj. Nie musieli od-
rywać si� od służby, bo Lewici,
ich bracia, przygotowali dla nich
posiłek. 16 Tego dnia przygo-
towano wszystko, czego Jehowa
wymagał, aby można było obcho-
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dzić Pasch�a i składać całopale-
nia na ołtarzu Jehowy, tak jak
rozkazał król Jozjaszb.

17 Tak wi�c wszyscy zgroma-
dzeni Izraelici obchodzili w tym
czasie Pasch� oraz

´
Swi�to

Przaśników, które trwało sie-
dem dnic. 18 Takiej Paschy jak
ta nie obchodzono w Izrae-
lu od czasów proroka Samu-
ela.

˙
Zaden inny król Izraela nie

obchodził Paschy tak jak Joz-
jaszd wraz z kapłanami, Lewi-
tami, mieszkańcami Jerozolimy
oraz wszystkimi, którzy przybyli
z Judy i Izraela. 19 Pasch� t�
obchodzono w 18 roku panowa-
nia Jozjasza.

20 Po tym wszystkim, gdy
Jozjasz przygotował świ�tyni��,
Nechoe, król Egiptu, wyruszył
na wojn� pod Karkemisz nad
Eufratem. Wtedy Jozjasz wyru-
szył przeciwko niemuf. 21 Ne-
cho wysłał wi�c do niego po-
słańców, żeby mu przekazali:
„Nie mam nic przeciwko to-
bie, królu Judy. Nie przyszedłem
walczyć z tob�. Walcz� z innym
narodem i Bóg kazał mi działać
szybko. Dla własnego dobra nie
sprzeciwiaj si� Bogu, który jest
ze mn�, albo On doprowadzi ci�
do zguby”. 22 Jozjasz jednak
si� nie wycofał i w przebraniug

ruszył do walki. Nie posłuchał
słów Necho, które pochodziły
od Boga. Przybył stoczyć z nim
bitw� na równinie Megiddoh.

23 Wtedy to króla Jozjasza
postrzelili łucznicy. Król polecił
swoim sługom: „Zabierzcie mnie
st�d, bo jestem ci�żko ranny”.
24 Słudzy zdj�li go z rydwanu
i przewieźli do Jerozolimy na je-
go drugim rydwanie wojennym.
Jozjasz umarł i został pocho-
wany w grobowcu swoich pra-

35:20 �Dosł. „dom”.

ojcówa. Cała Juda i Jerozolima
pogr�żyła si� w żałobie po nim.
25 Jeremiaszb opłakiwał Jozja-
sza w pieśni. Wszyscy śpiewacy
oraz śpiewaczkic po dziś dzień
śpiewaj� o nim pieśni żałobne.
Zdecydowano, że b�dzie si� je
śpiewać w Izraelu, i zostały za-
pisane w zbiorze pieśni żałob-
nych.

26 Pozostałe fakty z życia
Jozjasza—lojaln� miłość, któ-
r� przejawiał, przestrzegaj�c te-
go, co jest napisane w Prawie
Jehowy, 27 wszystko, co robił,
od pocz�tku do końca—opisano
w Ksi�dze Królów Izraela i Judyd.

36 Potem Judejczycy wybrali
Jehoachaza, syna Jozja-

szae, i obwołali go królem w Je-
rozolimie w miejsce jego ojcaf.
2 Jehoachaz miał 23 lata, gdy
został królem, i panował w Je-
rozolimie trzy miesi�ce. 3 Król
Egiptu pozbawił go władzy w Je-
rozolimie i nałożył na kraj da-
nin� w wysokości 100 talentów�
srebra i talentu złotag. 4 A kró-
lem Judy i Jerozolimy Nechoh

ustanowił Eliakima, brata Jeho-
achaza, i zmienił mu imi� na Je-
hojakim. Natomiast Jehoachaza
zabrał do Egiptu i.

5 Jehojakimj miał 25 lat, gdy
został królem, i panował w Je-
rozolimie 11 lat. Robił to, co
złe w oczach Jehowy, swojego
Bogak. 6 Przeciwko niemu wy-
ruszył babiloński król Nabucho-
donozor�l, zakuł go w podwójne
miedziane kajdany i uprowadził
do Babilonum. 7 Nabuchodono-
zor zabrał też do Babilonu
niektóre sprz�ty z domu Jeho-
wy i umieścił je tam w swo-
im pałacun. 8 Pozostałe fakty

36:3 �Talent odpowiadał 34,2 kg.
Zob. Dodatek B14. 36:6 �Lub „Nebu-
kadneccar”.
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z życia Jehojakima—obrzydli-
wości, których si� dopuścił,
i wszystkie złe rzeczy na jego te-
mat, które wyszły na jaw—opisa-
no w Ksi�dze Królów Izraela i Ju-
dy. Władz� po nim obj�ł jego syn
Jehojachina.

9 Jehojachinb miał 18 lat, gdy
został królem, i panował w Jero-
zolimie trzy miesi�ce i dziesi�ć
dni. Robił to, co złe w oczach
Jehowyc. 10 Na pocz�tku ro-
ku� król Nabuchodonozor po-
słał swoich ludzi, żeby sprowa-
dzili do Babilonu Jehojachinad

oraz cenne przedmioty z domu
Jehowye. A królem Judy i Jero-
zolimy ustanowił brata jego oj-
ca—Sedekiaszaf.

11 Sedekiaszg miał 21 lat, gdy
został królem, i panował w Jero-
zolimie 11 lath. 12 Robił to, co
złe w oczach Jehowy, swojego
Boga. Nie upokorzył si� przed
prorokiem Jeremiaszem i, który
przemawiał z rozkazu Jehowy.
13 Zbuntował si� także prze-
ciwko królowi Nabuchodonozo-
rowi j, który wcześniej kazał mu
złożyć przysi�g� przed Bogiem.
Sedekiasz zaci�ł si� w upo-
rze�, jego serce było nieczułe
i nie chciał wrócić do Jeho-
wy, Boga Izraela. 14 Wszyscy
przełożeni kapłanów oraz lud
na wielk� skal� dopuszczali si�
niewierności—przej�li obrzydli-
we zwyczaje narodów i skalali
dom Jehowyk, który On uświ�cił
w Jerozolimie.

15 Jehowa, Bóg ich przod-
ków, wielokrotnie ostrzegał ich
za pośrednictwem swoich po-
słańców, bo było Mu żal swoje-
go ludu i świ�tyni�. 16 Ale oni
szydzili z posłańców prawdziwe-
go Boga l, gardzili Jego słowamim

36:10 �Czyli wiosn�. 36:13 �Dosł.
„swój kark uczynił twardym”. 36:15
�Dosł. „i swojego mieszkania”.

i drwili z Jego prorokówa, aż
Jehowa zapłon�ł na nich gnie-
wemb i aż nie było już żadnej na-
dziei, że zostan� uleczeni.

17 Posłał wi�c przeciwko
nim króla Chaldejczykówc, któ-
ry w sanktuarium pozabijał mie-
czem ich młodzieńcówd. Nie
okazał współczucia ani mło-
dzieńcom, ani dziewcz�tom, ani
starym, ani zniedoł�żniałyme.
Bóg wszystko wydał w jego r�-
cef. 18 Wywiózł on do Babilo-
nu wszystkie sprz�ty z domu
prawdziwego Boga, wielkie i ma-
łe, a także skarby domu Jehowy
oraz skarby króla i jego ksi�ż�tg.
19 Spalił dom prawdziwego Bo-
gah, zburzył mury Jerozolimy i,
spalił jej wieże obronne i znisz-
czył wszystko, co było cenne j.
20 Tych, którzy ocaleli od mie-
cza, uprowadził do niewoli do
Babilonuk. Byli oni sługami jego l

i jego synów, dopóki nie zacz�-
ło panować królestwo perskiem.
21 Tak spełniło si� słowo Jeho-
wy wypowiedziane przez Jere-
miaszan, a ziemia nadrobiła za-
ległe szabatyo. Przez cały czas
spustoszenia obchodziła szabat,
aż min�ło 70 latp.

22 W pierwszym roku Cyru-
saq, króla Persji—żeby si� spełni-
ła zapowiedź Jehowy przekaza-
na przez Jeremiaszar—Jehowa
skłonił� Cyrusa do ogłoszenia
po całym królestwie słów, któ-
re ten utrwalił na piśmies:
23 „Tak mówi Cyrus, król Per-
sji: ‚Jehowa, Bóg niebios, dał mi
wszystkie królestwa ziemit i po-
lecił zbudować dla Niego dom
w Jerozolimie, która jest w Ju-
dzieu. Ktokolwiek z was należy
do Jego ludu, niech tam wyrusza
i niech Jehowa, jego Bóg, b�dzie
z nim’”v.

36:22 �Dosł. „pobudził ducha”.
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1 W pierwszym roku Cyrusaa,
króla Persji—żeby si� spełni-

ła zapowiedź Jehowy przekaza-
na przez Jeremiaszab—Jehowa
skłonił� Cyrusa do ogłoszenia
po całym królestwie słów, które
ten utrwalił na piśmiec:

2 „Tak mówi Cyrus, król Per-
sji: ‚Jehowa, Bóg niebios, dał mi
wszystkie królestwa ziemid i po-
lecił zbudować dla Niego dom
w Jerozolimiee, która jest w Ju-
dzie. 3 Ktokolwiek z was nale-
ży do Jego ludu, niech Bóg b�-
dzie z nim. Niech wyrusza do
Jerozolimy w Judzie i odbudo-
wuje dom Jehowy, Boga Izrae-

1:1 �Dosł. „pobudził ducha”.

la. On jest prawdziwym Bogiem,
którego dom był� w Jerozoli-
mie. 4 Każdy

˙
Zyd, gdziekol-

wiek mieszka jako cudzozie-
mieca, ma otrzymać wsparcie od
swoich s�siadów�. Niech dadz�
mu srebro, złoto, różne przed-
mioty, zwierz�ta, a także dobro-
wolne ofiary na dom prawdzi-
wego Bogab, który znajdował si�
w Jerozolimie’”.

5 Wtedy głowy rodów z ple-
mienia Judy i Beniamina oraz
kapłani i Lewici—każdy, kogo�
pobudził do tego prawdziwy

1:3 �Możliwe też „Bogiem, który jest”.
1:4 �Dosł. „ludzi jego miejsca”. 1:5
�Dosł. „którego ducha”.
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1 Dekret króla Cyrusa o odbudowie
świ�tyni (1-4)
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babilońskiej (5-11)

2 Lista powracaj�cych wygnańców (1-67)
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3 Odbudowa ołtarza i składanie ofiar (1-7)
Rozpocz�cie odbudowy świ�tyni (8, 9)
Położenie fundamentu świ�tyni (10-13)

4 Sprzeciw wobec odbudowy
świ�tyni (1-6)

Wrogowie wysyłaj� skarg� do króla
Artakserksesa (7-16)

Odpowiedź Artakserksesa (17-22)
Odbudowa świ�tyni wstrzymana (23, 24)

5
˙
Zydzi wznawiaj� odbudow�
świ�tyni (1-5)

List Tattenaja do króla Dariusza (6-17)

6 Dariusz bada spraw� i wydaje
rozkazy (1-12)

Ukończenie odbudowy świ�tyni
i oddanie jej do użytku (13-18)

Obchody Paschy (19-22)

7 Ezdrasz przybywa do Jerozolimy (1-10)
List Artakserksesa do Ezdrasza (11-26)
Ezdrasz wysławia Jehow� (27, 28)

8 Lista tych, którzy wrócili
z Ezdraszem (1-14)

Przygotowania do podróży (15-30)
Wyjście z Babilonu i przybycie
do Jerozolimy (31-36)

9 Małżeństwa Izraelitów
z cudzoziemkami (1-4)

Modlitwa Ezdrasza (5-15)

10 Przymierze dotycz�ce odprawienia
cudzoziemskich żon (1-14)

Odprawienie cudzoziemskich
żon (15-44)
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Bóg—przygotowali si�, żeby
pójść i odbudować dom Jeho-
wy, który znajdował si� w Je-
rozolimie. 6 Wszyscy s�siedzi
wsparli ich, daj�c im sprz�ty� ze
srebra i złota, różne przedmio-
ty, zwierz�ta i kosztowne rzeczy,
nie licz�c dobrowolnych ofiar na
dom Boga.

7 Ponadto król Cyrus zwrócił
sprz�ty z domu Jehowy, które
kiedyś Nabuchodonozor� zabrał
z Jerozolimy i umieścił w domu
swojego bogaa. 8 Cyrus, król
Persji, kazał wynieść te sprz�ty
pod nadzorem skarbnika Mitre-
data, który sporz�dził ich list�
i przekazał je Szeszbaccarowi�b,
naczelnikowi Judy.

9 To jest ich lista: 30 złotych
naczyń w kształcie koszyka,
1000 srebrnych naczyń w kształ-
cie koszyka, 29 zapasowych na-
czyń, 10 30 czarek ze złota,
410 czarek ze srebra i 1000 in-
nych przedmiotów. 11 Wszyst-
kich przedmiotów ze złota
i srebra było 5400. Szeszbaccar
zabrał to wszystko, gdy wypro-
wadzał wygnańcówc z Babilonu
do Jerozolimy.

2 Oto mieszkańcy prowincji,
którzy wyszli z niewolid w Ba-

bilonie — spośród wygnańców
uprowadzonych przez babiloń-
skiego króla Nabuchodonozo-
ra�e. Wrócili oni do Jerozoli-
my i Judy, każdy do swojego
miastaf. 2 Przybyli z Zerubba-
belemg, Jeszu�h, Nehemiaszem,
Serajaszem, Reelajaszem, Mardo-
cheuszem, Bilszanem, Misparem,
Bigwajem, Rechumem i Baan�.

Oto liczba m�żczyzn z ludu
izraelskiego i: 3 synów Parosza

1:6 �Dosł. „wzmocnili ich r�ce sprz�ta-
mi”. 1:7 �Lub „Nebukadneccar”. 1:8
�Może chodzić o Zerubbabela z Ezd 2:2
i 3:8. 2:1 �Lub „Nebukadneccara”.

było 2172, 4 synów Szefatia-
sza — 372, 5 synów Arachaa—
775, 6 synów Pachat-Moabab,
potomków Jeszui i Joaba —
2812, 7 synów Elamac — 1254,
8 synów Zattud — 945, 9 sy-
nów Zakkaja — 760, 10 synów
Baniego — 642, 11 synów Be-
baja— 623, 12 synów Azgada —
1222, 13 synów Adonikama—
666, 14 synów Bigwaja — 2056,
15 synów Adina — 454, 16 sy-
nów Atera, potomków Eze-
chiasza — 98, 17 synów Be-
caja — 323, 18 synów Jory —
112, 19 synów Chaszumae —
223, 20 synów Gibbara� — 95,
21 mieszkańców Betlejem —
123, 22 mieszkańców Netofy—
56, 23 mieszkańców Anatotf—
128, 24 mieszkańców Azmawe-
tu — 42, 25 mieszkańców Ki-
riat-Jearim, Kefiry i Beerot—
743, 26 mieszkańców Ramyg

i Gebyh — 621, 27 mieszkań-
ców Michmasu — 122, 28 mie-
szkańców Betel i Aj i — 223,
29 mieszkańców Nebo j — 52,
30 mieszkańców Magbisz� —
156, 31 synów innego Elama—
1254, 32 synów Charima—320,
33 mieszkańców Lod, Chadidu
i Ono — 725, 34 mieszkańców
Jerycha — 345, 35 mieszkań-
ców Senai�—3630.

36 Kapłanik: synów Jedaja-
sza l z rodu Jeszuim było
973, 37 synów Immeran—1052,
38 synów Paszchurao — 1247,
39 synów Charimap—1017.

40 Lewiciq: synów Jeszui
i Kadmielar, z rodu Hodawiasza,
było 74. 41 ´

Spiewacys: synów
Asafat było 128. 42 Synowie
odźwiernychu: synów Szalluma,

2:20 �Możliwe też „mieszkańców Gib-
baru”. 2:30 �Możliwe też „synów Mag-
bisza”. 2:35 �Możliwe też „synów Se-
nai”.
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synów Atera, synów Talmonaa,
synów Akkubab, synów Chati-
ty i synów Szobaja było w su-
mie 139.

43 Słudzy świ�tynni�c: syno-
wie Cychy, synowie Chasufy,
synowie Tabbaota, 44 synowie
Kerosa, synowie Syjahy, syno-
wie Padona, 45 synowie Leba-
ny, synowie Chagaby, synowie
Akkuba, 46 synowie Chagaba,
synowie Szalmaja, synowie
Chanana, 47 synowie Giddela,
synowie Gachara, synowie Rea-
jasza, 48 synowie Recina, syno-
wie Nekody, synowie Gazzama,
49 synowie Uzzy, synowie Pase-
acha, synowie Besaja, 50 syno-
wie Asny, synowie Meunitów�,
synowie Nefusima�, 51 syno-
wie Bakbuka, synowie Chaku-
fy, synowie Charchura, 52 sy-
nowie Bacluta, synowie Mechidy,
synowie Charszy, 53 synowie
Barkosa, synowie Sysery, syno-
wie Tamacha, 54 synowie Nec-
jacha i synowie Chatify.

55 Synowie sług Salomona:
synowie Sotaja, synowie So-
fereta, synowie Perudyd, 56 sy-
nowie Jaali, synowie Darkona,
synowie Giddela, 57 synowie
Szefatiasza, synowie Chattila,
synowie Pocheret-Haccebaima
i synowie Amiego.

58 Wszystkich sług świ�tyn-
nych� i synów sług Salomona
było 392.

59 A to s� ci, którzy wyru-
szyli z Tel-Melach, Tel-Charszy,
Kerubu, Addonu i Immeru, ale
nie byli w stanie udowodnić, że
ich ród albo oni sami maj� izra-
elskie pochodzeniee: 60 synów
Delajasza, synów Tobiasza i sy-

2:43, 70 �Lub „netynejczycy”. Dosł.
„dani”. 2:50 �Możliwe też „Meunima”.
�Możliwe też „Nefusytów”. 2:58 �Lub
„netynejczyków”. Dosł. „danych”.

nów Nekody było 652. 61 A z
synów kapłanów byli: synowie
Chabajasza, synowie Hakkocaa

i synowie Barzillaja, który wzi�ł
sobie żon� z córek Gileadczy-
ka Barzillajab i przyj�ł jego imi�.
62 Ci szukali siebie w spisach,
żeby potwierdzić swój rodowód,
ale bez skutku. Dlatego posta-
nowiono, że nie b�d� usługiwać
jako kapłani�c. 63 Namiestnik�
zabronił im jeść rzeczy najświ�t-
szed, dopóki nie pojawi si� kap-
łan, który rozstrzygnie to za po-
moc� urim i tummime.

64 Cały zbór liczył 42 360
m�żczyznf. 65 Mieli oni 7337
niewolników i niewolnic, a tak-
że 200 śpiewaków i śpiewaczek.
66 Ponadto mieli 736 koni,
245 mułów, 67 435 wielbł�dów
i 6720 osłów.

68 Kiedy przybyli do Jerozo-
limy na miejsce, gdzie wcześ-
niej znajdował si� dom Jeho-
wy, niektórzy z głów rodów
złożyli dobrowolne ofiaryg na
dom prawdziwego Boga, że-
by go odbudować� na jego
dawnym miejscuh. 69 Według
swoich możliwości przekazali
do skarbca na to przedsi�wzi�-
cie 61 000 drachm� złota, 5000
min� srebra i i 100 szat kapłań-
skich. 70 Kapłani, Lewici, śpie-
wacy, odźwierni, słudzy świ�tyn-
ni� i pozostali z ludu osiedlili
si� w swoich miastach. Tak
wi�c wszyscy Izraelici zamiesz-
kali w swoich miastach j.

2:62 �Lub „wykluczono ich z kapłaństwa
jako nieczystych”. 2:63 �Lub „tirsza-
ta”—perski tytuł namiestnika prowincji.
2:68 �Lub „postawić”. 2:69 �Na ogół
drachma odpowiadała perskiemu złote-
mu darejkowi, który ważył 8,4 g. Nie
jest tym samym co drachma w Pismach
Greckich. Zob. Dodatek B14. �Mina
w Pismach Hebrajskich odpowiadała
570 g. Zob. Dodatek B14.
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3 Gdy nastał miesi�c siód-
mya i Izraelici� mieszkali już

w swoich miastach, wszyscy jak
jeden m�ż zebrali si� w Jero-
zolimie. 2 Jeszuab, syn Jeho-
cadaka, i inni kapłani oraz Ze-
rubbabelc, syn Szealtielad, i jego
bracia zabrali si� do pracy i zbu-
dowali ołtarz dla Boga Izraela,
żeby składać na nim ofiary ca-
łopalne—zgodnie z tym, co jest
napisane w Prawie Mojżeszae,
sługi prawdziwego Boga.

3 Chociaż bali si� okolicz-
nych narodów, wznieśli ołtarz
tam, gdzie stał poprzedniof,
i zacz�li na nim składać po-
ranne i wieczorne ofiary ca-
łopalne dla Jehowyg. 4 Potem
według tego, co jest napisa-
ne w Prawie, obchodzili

´
Swi�-

to Szałasówh, podczas którego
codziennie składali wymaga-
n� liczb� ofiar całopalnych i.
5 Oprócz stałych ofiar całopal-
nych j składali też ofiary z oka-
zji nowiuk i wszystkich świ�t l

ku czci Jehowy oraz dobrowolne
ofiarym od każdego, kto ch�tnie
przynosił je dla Jehowy. 6 Za-
cz�li składać Jehowie całopale-
nia od pierwszego dnia miesi�ca
siódmegon, mimo że fundament
świ�tyni Jehowy nie był jeszcze
położony.

7 Przekazali pieni�dze ka-
mieniarzomo i rzemieślnikomp,
a Sydończykom i Tyryjczykom
dali żywność, napoje oraz oliw�
za drewno cedrowe, które z upo-
ważnienia Cyrusa, króla Persjiq,
sprowadzili drog� morsk� z Li-
banu do Joppyr.

8 W drugim roku po przy-
byciu do domu prawdziwego Bo-
ga w Jerozolimie, w miesi�cu
drugim, Zerubbabel, syn Szeal-
tiela, i Jeszua, syn Jehocadaka,

3:1 �Dosł. „synowie Izraela”.

oraz pozostali ich bracia—kap-
łani i Lewici, a także wszyscy,
którzy wrócili z niewoli do Je-
rozolimya—rozpocz�li odbudo-
w�. Do nadzorowania prac przy
domu Jehowy wyznaczyli Lewi-
tów w wieku od 20 lat wzwyż.
9 Tak wi�c Lewici—Jeszua, je-
go synowie i bracia, Kadmiel
i jego synowie, synowie Judy ra-
zem z synami Chenadadab oraz
ich synami i braćmi—zacz�li
wspólnie nadzorować tych, któ-
rzy pracowali przy domu praw-
dziwego Boga.

10 Kiedy budowniczowie po-
łożyli fundament świ�tyni Jeho-
wyc, kapłani w swoich urz�do-
wych szatach ustawili si� tam
z tr�bamid, a synowie Asafa, Le-
wici, z czynelami, żeby wysła-
wiać Jehow� według wskazówek
Dawida, króla Izraelae. 11 Za-
cz�li dzi�kować Jehowie i Go
wysławiać, śpiewaj�c na zmian�f

słowa: „Bo jest dobry, bo Je-
go lojalna miłość do Izraela trwa
wiecznie”g. A cały lud wznosił
głośne okrzyki, wychwalaj�c Je-
how�, ponieważ położono funda-
ment domu Jehowy. 12 Wielu
kapłanów, Lewitów i głów ro-
dów—starszych ludzi, którzy wi-
dzieli poprzedni domh—głośno
płakało, gdy patrzyło, jak po-
wstaje fundament tego domu.
A wielu innych na cały głos
wykrzykiwało z radościi. 13 Nie
dało si� odróżnić okrzyków ra-
dości od płaczu. Ludzie krzyczeli
tak głośno, że było ich słychać
z daleka.

4 Gdy wrogowie plemion Judy
i Beniamina j usłyszeli, że ci,

którzy wrócili z wygnaniak, bu-
duj� świ�tyni� dla Jehowy, Boga
Izraela, 2 natychmiast przyszli
do Zerubbabela i do głów ro-
dów i powiedzieli: „Chcemy bu-
dować razem z wami, bo my też
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oddajemy cześć� waszemu Bo-
gua i składamy Mu ofiary od dni
Asarhaddonab, króla Asyrii, któ-
ry nas tu sprowadził”c. 3 Jed-
nak Zerubbabel, Jeszua i pozo-
stali z głów rodów Izraela
odpowiedzieli im: „Nie macie
prawa budować z nami domu dla
naszego Bogad. Sami zbudujemy
dom dla Jehowy, Boga Izraela,
tak jak nakazał nam Cyrus, król
Persji”e.

4 Odt�d mieszkańcy tej ziemi
ci�gle zniech�cali� Judejczyków
i osłabiali ich zapał do budowyf.
5 Aby udaremnić ich plany, wy-
najmowali przeciwko nim dorad-
cówg przez wszystkie dni króla
Cyrusa aż do czasu panowa-
nia nad Persj� króla Dariuszah.
6 Na pocz�tku rz�dów Asweru-
sa napisali skarg� na mieszkań-
ców Judy i Jerozolimy. 7 A za
rz�dów Artakserksesa, króla
Persji, Biszlam, Mitredat, Tabe-
el i jego współpracownicy napi-
sali do króla list. Przetłumaczyli
go na j�zyk aramejski i i napisali
aramejskimi literami�.

8 � Wysoki urz�dnik państwo-
wy Rechum i pisarz Szimszaj
wystosowali do króla Artakser-
ksesa list przeciwko Jerozo-
limie 9 (od wysokiego urz�d-
nika państwowego Rechuma,
pisarza Szimszaja, ich współ-
pracowników, a także od s�-
dziów, niższych rang� zarz�d-
ców, sekretarzy, mieszkańców
Erechuj, Babilończyków, miesz-
kańców Suzyk, czyli Elamitów l,
10 i od pozostałych narodów,
które wielki i dostojny Ase-
nappar uprowadził na wygnanie

4:2 �Dosł. „szukamy”. 4:4 �Dosł.
„osłabiali r�ce”. 4:7 �Możliwe też „zo-
stał on napisany po aramejsku, a na-
st�pnie przetłumaczony”. 4:8 �Frag-
ment Ezd 4:8 do 6:18 został pierwotnie
spisany w j�zyku aramejskim.

i osiedlił w miastach Samariia,
oraz od innych mieszkańców Za-
rzecza�). 11 A to jest odpis ich
listu:

„Do króla Artakserksesa—od
twoich sług, ludzi z Zarzecza:
12 Niech ci b�dzie wiadome,
królu, że

˙
Zydzi, którzy przybyli

do nas od ciebie, s� w Jerozo-
limie. Odbudowuj� to buntowni-
cze i niegodziwe miasto. Kończ�
stawiać jego muryb i naprawia-
j� fundamenty. 13 Wiedz też,
królu, że jeśli to miasto zosta-
nie odbudowane i mury b�d� już
stały, to jego mieszkańcy nie b�-
d� płacić ani podatku, ani da-
ninyc, ani cła, przez co kró-
lewskie skarbce ponios� straty.
14 A ponieważ jemy sól� z pa-
łacu, nie możemy oboj�tnie pa-
trzeć, jak cierpi� interesy kró-
la. Dlatego posyłamy królowi t�
wiadomość. 15 Niech przejrz�
kroniki twoich przodkówd, a do-
wiesz si� z nich, że to miasto
jest miastem buntowniczym i za-
graża interesom królów oraz
prowincji. Mieszkaj� w nim lu-
dzie, którzy od dawien dawna
wszczynaj� rebelie.Właśnie z te-
go powodu zostało ono znisz-
czonee. 16 Powiadamiamy ci�,
królu, że gdy to miasto zo-
stanie odbudowane i jego mu-
ry b�d� już stały, to stracisz
władz�� nad terytorium Zarze-
cza”f.

17 Król wysłał wiadomość do
Rechuma, wysokiego urz�dnika
państwowego, do pisarza Szim-
szaja i ich współpracowników,
którzy mieszkali w Samarii,
a także do innych mieszkańców
Zarzecza:

4:10 �Lub „Transeufratei”. Chodzi o te-
reny po zachodniej stronie Eufratu.
4:14 �Lub „otrzymujemy pensj�”. 4:16
�Dosł. „dział”.
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„Pozdrawiam was! 18 Ofi-
cjalne pismo, które nam przy-
słaliście, zostało w mojej obec-
ności dokładnie odczytane�.
19 Wydałem rozkaz, żeby przej-
rzano kroniki, i okazało si�,
że w tym mieście od daw-
na buntowano si� przeciwko
królom i dochodziło tam do roz-
ruchów i rebeliia. 20 W Jero-
zolimie panowali pot�żni królo-
wie, którzy sprawowali władz�
nad całym Zarzeczem, i pła-
cono im podatek, danin� i cło.
21 Nakażcie wi�c tym ludziom,
żeby wstrzymali prace. Nie wol-
no im odbudowywać miasta, do-
póki nie wydam innego rozkazu.
22 Starajcie si�, żeby niczego
w tej sprawie nie zaniedbać
i przez to jeszcze bardziej nie
zaszkodzić interesom króla”b.

23 Kiedy odpis oficjalnego
pisma króla Artakserksesa prze-
czytano Rechumowi, pisarzowi
Szimszajowi i ich współpracow-
nikom, ci szybko udali si� do

˙
Zy-

dów w Jerozolimie i sił� ich po-
wstrzymali. 24 Tak prace przy
domu Bożym w Jerozolimie zo-
stały przerwane i nie prowadzo-
no ich aż do drugiego roku pa-
nowania Dariusza, króla Persjic.

5 Wtedy prorocyAggeuszd i Za-
chariasze, wnuk Iddaf, zacz�li

przemawiać do
˙
Zydów w Judzie

i Jerozolimie w imieniu Boga Iz-
raela, który nad nimi czuwał.
2 W rezultacie Zerubbabelg, syn
Szealtiela, i Jeszuah, syn Jeho-
cadaka, wznowili odbudow� do-
mu Boga i w Jerozolimie, a proro-
cy Boży byli z nimi i udzielali im
zach�tj. 3 Wówczas przybył do
nich namiestnik Zarzecza� Tat-

4:18 �Możliwe też „przetłumaczone
i przeczytane”. 5:3 �Lub „Transeufra-
tei”. Chodzi o tereny po zachodniej stro-
nie Eufratu.

tenaj oraz Szetar-Bozenaj i ich
współpracownicy. Zapytali: „Kto
wam wydał nakaz, żebyście bu-
dowali ten dom i dokończyli t�
konstrukcj��?”. 4 Zapytali też:
„Jak si� nazywaj� ludzie, któ-
rzy pracuj� przy tej budowie?”.
5 Ale Bóg czuwał nad żydowski-
mi starszymi�a i nikt nie mógł ich
powstrzymać. W tym czasie wy-
słano wiadomość do Dariusza,
a on przysłał w tej sprawie ofi-
cjalne pismo.

6 To jest treść listu, który do
króla Dariusza wysłał Tattenaj,
namiestnik Zarzecza, i Szetar-
-Bozenaj oraz ich współpracow-
nicy—niżsi rang� zarz�dcy Za-
rzecza. 7 W wysłanym liście
napisali:

„Do króla Dariusza:
„Pokój tobie! 8 Niech król

wie, że udaliśmy si� do pro-
wincji Judy, do domu wielkiego
Boga. Dom ten jest budowany
z pot�żnych kamieni i w ścia-
ny wstawia si� belki. Ludzie pra-
cuj� z zapałem i dzi�ki ich wy-
siłkom prace szybko posuwaj�
si� naprzód. 9 Zapytaliśmy ich
starszych: ‚Kto wam wydał na-
kaz, żebyście budowali ten dom
i dokończyli t� konstrukcj��?’b.
10 Zapytaliśmy też o ich imio-
na, żeby móc je zapisać i powia-
domić ci�, jak nazywaj� si� lu-
dzie, którzy tam przewodz�.

11 „A oni nam odpowiedzieli:
‚Jesteśmy sługami Boga nieba
i ziemi i odbudowujemy dom,
który postawiono wiele lat te-
mu. Zbudował go wielki król Iz-
raelac. 12 Ponieważ jednak na-
si ojcowie rozgniewali Boga
niebiosd, On wydał ich w r�-
ce babilońskiego króla Nabucho-

5:3, 9 �Lub „te belki”. 5:5 �Dosł. „oko
ich Boga było nad starszymi

˙
Zydów”.
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donozora�a, Chaldejczyka, który
zburzył ten domb i uprowadził
lud na wygnanie do Babilonuc.
13 Ale Cyrus, król Babilonu,
w pierwszym roku swojego pa-
nowania wydał nakaz, żeby od-
budowano dom Bożyd. 14 Co
wi�cej, wzi�ł ze świ�tyni w Ba-
bilonie złote i srebrne na-
czynia, które Nabuchodonozor
zabrał z domu Bożego w Jero-
zolimie i sprowadził do świ�ty-
ni w Babiloniee. Naczynia te
przekazano człowiekowi o imie-
niu Szeszbaccar�f, którego Cy-
rus ustanowił namiestnikiemg.
15 Powiedział do niego: „Weź
te naczynia i idź, odnieś je do
świ�tyni w Jerozolimie. Niech
dom Boży zostanie odbudowa-
ny na swoim dawnym miejscu”h.
16 Szeszbaccar przybył wi�c do
Jerozolimy i położył fundamen-
ty domu Bożego i. Jego odbudo-
wa trwa aż do teraz, ale nie jest
on jeszcze gotowy’ j.

17 „Jeśli wi�c król uzna to
za słuszne, niech wyśle lu-
dzi, żeby sprawdzili dokumenty
w skarbcu królewskim w Babilo-
nie i ustalili, czy król Cyrus wy-
dał nakaz odbudowy domu Bo-
żego w Jerozolimiek. I niech król
powiadomi nas o swojej decyzji
w tej sprawie”.

6 Wtedy król Dariusz rozkazał
przeszukać archiwa� Babilo-

nu, w których przechowywano
też skarby. 2 I w twierdzy
w Ekbatanie w prowincji Media
znaleziono zwój z nast�puj�cym
zapisem:

3 „Król Cyrus w pierwszym
roku panowania wydał taki roz-
kaz w sprawie domu Bożego
w Jerozolimiel: ‚Niech ten dom
zostanie odbudowany i stanie

5:12 �Lub „Nebukadneccara”. 5:14
�Może chodzić o Zerubbabela z Ezd 2:2
i 3:8. 6:1 �Dosł. „dom dokumentów”.

si� miejscem składania ofiar,
i niech zostan� położone jego
fundamenty.Wysokość domu ma
wynosić 60 łokci� i szerokość 60
łokcia. 4 Jego mury maj� być
wykonane z trzech warstw po-
t�żnych kamieni i jednej war-
stwy belekb. Koszty pokryje
dom królewskic. 5 A złote
i srebrne naczynia, które Nabu-
chodonozor� zabrał z domu Bo-
żego w Jerozolimie i sprowa-
dził do Babilonud, niech zostan�
zwrócone i złożone w domu Bo-
żym na swoim miejscu’”e.

6 „Dlatego Tattenaju, namiest-
niku Zarzecza�, i Szetar-Bozena-
ju oraz wy, ich współpracownicy,
niżsi rang� zarz�dcy Zarzeczaf,
trzymajcie si� z dala od tego
miejsca. 7 Nie przeszkadzajcie
w pracach przy domu Bożym.
Namiestnik

˙
Zydów i ich star-

si odbuduj� go na jego daw-
nym miejscu. 8 Wydaj� też roz-
kaz dotycz�cy tego, co macie
zrobić dla tych żydowskich star-
szych, aby odbudowali dom Bo-
ży: Niezwłocznie wypłaćcie im
pieni�dze z królewskiego skarb-
cag, które pochodz� z podatków
pobieranych w Zarzeczu, żeby
mogli bez przeszkód wykonywać
swoje praceh. 9 A kapłanom,
którzy s� w Jerozolimie, koniecz-
nie każdego dnia dostarczajcie
zgodnie z ich prośb� wszystko,
czego potrzebuj�—młode byki i,
barany j i jagni�tak na całopale-
nia dla Boga niebios, a także
pszenic� l, sólm, winon i oliw�o—
10 żeby mogli stale składać ofia-
ry, które sprawiaj� przyjemność
Bogu niebios, oraz modlić si�
za życie króla i jego synówp.
11 Oprócz tego zarz�dzam, że

6:3 �Czyli 26,7 m. Zob. Dodatek B14.
6:5 �Lub „Nebukadneccar”. 6:6 �Lub
„Transeufratei”. Chodzi o tereny po za-
chodniej stronie Eufratu.
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jeśli ktoś naruszy to postanowie-
nie, spotka go nast�puj�ca kara:
z jego domu b�dzie wyrwana bel-
ka i zostanie na niej zawieszo-
ny�, a jego dom stanie si� pub-
liczn� latryn��. 12 I niech Bóg,
który wybrał to miejsce na dom
dla swojego imieniaa, usunie każ-
dego króla i każdy lud, który zła-
mie ten rozkaz i b�dzie próbował
zniszczyć dom Boży w Jerozoli-
mie. Ja, Dariusz, wydaj� ten roz-
kaz. Ma zostać wykonany na-
tychmiast”.

13 Wtedy namiestnik Zarze-
cza Tattenaj oraz Szetar-Bozenajb
i ich współpracownicy od razu
wykonali wszystko, co polecił
król Dariusz. 14 ˙

Zydowscy star-
si, zach�ceni prorokowaniem Ag-
geuszac i Zachariaszad, wnuka
Idda, dalej budowali i prace posu-
wały si� naprzóde. Ukończyli bu-
dow� zgodnie z nakazem Bo-
ga Izraelaf i zgodnie z rozkazami
Cyrusag, Dariuszah i Artakserkse-
sa i, króla Persji. 15 Ukończyli
ten dom w szóstym roku panowa-
nia króla Dariusza, trzeciego dnia
miesi�ca adar�.

16 Potem Izraelici, kapłani,
Lewici j i reszta dawnych wy-
gnańców z radości� obchodzili
uroczystość oddania domu Bo-
żego do użytku. 17 Podczas tej
uroczystości złożyli w ofierze
100 byków, 200 baranów i 400
jagni�t. Złożyli też za całego Iz-
raela ofiar� za grzech—12 koz-
łów, odpowiednio do liczby ple-
mion izraelskichk. 18 Poza tym
wyznaczyli oddziały kapłanów
i Lewitów do służby dla Boga
w Jerozolimie l, zgodnie z tym,
co jest napisane w ksi�dze Moj-
żeszam.

6:11 �Lub „do niej przybity”. �Możliwe
też „śmietnikiem; gnojowiskiem”. 6:15
�Zob. Dodatek B15.

19 A 14 dnia miesi�ca pierw-
szego dawni wygnańcy obcho-
dzili Pasch�a. 20 Kapłani i Le-
wici, co do jednego, oczyścili si�
i wszyscy byli czyścib. Zarżn�-
li zwierz�ta na ofiar� paschal-
n� dla wszystkich dawnych wy-
gnańców, dla innych kapłanów
i dla siebie. 21 Potem Izraeli-
ci, którzy wrócili z wygnania,
spożywali posiłek paschalny ra-
zem z każdym, kto si� do nich
przył�czył i porzucił nieczyste
praktyki narodów tej ziemi, że-
by oddawać cześć� Jehowie, Bo-
gu Izraelac. 22 Nast�pnie przez
siedem dni radośnie obchodzili´
Swi�to Przaśnikówd, bo Jehowa
napełnił ich radości� i sprawił,
że król Asyrii był do nich przy-
chylnie nastawionye, dzi�ki cze-
mu wsparł ich� w pracy przy
domu prawdziwego Boga, Boga
Izraela.

7 Po tych wydarzeniach, za pa-
nowania Artakserksesaf, kró-

la Persji, powrócił Ezdrasz�g—
syn Serajaszah, syna Azariasza,
syna Chilkiasza i, 2 syna Szallu-
ma, syna Cadoka, syna Achituba,
3 syna Amariasza, syna Azaria-
sza j, syna Merajota, 4 syna Ze-
rachiasza, syna Uzziego, syna
Bukkiego, 5 syna Abiszui, sy-
na Pinechasak, syna Eleazara l,
syna Aaronam, naczelnego kap-
łana. 6 Ten Ezdrasz przybył
z Babilonu. Był przepisywaczem�
i doskonale znał� Prawo Mojże-
szowen, które dał Jehowa, Bóg Iz-
raela. Król spełnił każd� prośb�
Ezdrasza, bo Jehowa, jego Bóg,
go wspierał�.

6:21 �Dosł. „szukać”. 6:22 �Dosł.
„wzmocnił ich r�ce”. 7:1 � Imi� to zna-
czy „pomoc”. 7:6 �Lub „uczonym
w piśmie”. Zob. Słowniczek poj�ć. Tak
samo w kolejnych wyst�pieniach w roz-
dziale. �Lub „był biegłym przepisywa-
czem”. �Dosł. „bo była nad nim r�ka
Jehowy, jego Boga”.
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673 EZDRASZA 7:7-24
7 Razem z Ezdraszem do Je-

rozolimy wyruszyli niektórzy
Izraelici, kapłani, Lewicia, śpie-
wacyb, odźwiernic i słudzy świ�-
tynni�d. Było to w siódmym roku
panowania króla Artakserksesa.
8 W miesi�cu pi�tym siódme-
go roku panowania tego króla
Ezdrasz przybył do Jerozolimy.
9 Wyruszył z Babilonu pierw-
szego dnia miesi�ca pierwszego,
a do Jerozolimy dotarł pierw-
szego dnia miesi�ca pi�tego, bo
jego dobry Bóg go wspierałe.
10 Ezdrasz przygotował swoje
serce�, żeby badać Prawo Jeho-
wy, przestrzegać gof i uczyć
w Izraelu zawartych w nim prze-
pisów i postanowieńg.

11 To jest odpis listu, któ-
ry król Artakserkses przekazał
Ezdraszowi—kapłanowi i przepi-
sywaczowi, znawcy� przykazań
i przepisów, które Jehowa dał
Izraelitom:

12 � „Artakserksesh, król kró-
lów, do kapłana Ezdrasza, prze-
pisywacza Prawa Boga niebios:
Niech twój pokój b�dzie obfity!
13 Zarz�dzam, że jeśli w moim
królestwie ktoś z ludu Izraela al-
bo ktoś z jego kapłanów czy Le-
witów chce pójść z tob� do Jero-
zolimy, niech idzie i. 14 Bo król
i jego siedmiu doradców posyła-
j� ci�, żebyś sprawdził, czy w Ju-
dzie i Jerozolimie przestrzega si�
Prawa twojego Boga, które jest
w twojej r�ce, 15 i żebyś zabrał
srebro i złoto, które król i je-
go doradcy dobrowolnie ofiaro-
wali Bogu Izraela mieszkaj�cemu
w Jerozolimie. 16 Weź też sreb-
ro i złoto, które zbierzesz� w ca-

7:7 �Lub „netynejczycy”. Dosł. „dani”.
7:10 �Lub „postanowił w swoim ser-
cu”. 7:11 �Lub „przepisywaczowi
słów”. 7:12 �Fragment Ezd 7:12-26 zo-
stał pierwotnie spisany w j�zyku ara-
mejskim. 7:16 �Dosł. „znajdziesz”.

łej prowincji babilońskiej, oraz
dary, które lud i kapłani dobro-
wolnie składaj� na dom swoje-
go Boga w Jerozolimiea. 17 Jak
najszybciej kup za te pieni�dze
bykib, baranyc, jagni�tad, a także
ziarnoe i płynyf, które si� składa
na ofiar� razem z nimi. Złóż to na
ołtarzu domuwaszego Boga wJe-
rozolimie.

18 „A z reszt� srebra i złota
ty i twoi bracia zrobicie, co uzna-
cie za słuszne, zgodnie z wo-
l� waszego Boga. 19 Wszystkie
powierzone ci naczynia, których
używa si� do służby w domu
twojego Boga, dostarcz do Jero-
zolimy i postaw przed Bogiemg.
20 Pozostałe wydatki na potrze-
by domu twojego Boga, jakie b�-
dziesz musiał pokryć, pokryjesz
ze środków skarbca królew-
skiegoh.

21 „Ja, król Artakserkses,
wydaj� rozkaz wszystkim skarb-
nikom Zarzecza�: Natychmiast
spełniajcie wszelkie prośby kap-
łana Ezdrasza i, przepisywacza
Prawa Boga niebios— 22 da-
wajcie mu aż do 100 talen-
tów� srebra, 100 korów� psze-
nicy, 100 batów� wina j, 100
batów oliwyk, a soli l bez ograni-
czeń. 23 Wszystko, co Bóg nie-
bios rozkaże w zwi�zku ze swoim
domem, niech zostanie gorliwie
wykonane, żeby Bóg niebiosm

nie zapłon�ł gniewem przeciw-
ko państwu króla i jego sy-
nomn. 24 Informuj� was też, że
nie wolno nakładać żadnego po-
datku, daninyo ani cła na które-
gokolwiek z kapłanów, Lewitów,
muzykówp, odźwiernych, sług

7:21 �Lub „Transeufratei”. Chodzi o tere-
ny po zachodniej stronie Eufratu. 7:22
�Talent odpowiadał 34,2 kg. Zob. Do-
datek B14. �Kor odpowiadał 220 l.
Zob. Dodatek B14. �Bat odpowiadał
22 l. Zob. Dodatek B14.
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świ�tynnych�a i pracowników te-
go domu Bożego.

25 „A ty, Ezdraszu, kieruj�c
si� m�drości�, któr� otrzyma-
łeś od swojego Boga�, ustanów
urz�dników s�dowych i s�dziów,
żeby s�dzili wszystkich miesz-
kańców Zarzecza, którzy znaj�
prawa twojego Boga. A jeśli ktoś
ich nie zna, to macie go nauczyćb.
26 Natomiast każdy, kto nie
przestrzega Prawa twojego Boga
i prawa króla, niech b�dzie nie-
zwłocznie ukarany czy to śmier-
ci�, czy wygnaniem, czy grzywn�,
czy uwi�zieniem”.

27 Chwała Jehowie, Bogu
naszych przodków, który za-
szczepił w sercu króla myśl
o upi�kszeniu domu Jehowy
w Jerozolimie!c 28 W swojej lo-
jalnej miłości zjednał mi przy-
chylność królad, jego doradcówe

oraz wszystkich jego pot�żnych
ksi�ż�t. I nabrałem odwagi�, po-
nieważ wspierał mnie Jehowa,
mój Bóg, i zebrałem przywód-
ców� Izraela, żeby wyruszyli ze
mn� w drog�.

8 To s� głowy rodów oraz ro-
dowód tych, którzy za pa-

nowania króla Artakserksesa
wyruszyli ze mn� z Babilo-
nuf: 2 z synów Pinechasag—
Gerszom; z synów Itamarah—Da-
niel; z synów Dawida—Chat-
tusz; 3 z synów Szechaniasza
i z synów Parosza—Zachariasz,
a razem z nim 150 m�żczyzn
wymienionych w rodowodzie;
4 z synów Pachat-Moaba i—Elie-
hoenaj, syn Zerachiasza, a z nim
200 m�żczyzn; 5 z synów Zat-
tu j—Szechaniasz, syn Jachaz-
jela, a z nim 300 m�żczyzn;

7:24 �Lub „netynejczyków”. Dosł. „da-
nych”. 7:25 �Dosł. „według m�drości
twojego Boga, która jest w twojej r�ce”.
7:28 �Lub „wzmocniłem si�”. �Dosł.
„głowy”.

6 z synów Adinaa—Ebed, syn
Jonatana, a z nim 50 m�ż-
czyzn; 7 z synów Elamab—Je-
szajasz, syn Ataliasza, a z nim
70 m�żczyzn; 8 z synów Szefa-
tiaszac—Zebadiasz, syn Michaela,
a z nim 80 m�żczyzn; 9 z synów
Joaba—Abdiasz, syn Jechiela,
a z nim 218 m�żczyzn; 10 z sy-
nów Baniego—Szelomit, syn Jo-
sifiasza, a z nim 160 m�żczyzn;
11 z synów Bebajad—Zachariasz,
syn Bebaja, a z nim 28 m�żczyzn;
12 z synów Azgadae—Jochanan,
syn Hakkatana, a z nim 110
m�żczyzn; 13 z synów Adoni-
kamaf—ci, którzy powrócili ja-
ko ostatni: Elifelet, Jejel i Sze-
majasz, a z nimi 60 m�żczyzn;
14 z synów Bigwajag—Utaj i Zab-
bud, a z nimi 70 m�żczyzn.

15 Zebrałem ich nad rzek�,
która wpada do Ahawyh, i tam
rozbiliśmy obóz na trzy dni. Ale
gdy dokonałem przegl�du ludu
i kapłanów, nie znalazłem wśród
nich żadnego Lewity�. 16 We-
zwałem wi�c Eliezera, Ariela,
Szemajasza, Elnatana, Jariba,
Elnatana, Natana, Zachariasza
i Meszullama, którzy byli przy-
wódcami, a także nauczycieli—
Jojariba i Elnatana. 17 Poleci-
łem im pójść do Idda, przywód-
cy w miejscu o nazwie Kasi-
fia, i przekazać jemu oraz
jego braciom—sługom świ�tyn-
nym� mieszkaj�cym w Kasifii—
żeby przyprowadzili do nas lu-
dzi, którzy mog� pełnić służ-
b� w domu naszego Boga.
18 Ponieważ nasz dobry Bóg
nas wspierał�, przyprowadzono
do nas Szerebiasza i, rozs�dne-
go człowieka, wywodz�cego si�

8:15 �Zob. Słowniczek poj�ć. 8:17
�Lub „netynejczykom”. Dosł. „danym”.
8:18 �Dosł. „ponieważ była nad nami
dobra r�ka naszego Boga”.
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Neh 1:11
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��������������������
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h Ezd 8:31

i Ezd 8:24, 25
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z synów Machliegoa, wnuka Le-
wiego, syna Izraela, a razem
z nim jego synów i braci—
w sumie 18 m�żczyzn. 19 Przy-
prowadzono też Chaszabiasza,
a z nim Jeszajasza z Mera-
rytówb, jego braci i ich sy-
nów—w sumie 20 m�żczyzn.
20 A spośród sług świ�tyn-
nych�, których Dawid i ksi�ż�-
ta oddali na służb� Lewitom,
przyprowadzono 220 m�żczyzn.
Wszyscy oni zostali wymienieni
w rodowodzie imiennie.

21 Nast�pnie tam nad rzek�
Ahaw� ogłosiłem post, żebyśmy
si� upokorzyli przed naszym
Bogiem i prosili Go o ochro-
n� w czasie podróży dla nas,
naszych dzieci i całego do-
bytku. 22 Wstydziłem si� pro-
sić króla o żołnierzy i jeźdź-
ców, żeby nas w drodze chronili
przed wrogami, bo powiedzieli-
śmy królowi: „Nasz dobry Bóg
wspiera wszystkich�, którzy Go
szukaj�c, ale swoj� sił� i gniew
wymierza przeciwko każdemu,
kto Go porzuca”d. 23 Tak wi�c
pościliśmy i prosiliśmy naszego
Boga w tej sprawie, a On wysłu-
chał naszych błagańe.

24 Potem spośród przełożo-
nych kapłanów wybrałem 12—
Szerebiasza, Chaszabiaszaf i 10
ich braci. 25 Odważyłem im
srebro, złoto i różne przedmio-
ty—dar na dom naszego Bo-
ga złożony przez króla, jego
doradców i ksi�ż�t oraz wszyst-
kich Izraelitówg. 26 Odważy-
łem wi�c i dałem im 650 ta-
lentów� srebra, 100 srebrnych
przedmiotów o wartości 2 talen-

8:20 �Lub „netynejczyków”. Dosł. „da-
nych”. 8:22 �Lub „dobra r�ka naszego
Boga jest nad wszystkimi”. 8:26 �Ta-
lent odpowiadał 34,2 kg. Zob. Doda-
tek B14.

tów, 100 talentów złota, 27 20
złotych czarek o wartości 1000
darejków� i dwa przedmioty
z lśni�cej czerwieni� czystej
miedzi, które były tak cenne jak
złoto.

28 Powiedziałem im: „Jeste-
ście dla Jehowy świ�cia i te
przedmioty s� świ�te, a sreb-
ro i złoto stanowi� dobrowol-
n� ofiar� dla Jehowy, Boga wa-
szych przodków. 29 Strzeżcie
tego pilnie, dopóki nie przyb�-
dziecie do Jerozolimy i nie
odważycie wszystkiego w sa-
lach� domu Jehowy przed prze-
łożonymi kapłanów, Lewitami
oraz ksi�ż�tami rodów Izraela”b.
30 Kapłani i Lewici wzi�li wi�c
odważone srebro, złoto i róż-
ne przedmioty, żeby je zanieść
do Jerozolimy, do domu nasze-
go Boga.

31 W końcu, 12 dnia mie-
si�ca pierwszegoc, wyruszyliśmy
znad rzeki Ahawyd do Jerozo-
limy, a nasz Bóg nas wspierał
i chronił w drodze przed wro-
gami i bandytami. 32 Przyszli-
śmy do Jerozolimye i upłyn�ły
trzy dni. 33 Czwartego dnia
w domu naszego Boga odwa-
żyliśmy srebro, złoto oraz róż-
ne przedmiotyf i przekazaliśmy
to Meremotowig, synowi kapła-
na Urijasza, Eleazarowi, syno-
wi Pinechasa, oraz Lewitom—
Jozabadowih, synowi Jeszui,
i Noadiaszowi, synowi Binnuja i.
34 Po tym, jak wszystkie te rze-
czy zostały policzone i zważo-
ne, zapisano ich całkowit� wa-
g�. 35 Dawni wygnańcy, którzy
powrócili z niewoli, złożyli Bogu
Izraela ofiary całopalne: 12 by-
ków j za całego Izraela, 96 bara-
nówk, 77 baranków i 12 kozłów l

8:27 �Złota moneta perska. Zob. Doda-
tek B14. 8:29 �Lub „jadalniach”.
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jako ofiar� za grzech. Wszyst-
ko to było całopaleniem dla Je-
howya.

36 Potem wr�czyliśmy dekre-
ty królab jego satrapom� oraz
namiestnikom Zarzecza�c, a oni
wspierali lud i dom prawdziwe-
go Bogad.

9 Po tym wszystkim pode-
szli do mnie ksi�ż�ta i po-

wiedzieli: „Lud izraelski, kapłani
i Lewici nie trzymaj� si� z da-
la od narodów tych ziem i ich
obrzydliwych zwyczajówe—zwy-
czajów Kananejczyków, Hety-
tów, Peryzzytów, Jebusytów,
Ammonitów, Moabitów, Egip-
cjanf i Amorytówg. 2 Spośród
ich córek wzi�li żony dla siebie
i swoich synówh. I tak oni— świ�-
te potomstwo i—zmieszali si�
z okolicznymi narodami j. A ksi�-
ż�ta i zarz�dcy przodowali w tej
niewierności”.

3 Gdy tylko o tym usłysza-
łem, rozdarłem swoje szaty�, za-
cz�łem rwać sobie włosy z głowy
i z brody i usiadłem wstrz�ś-
ni�ty. 4 Zebrali si� przy mnie
wszyscy, którzy odnosili si�
z szacunkiem� do słów Boga Iz-
raela i byli gł�boko poruszeni
niewierności� dawnych wygnań-
ców, a ja siedziałem wstrz�śni�-
ty aż do wieczornej ofiary zbożo-
wej�k.

5 W czasie, gdy składano wie-
czorn� ofiar� zbożow� l, przesta-
łem si� upokarzać i si� pod-
niosłem. W rozdartych szatach
upadłem na kolana i wyci�g-
n�łem r�ce do Jehowy, moje-
go Boga. 6 Powiedziałem: „Bo-

8:36 �Tytuł „satrapa” znaczy „ochra-
niaj�cy państwo”. Zob. Słowniczek po-
j�ć. �Lub „Transeufratei”. Chodzi o te-
reny po zachodniej stronie Eufratu.
9:3 �Dosł. „szat� i płaszcz bez r�ka-
wów”. 9:4 �Dosł. „bali si�”. 9:4, 8
�Zob. Słowniczek poj�ć.

że mój, tak si� wstydz�. Nie
jestem godny zwrócić si� do Cie-
bie w modlitwie, mój Boże, bo
nasze grzechy si�gn�ły nam po-
nad głowy, a nasza wina urosła
aż do niebaa. 7 Od dni naszych
przodków aż do dzisiaj ci�ży
na nas wielka winab. Z powodu
swoich grzechów my, nasi królo-
wie i kapłani zostaliśmy wydani
w r�ce królów tych ziem. Zabija-
no nas mieczemc, brano do nie-
wolid, grabionoe i poniżano, i tak
jest do dzisiaj f. 8 Ale na krót-
k� chwil�, Jehowo, nasz Boże,
spojrzałeś na nas przychylnie—
pozwoliłeś uratować si� ostat-
kowi naszego ludu i dałeś nam
bezpieczne schronienie� w swo-
im świ�tym miejscu�g, żeby na-
sze oczy si� rozświetliły, Bo-
że, i żebyśmy w niewoli troch�
odetchn�li. 9 Bo chociaż jeste-
śmy niewolnikamih, to nie opuś-
ciłeś nas w niewoli, nasz Bo-
że, ale okazałeś nam lojaln�
miłość. Zjednałeś nam przychyl-
ność królów Persji i, na nowo
dodałeś sił, żebyśmy podnieśli
z ruin Twój dom j, i zapewniłeś
nam ochron�� w Judzie i Jero-
zolimie.

10 „A teraz co mamy powie-
dzieć, nasz Boże? Przecież po-
rzuciliśmy Twoje przykazania,
11 które nam dałeś za po-
średnictwem swoich sług proro-
ków, mówi�c: ‚Ziemia, do któ-
rej wchodzicie, żeby wzi�ć j� na
własność, jest ziemi� nieczyst�
z powodu nieczystości tamtej-
szych narodów, które napełni-
ły j� swoimi obrzydliwymi zwy-
czajami od krańca do krańcak.
12 Dlatego nie dawajcie swoich
córek ich synom i nie bierzcie
ich córek dla swoich synów l. Ni-
gdy nie działajcie na rzecz ich

9:8 �Dosł. „kołek”. 9:9 �Dosł. „ka-
mienny mur”.
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pokoju i dobrobytua—wtedy na-
bierzecie sił, b�dziecie jedli to,
co dobre w tej ziemi, i prze-
każecie j� w dziedzictwie swo-
im synom na zawsze’. 13 Po
tym wszystkim, co nas spotkało
z powodu złych czynów i wiel-
kiej winy—bo Ty, nasz Boże, nie
ukarałeś nas za grzech tak, jak
na to zasłużyliśmyb, ale pozwoli-
łeś nam si� uratowaćc— 14 czy
znowu mielibyśmy łamać Two-
je przykazania i spowinowacać
si� z narodami, które dopusz-
czaj� si� tych obrzydliwych rze-
czy?d Czy nie rozgniewałbyś si�
na nas do tego stopnia, że cał-
kowicie byś nas wytracił i ni-
kogo nie pozostawił przy życiu?
15 O Jehowo, Boże Izraela, Ty
jesteś prawye, dlatego ostatek
naszego ludu ocalał i przeży-
liśmy do dzisiaj. Teraz przy-
szliśmy do Ciebie z nasz� win�,
choć po tym wszystkim, co zro-
biliśmy, nikt z nas nie ma prawa
stan�ć przed Tob�”f.

10 Kiedy Ezdrasz si� modliłg

i wyznawał grzechy, pła-
cz�c i leż�c twarz� do ziemi
przed domem prawdziwego Bo-
ga, zebrało si� przy nim mnó-
stwo Izraelitów—m�żczyźni, ko-
biety i dzieci. Wszyscy zanosili
si� od płaczu. 2 Wtedy do Ez-
drasza odezwał si� Szechaniasz,
syn Jechielah, wywodz�cy si�
z synów Elama i: „Post�piliśmy
niewiernie wobec naszego Boga,
poślubiaj�c� kobiety z narodów
tej ziemi j. Mimo to jest jeszcze
nadzieja dla Izraela. 3 Dlate-
go zawrzyjmy przymierze z na-
szym Bogiemk i zobowi�żmy si�,
że odprawimy wszystkie te żo-
ny i ich dzieci—zgodnie z pole-
ceniem Jehowy oraz tych, któ-
rzy odnosz� si� z szacunkiem�

10:2 �Lub „bior�c do naszych domów”.
10:3 �Dosł. „boj� si�”.

do przykazań naszego Bogaa.
Zróbmy tak, jak nakazuje Pra-
wo. 4 Wstań, bo to ty musisz
zaj�ć si� t� spraw�, a my jeste-
śmy z tob�. B�dź odważny i dzia-
łaj”.

5 Wtedy Ezdrasz wstał i po-
lecił przełożonym kapłanów, Le-
witom i wszystkim Izraelitom
przysi�c, że zrobi� tak, jak po-
stanowionob. Złożyli wi�c przy-
si�g�. 6 A Ezdrasz odszedł
sprzed domu prawdziwego Bo-
ga i udał si� do sali� Jeho-
chanana, syna Eliasziba. A gdy
tam poszedł, nic nie jadł ani nie
pił, ponieważ bardzo si� smu-
cił z powodu niewierności ludu,
który wrócił z wygnaniac.

7 Potem w całej Jerozolimie
i Judzie ogłoszono, że wszyscy
dawni wygnańcy maj� zebrać si�
w Jerozolimie. 8 Zgodnie z de-
cyzj� ksi�ż�t i starszych każdy,
kto by nie przyszedł w ci�gu
trzech dni, miał zostać pozba-
wiony mienia� i usuni�ty ze zbo-
ru wygnańcówd. 9 Tak wi�c
w ci�gu trzech dni wszyscy m�ż-
czyźni z plemion Judy i Beniami-
na zebrali si� w Jerozolimie. I 20
dnia miesi�ca dziewi�tego cały
lud siedział na dziedzińcu domu
prawdziwego Boga, drż�c z po-
wodu tego, co si� działo, oraz
z powodu ulewnego deszczu.

10 Wtedy kapłan Ezdrasz
wstał i powiedział do nich: „Po-
st�piliście niewiernie, ponieważ
wzi�liście za żony cudzoziemkie.
W ten sposób powi�kszyliście
win� Izraela. 11 Dlatego teraz
wyznajcie swoje grzechy Jeho-
wie, Bogu waszych przodków,
i post�pcie zgodnie z Jego wo-
l�. Oddzielcie si� od naro-
dów tej ziemi i odprawcie swoje

10:6 �Lub „jadalni”. 10:8 �Lub „jego
mienie miało zostać obłożone kl�tw�”.
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cudzoziemskie żony”a. 12 Na
to cały zbór odpowiedział do-
nośnym głosem: „Mamy obo-
wi�zek zrobić dokładnie tak,
jak powiedziałeś. 13 Ale zebra-
ło si� mnóstwo ludzi i jest po-
ra deszczowa. Nie możemy dłu-
go stać na dworze, a ta sprawa
nie zajmie jednego czy dwóch
dni, bo przez swój bunt bar-
dzo zgrzeszyliśmy. 14 Prosimy
wi�c, niech nasi ksi�ż�ta re-
prezentuj� cały zbórb, a ci,
którzy poślubili cudzoziemki,
niech w wyznaczonych termi-
nach przychodz� z naszych
miast razem ze starszymi i s�-
dziami swojego miasta. Dzi�ki te-
mu sprawa zostanie rozwi�zana
i nasz Bóg przestanie płon�ć na
nas gniewem”.

15 Przeciwko tej decyzji wy-
st�pił tylko Jonatan, syn Asa-
hela, i Jachzejasz, syn Tikwy,
a poparli ich Lewici Meszullam
i Szabbetajc. 16 Ale dawni wy-
gnańcy zrobili tak, jak postano-
wiono. Pierwszego dnia miesi�-
ca dziesi�tego kapłan Ezdrasz
i m�żczyźni, którzy byli gło-
wami rodów, wszyscy wyznacze-
ni imiennie, zebrali si�, żeby
zaj�ć si� spraw�. 17 Do pierw-
szego dnia miesi�ca pierwszego
pozałatwiali sprawy wszystkich
m�żczyzn, którzy wzi�li sobie za
żony cudzoziemki. 18 I okaza-
ło si�, że z cudzoziemkami oże-
nili si� niektórzy synowie kapła-
nówd: z synów Jeszuie, syna
Jehocadaka, i jego braci—Maa-
sejasz, Eliezer, Jarib i Geda-
liasz. 19 Obiecali� jednak, że
odprawi� swoje żony i że za
swoj� win� każdy złoży w ofie-
rze baranaf.

20 Z synów Immerag: Cha-
nani i Zebadiasz; 21 z synów

10:19 �Dosł. „dali swoje r�ce”.

Charimaa: Maasejasz, Eliasz,
Szemajasz, Jechiel i Uzzjasz;
22 z synów Paszchurab: Elioe-
naj, Maasejasz, Ismael, Netanel,
Jozabad i Eleasa. 23 Z Lewi-
tów: Jozabad, Szimej, Kelajasz
(czyli Kelita), Petachiasz, Ju-
da i Eliezer; 24 ze śpiewaków:
Eliaszib; z odźwiernych: Szal-
lum, Telem i Uri.

25 Z ludu Izraela — z synów
Paroszac: Ramiasz, Jizzjasz,
Malkijasz, Mijjamin, Eleazar,
Malkijasz i Benajasz; 26 z sy-
nów Elamad: Mattaniasz, Zacha-
riasz, Jechiele, Abdi, Jeremot
i Eliasz; 27 z synów Zattuf: Elio-
enaj, Eliaszib, Mattaniasz, Jere-
mot, Zabad i Aziza; 28 z synów
Bebajag: Jehochanan, Chana-
niasz, Zabbaj i Atlaj; 29 z sy-
nów Baniego: Meszullam, Mal-
luch, Adajasz, Jaszub, Szeal
i Jeremot; 30 z synów Pachat-
-Moabah: Adna, Kelal, Benajasz,
Maasejasz, Mattaniasz, Becalel,
Binnuj i Manasses; 31 z synów
Charima i: Eliezer, Jiszszijasz,
Malkijasz j, Szemajasz, Szimeon,
32 Beniamin, Malluch i Szema-
riasz; 33 z synów Chaszumak:
Mattenaj, Mattatta, Zabad, Eli-
felet, Jeremaj, Manasses i Szi-
mej; 34 z synów Baniego: Ma-
adaj, Amram, Uel, 35 Benajasz,
Bedejasz, Keluhi, 36 Waniasz,
Meremot, Eliaszib, 37 Matta-
niasz, Mattenaj i Jaasaj;
38 z synów Binnuja: Szimej,
39 Szelemiasz, Natan, Adajasz,
40 Machnadbaj, Szaszaj, Szaraj,
41 Azarel, Szelemiasz, Szema-
riasz, 42 Szallum, Amariasz
i Józef; 43 z synów Nebo: Je-
jel, Mattitiasz, Zabad, Zebi-
na, Jaddaj, Joel i Benajasz.
44 Ci wszyscy wzi�li sobie
kiedyś cudzoziemskie żony l,
a teraz odprawili je razem z ich
dziećmim.
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1 Słowa Nehemiasza�a, syna
Chakaliasza: W miesi�cu kis-

lew� w 20 roku� przebywałem
na zamku� w Suzieb. 2 Wte-
dy przybył jeden z moich braci,
Chananic, razem z innymi ludź-
mi z Judy. Zapytałem ich o po-
zostałych

˙
Zydów—tych, którzy

wrócili z niewoli do swoje-
go krajud—a także o Jerozolim�.
3 Na to odpowiedzieli: „Ci, któ-
rzy wrócili z niewoli i przeby-
waj� w tamtej prowincji, znajdu-
j� si� w tragicznej sytuacji i s�
okryci hańb�e. Mury Jerozoli-
my s� zburzonef, a bramy spa-
lone”g.

1:1 � Imi� to znaczy „Jah pociesza”.
�Zob. Dodatek B15. �Chodzi o 20 rok
panowania perskiego króla Artakserkse-
sa I. �Lub „w pałacu; w twierdzy”.

4 Gdy tylko usłyszałem te
słowa, usiadłem i zacz�łem pła-
kać. Przez wiele dni si� smuci-
łem, pościłema i modliłem si� do
Boga niebios. 5 Powiedziałem:
„O Jehowo, Boże niebios! Ty,
Boże, jesteś wielki, budzisz l�k
i szacunek. Dotrzymujesz przy-
mierza i okazujesz lojaln� mi-
łość tym, którzy Ci� kochaj�
i przestrzegaj� Twoich przyka-
zańb. 6 Prosz�, nadstaw ucha
i otwórz oczy, żeby wysłuchać
modlitwy swojego sługi, z któ-
r� si� dzisiaj do Ciebie zwra-
cam. Dniem i noc� modl� si�c

za Twoich sług, Izraelitów, i wy-
znaj� grzechy, których lud Izra-
ela dopuścił si� przeciwko To-
bie. Zgrzeszyliśmy—zarówno ja,
jak i dom mojego ojcad. 7 Bez
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w�tpienia post�powaliśmy wo-
bec Ciebie niegodziwiea przez
to, że nie przestrzegaliśmy przy-
kazań, przepisów ani rozporz�-
dzeń, które dałeś swojemu słu-
dze Mojżeszowib.

8 „Pami�taj, prosz�, o sło-
wach, które powiedziałeś� swo-
jemu słudze Mojżeszowi: ‚Jeżeli
b�dziecie post�pować niewier-
nie, to rozprosz� was mi�dzy
narodamic. 9 Ale jeśli do mnie
wrócicie i b�dziecie przestrze-
gać moich przykazań, to nawet
gdybyście byli rozproszeni aż po
kraniec ziemi, zbior� wasd stam-
t�d i przyprowadz� na miejsce,
które wybrałem, żeby tam prze-
bywało moje imi�’e. 10 Oni s�
Twoimi sługami i Twoim ludem,
który wykupiłeś swoj� wielk�
moc� i siln� r�k�f. 11 O Je-
howo, prosz�, nadstaw ucha na
modlitw� swojego sługi i na mod-
litw� swoich sług, którzy pragn�
bać si� Twojego imienia. Prosz�,
spraw, żeby Twojemu słudze si�
powiodło, i oby ten człowiek oka-
zał mi współczucie”g.

W tym czasie usługiwałem
królowi jako podczaszyh.

2 W miesi�cu nisan� w 20 ro-
ku i panowania króla Arta-

kserksesa j jak zwykle wzi�łem
wino, które stało przed królem,
i mu je podałemk. Jednak ni-
gdy wcześniej nie byłem w je-
go obecności smutny. 2 Dlate-
go król powiedział do mnie:
„Czemu jesteś taki smutny? Nie
jesteś chory, wi�c musi ci� coś
dr�czyć”. Wtedy bardzo si� prze-
straszyłem.

3 Odpowiedziałem królowi:
„Królu, żyj długo! Jak mam nie
być smutny, skoro miasto, w któ-
rym pochowano moich przod-

1:8 �Lub „o ostrzeżeniu, które dałeś”.
2:1 �Zob. Dodatek B15.

ków, leży w ruinie, a jego bramy
pochłon�ł ogień?”a. 4 Wtedy
król mnie zapytał: „O co chciał-
byś poprosić?”. Natychmiast po-
modliłem si� do Boga niebiosb.
5 Potem powiedziałem do króla:
„Jeżeli król uzna to za słuszne
i jeśli twój sługa znalazł u cie-
bie łask�, to wyślij mnie do Judy,
do miasta, w którym pochowa-
no moich przodków, żebym mógł
je odbudować”c. 6 Wtedy król,
obok którego siedziała królowa�,
zapytał: „Jak długo b�dzie trwa-
ła twoja podróż i kiedy wró-
cisz?”. Król wi�c uznał za słusz-
ne, żeby mnie posłaćd, a ja mu
podałem określony czase.

7 Wtedy powiedziałem do
króla: „Jeśli król uzna to za
słuszne, niech otrzymam listy do
namiestników Zarzecza�f pozwa-
laj�ce mi bezpiecznie przejść aż
do Judy, 8 a także list do Asa-
fa, strażnika Parku Królewskie-
go�, żeby mi dał drewno na bel-
ki do bram Twierdzyg Domu�,
jak również na mur miejskih i na
dom, w którym b�d� mieszkał”.
Król wi�c dał mi te listy i, bo
wspierał mnie mój dobry Bóg�j.

9 W końcu przybyłem do na-
miestników Zarzecza i dałem
im listy króla. Król wysłał też
ze mn� dowódców wojskowych
i jeźdźców. 10 Gdy usłyszeli
o tym Choronita Sanballatk i am-
monicki l urz�dnik� Tobiaszm,
bardzo im si� nie spodobało, że
przybył ktoś, kto chce zrobić coś
dobrego dla Izraelitów.

11 Wreszcie dotarłem do Je-
rozolimy. Po trzech dniach
12 wstałem w nocy i wzi�łem ze

2:6 �Lub „królewska małżonka”. 2:7
�Lub „Transeufratei”. Chodzi o tere-
ny po zachodniej stronie Eufratu. 2:8
�Lub „lasu króla”. �Lub „

´
Swi�tyni”.

�Dosł. „bo była nade mn� dobra r�ka
mojego Boga”. 2:10 �Dosł. „sługa”.
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sob� kilku ludzi. Jednak ni-
komu nie powiedziałem, jaki
pomysł w zwi�zku z Jerozo-
lim� podsun�ł mi mój Bóg. Nie
mieliśmy ze sob� żadnego in-
nego zwierz�cia oprócz tego, na
którym jechałem. 13 Wyruszy-
łem noc� przez Bram� nad Do-
lin�a, min�łem

´
Zródło Wielkiego

W�ża i dotarłem do Bramy Po-
pieliskb. Badałem zburzone mury
Jerozolimy i jej spalone bramyc.
14 I ruszyłem do Bramy

´
Zródla-

nejd i do Sadzawki Królewskiej,
ale było tam za mało miejsca, że-
by zwierz�, na którym jechałem,
mogło przejść. 15 Dalej jednak
posuwałem si� noc� w gór� doli-
ny�e i badałem mur. Potem wró-
ciłem przez Bram� nad Dolin�
i w końcu dotarłem do domu.

16 Zarz�dcyf nie wiedzieli,
dok�d si� udałem i co robiłem,
bo jeszcze nic nie powiedzia-
łem

˙
Zydom—kapłanom, dostoj-

nikom, zarz�dcom ani innym lu-
dziom, którzy mieli brać udział
w odbudowie. 17 W końcu
odezwałem si� do nich: „Sami
widzicie nasz� tragiczn� sytua-
cj�. Jerozolima leży w gruzach,
a jej bramy s� spalone. Chodź-
cie, odbudujmy mury Jerozoli-
my, żeby położyć kres tej hań-
bie”. 18 Potem opowiedziałem
im o tym, jak mój dobry Bóg
mnie wspierałg, i przekazałem
im to, co mi powiedział królh.
Na to rzekli: „Wstańmy i buduj-
my”. I zach�cali si� wzajemnie�
do wykonania tej dobrej pracyi.

19 Kiedy usłyszeli o tym
Choronita Sanballat, ammonic-
ki j urz�dnik� Tobiaszk i Arab l

Geszem, zacz�li z nas szydzićm

i pogardliwie mówić: „Co ro-
bicie? Czy buntujecie si� prze-

2:15 �Lub „wadi”. Zob. Słowniczek po-
j�ć. 2:18 �Dosł. „wzmocnili swoje r�-
ce”. 2:19 �Dosł. „sługa”.

ciwko królowi?”a. 20 Ja jed-
nak powiedziałem: „Bóg niebios
sprawi, że si� nam powie-
dzieb, dlatego my, Jego słudzy,
wstaniemy i b�dziemy budować.
A wy nie macie nic wspólnego
z Jerozolim�, nie macie do niej
historycznych praw ani podstaw
do jakichkolwiek roszczeń”c.

3 Arcykapłan Eliaszibd i jego
bracia kapłani zacz�li budo-

wać Bram� Owcz�e. Uświ�cili�
j�f i zamontowali w niej wrota.
Uświ�cili też odcinek do Wieży
Meag i odcinek do Wieży Cha-
nanelah. 2 Za nimi budowali lu-
dzie z Jerycha i, a za nimi budo-
wał Zakkur, syn Imriego.

3 Bram� Rybn�j budowali sy-
nowie Hassenai. Zrobili jej obra-
mowanie z belekk, a potem za-
montowali w niej wrota, rygle
i zasuwy. 4 Za nimi naprawiał
Meremotl, syn Urijasza, syna
Hakkoca, za nim naprawiał Me-
szullamm, syn Berechiasza, syna
Meszezabela, a za nim naprawiał
Cadok, syn Baany. 5 Za nim na-
prawiali mieszkańcy Tekoin, ale
ich dostojnicy nie zniżyli si��
do tego, żeby wspólnie pracować
pod nadzorem przełożonych.

6 Bram� Staromiejsk�o na-
prawiali Jojada, syn Paseacha,
i Meszullam, syn Besodejasza.
Zrobili jej obramowanie z be-
lek, a potem zamontowali w niej
wrota, rygle i zasuwy. 7 Za ni-
mi naprawiali Gibeonitap Mela-
tiasz i Jadon Meronotyta, ci,
którzy pochodzili z Gibeonu
i Micpyq i podlegali władzy� na-
miestnika Zarzecza�r. 8 Za ni-
mi naprawiał Uzziel, syn Char-
hajasza, jeden ze złotników.
Za nim naprawiał Chananiasz,

3:1 �Lub „oddali”. 3:5 �Dosł. „nie na-
gi�li karku”. 3:7 �Dosł. „należeli do
tronu”. �Lub „Transeufratei”. Chodzi
o tereny po zachodniej stronie Eufratu.
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jeden z wytwórców maści�. Uło-
żyli oni bruk� w Jerozolimie aż
do Szerokiego Murua. 9 Za nimi
naprawiał Refajasz, syn Chura,
ksi�ż� połowy okr�gu Jerozoli-
my. 10 Za nim odcinek naprze-
ciw swojego domu naprawiał Je-
dajasz, syn Charumafa, a za nim
naprawiał Chattusz, syn Cha-
szabnejasza.

11 Kolejny odcinek� oraz Wie-
ż� Piecówb naprawiali Malkijasz,
syn Charimac, i Chaszszub, syn
Pachat-Moabad. 12 Za nimi na-
prawiał razem z córkami Szal-
lum, syn Hallochesza, ksi�ż� po-
łowy okr�gu Jerozolimy.

13 Bram� nad Dolin�e napra-
wiali Chanun oraz mieszkańcy
Zanoachuf. Gdy j� odbudowali,
zamontowali w niej wrota, rygle
i zasuwy. Naprawili też 1000 łok-
ci� muru aż do Bramy Popieliskg.
14 A Bram� Popielisk naprawiał
Malkijasz, syn Rechaba, ksi�ż�
okr�gu Bet-Hakkeremh. Odbudo-
wał j� oraz zamontował w niej
wrota, rygle i zasuwy.

15 Bram�
´
Zródlan�i napra-

wiał Szallun, syn Kolchozego,
ksi�ż� okr�gu Micpy j. Odbudo-
wał j� i jej dach oraz zamontował
w niej wrota, rygle i zasuwy. Na-
prawił też mur Sadzawkik Kanału
obok Ogrodu Królewskiego l i od-
cinek aż do Schodówm prowadz�-
cych w dół z Miasta Dawidan.

16 Za nim naprawiał Nehe-
miasz, syn Azbuka, ksi�ż� po-
łowy okr�gu Bet-Curo. Pracował
od miejsca naprzeciw Grobow-
ców Dawidap aż do wybudowanej
sadzawkiq i aż do Domu Mocarzy.

17 Za nim naprawiali Lewi-
ci: Rechum, syn Baniego, a za
nim Chaszabiasz, ksi�ż� połowy

3:8 �Lub „wonności”. �Lub „kamien-
ne płyty”. 3:11 �Lub „wymierzony od-
cinek”. 3:13 �Czyli 445 m. Zob. Doda-
tek B14.

okr�gu Keilia, który wykonywał
prac� w imieniu swojego okr�-
gu. 18 Za nim naprawiali ich
bracia pod nadzorem Bawwaja,
syna Chenadada, ksi�cia poło-
wy okr�gu Keili.

19 Kolejny odcinek—naprze-
ciw podejścia do Zbrojowni przy
Skarpieb—naprawiał Ezer, syn
Jeszuic, ksi�ż� Micpy.

20 Za nim pracował z zapa-
łem Baruch, syn Zabbajad. Na-
prawiał kolejny odcinek—od
Skarpy aż do wejścia do domu
arcykapłana Eliaszibae.

21 Kolejny odcinek—od wej-
ścia do domu Eliasziba aż
do końca jego domu—naprawiał
Meremotf, syn Urijasza, syna
Hakkoca.

22 A za nim naprawiali kap-
łani z Okr�gu Jordanu�g. 23 Za
nimi Beniamin i Chaszszub na-
prawiali odcinek naprzeciw swo-
jego domu. Za nimi odcinek
w pobliżu swojego domu napra-
wiał Azariasz, syn Maasejasza,
syna Ananii. 24 Kolejny odci-
nek—od domu Azariasza aż do
Skarpyh i aż do narożnika mu-
ru—naprawiał Binnuj, syn Che-
nadada.

25 Za nim Palal, syn Uzaja,
naprawiał odcinek na wysoko-
ści Skarpy i wieży wychodz�cej
z Domu� Królewskiego i—górnej
budowli, która należy do Dzie-
dzińca Straży j. Za nim napra-
wiał Pedajasz, syn Paroszak.

26 Odcinek aż do Bramy Wod-
nejl na wschodzie i do wieży,
która wystawała z muru, napra-
wiali słudzy świ�tynni�m, którzy
mieszkali w Ofelun.

27 Kolejny odcinek—od miej-
sca na wysokości tej wielkiej

3:22 �Chodzi o południow� cz�ść Do-
liny Jordanu. Możliwe też „z pobliskie-
go okr�gu”. 3:25 �Lub „Pałacu”. 3:26
�Lub „netynejczycy”. Dosł. „dani”.
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wystaj�cej wieży aż do muru
Ofelu—naprawiali mieszkańcy
Tekoia.

28 Odcinek powyżej Bramy
Końskiejb naprawiali kapłani,
każdy naprzeciw swojego domu.

29 Za nimi Cadokc, syn Imme-
ra, naprawiał odcinek naprze-
ciw swojego domu.

A za nim naprawiał Szema-
jasz, syn Szechaniasza, strażnik
Bramy Wschodniejd.

30 Kolejny odcinek napra-
wiali Chananiasz, syn Szelemia-
sza, i Chanun, szósty syn Calafa.

Za nimi odcinek naprzeciw
swojego domu� naprawiał Me-
szullame, syn Berechiasza.

31 Za nim Malkijasz, członek
cechu złotników, naprawiał od-
cinek aż do domu sług świ�tyn-
nych�f i kupców, miejsca, które
było na wysokości Bramy In-
spekcyjnej, i aż do górnej kom-
naty w narożniku muru.

32 Z kolei odcinek mi�dzy t�
górn� narożn� komnat� a Bra-
m� Owcz�g naprawiali złotnicy
i kupcy.

4 Gdy Sanballath usłyszał, że
odbudowujemy mur, roz-

gniewał si� i oburzył�, i drwił
z

˙
Zydów. 2 W obecności tych,

którzy mu towarzyszyli, oraz
wojska samarytańskiego powie-
dział: „Co ci n�dzni

˙
Zydzi wy-

czyniaj�? Czy odbuduj� to sami?
Czy b�d� składać ofiary? A mo-
że skończ� wszystko w jeden
dzień? Czy tchn� życie w osma-
lone kamienie z rumowiska?” i.

3 Stoj�cy przy nim Ammoni-
ta j Tobiaszk powiedział: „Nawet
gdyby lis wspi�ł si� na kamien-
ny mur, który buduj�, to by go
przewrócił”.

3:30 �Lub „komnaty”. 3:31 �Lub „ne-
tynejczyków”. Dosł. „danych”. 4:1
�Lub „bardzo si� obruszył”.

4 Usłysz, nasz Boże, jak ci lu-
dzie nami pogardzaj�a. Spraw,
żeby ich szyderstwa obróciły si�
przeciwko nim�b, i wydaj ich na
grabież i na niewol� w obcym
kraju. 5 Nie przymykaj oczu na
ich winy i grzechy ani ich nie
wymazujc, bo znieważaj� budu-
j�cych mur.

6 Dalej wi�c budowaliśmy
mur i został on w całości poł�-
czony i odbudowany do połowy
swojej wysokości. A lud nadal
przykładał si� do pracy całym
sercem.

7 Gdy tylko Sanballat, To-
biaszd, Arabowiee, Ammonici
i Aszdodyci f usłyszeli, że na-
prawa murów Jerozolimy posu-
wa si� naprzód i że zasklepiano
wyłomy, bardzo si� rozgniewali.
8 Zmówili si�, że pójd� walczyć
z Jerozolim� i wzniec� w niej za-
m�t. 9 My jednak modliliśmy
si� do swojego Boga i żeby si�
przed nimi chronić, dzień i noc
trzymaliśmy straż.

10 Tymczasem mieszkańcy
Judy mówili: „Osłabła siła robot-
ników�, a jeszcze tyle gruzu. Ni-
gdy nie odbudujemy tego muru”.

11 A nasi wrogowie mówili:
„Zanim zd�ż� si� zorientować
w sytuacji lub nas zobaczyć,
wtargniemy pomi�dzy nich i ich
pozabijamy, i zatrzymamy t�
prac�”.

12 Gdy przychodzili
˙
Zydzi

mieszkaj�cy w pobliżu naszych
wrogów, ci�gle nam powtarzali�:
„Przyjd� i napadn� na nas ze
wszystkich stron”.

13 Wystawiałem wi�c ludzi
na otwartych, najniżej położo-
nych cz�ściach terenu za mu-
rem. Rozstawiałem ich według

4:4 �Dosł. „obróć ich szyderstwo na ich
głow�”. 4:10 �Lub „tragarzy”. 4:12
�Dosł. „mówili nam dziesi�ć razy”.

ROZDZ. 3
a Neh 3:5

b Jer 31:40

c Neh 13:13

d 1Kn 9:17, 18

e Neh 6:17, 18

f Neh 3:26

g Neh 3:1
Jn 5:2

��������������������

ROZDZ. 4
h Neh 2:10

Neh 6:1, 2
Neh 13:28

i Neh 4:10

j Neh 13:1, 2

k Neh 2:19
��������������������

szpalta 2
a Ps 123:3

b Ps 79:12

c Jer 18:23

d Neh 4:3

e Neh 2:19

f Joz 13:2, 3
Neh 13:23
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rodzin—z mieczami, dzidami i łu-
kami. 14 Gdy zobaczyłem, że
si� boj�, natychmiast wstałem
i powiedziałem do dostojnikówa,
zarz�dców i reszty ludu: „Nie
bójcie si� ichb. Pami�tajcie o Je-
howie, który jest wielki oraz
wzbudza l�k i podziwc, i walcz-
cie za swoich braci, synów, cór-
ki, żony i domy”.

15 A nasi wrogowie usłyszeli,
że dowiedzieliśmy si� o ich pla-
nie i że prawdziwy Bóg go uda-
remnił. Wtedy wszyscy wróci-
liśmy do pracy przy murze.
16 Od tamtego dnia połowa mo-
ich ludzi pracowaład, natomiast
druga połowa, ubrana w pance-
rze, trzymała dzidy, tarcze i łu-
ki. A ksi�ż�tae stali za Judejczy-
kami, 17 którzy budowali mur.
Tragarze jedn� r�k� wykony-
wali prac�, a w drugiej trzymali
broń�. 18 Każdy budowniczy
pracował z mieczem przypasa-
nym do biodra. Obok mnie stał
człowiek, który w razie niebez-
pieczeństwa miał d�ć w rógf.

19 A ja zwróciłem si� do do-
stojników, zarz�dców i reszty
ludu: „Na murze jest sporo róż-
nej pracy, a my jesteśmy od sie-
bie oddaleni. 20 Gdy usłyszy-
cie dźwi�k rogu, zbierzcie si�
przy nas. Nasz Bóg b�dzie za
nas walczył”g.

21 Tak wi�c połowa z nas
pracowała, a druga połowa trzy-
mała dzidy—od świtu aż do po-
jawienia si� gwiazd. 22 W tym
czasie powiedziałem do ludu:
„Niech wszyscy nocuj� ze swoi-
mi sługami w Jerozolimie. W no-
cy b�d� nas strzec, a w dzień
b�d� pracować”. 23 Ani ja, ani
moi bracia, słudzyh czy towarzy-
sz�cy mi strażnicy nie zdejmo-
waliśmy szat. Każdy z nas w pra-
wej r�ce trzymał broń.

4:17 �Lub „pocisk”.

5 A m�żczyźni spośród ludu
razem ze swoimi żonami za-

cz�li głośno narzekać na swoich
żydowskich bracia. 2 Jedni mó-
wili: „Mamy wielu synów i wie-
le córek. Musimy zdobyć zboże,
żeby jeść i przeżyć”. 3 Dru-
dzy mówili: „Swoje pola, winni-
ce i domy dajemy w zastaw,
żeby w czasie głodu mieć zbo-
że”. 4 Jeszcze inni skarżyli si�:
„A my zastawiliśmy swoje pola
i winnice, żeby mieć pieni�dze
na danin� dla królab. 5 A prze-
cież jesteśmy takimi samymi
ludźmi jak nasi bracia� i nasze
dzieci s� takie jak ich dzieci. My
jednak swoich synów i swoje cór-
ki musimy oddawać w niewol�,
a niektóre z naszych córek już
w niej s�c. Nie możemy nic z tym
zrobić, bo nasze pola i winnice
należ� do innych”.

6 Gdy usłyszałem ich skar-
gi, bardzo si� rozgniewałem.
7 Rozważyłem wi�c w sercu te
rzeczy i dostojnikom oraz za-
rz�dcom postawiłem zarzut:
„Każdy z was domaga si� od
swojego brata odsetek�”d.

Ponadto zwołałem w tej spra-
wie wielkie zgromadzenie. 8 I
przemówiłem do nich: „Na ile to
było możliwe, wykupiliśmy swo-
ich żydowskich braci, których
sprzedano narodom. Czy teraz
chcecie sprzedać swoich bracie,
a my mamy ich odkupić?”. Na to
zaniemówili, bo nie mieli nic do
powiedzenia. 9 Nast�pnie do-
dałem: „To, co robicie, nie jest
dobre. Czy nie powinniście oka-
zywać bojaźni przed Bogiemf,
żeby wrogie nam narody nas nie
znieważały? 10 Ja, moi bracia
i moi słudzy pożyczamy ludziom
pieni�dze i zboże bez odsetek.

5:5 �Dosł. „nasze ciało jest takie jak cia-
ło naszych braci”. 5:7 �Lub „lichwy”.

ROZDZ. 4
a Neh 13:17

b Lb 14:9
Pwt 20:3
Joz 1:9

c Pwt 7:21
Pwt 10:17

d Neh 5:16

e Neh 11:1

f Lb 10:9
2Kn 13:12

g Pwt 1:30
Joz 23:10

h Neh 13:19
��������������������

szpalta 2
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ROZDZ. 5
a Pwt 15:9

b Pwt 28:15, 33
Neh 9:36, 37

c Wj 21:7
Pwt 15:12

d Wj 22:25
Pwt 23:19
Ps 15:5
Eze 22:12

e Kpł 25:35
Pwt 15:7, 8
Jer 34:8, 9

f Kpł 25:36
Neh 5:15
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Przestańmy, prosz�, robić to na
procenta. 11 Prosz�, zwróćcie
im jeszcze dzisiaj ich polab, win-
nice, sady oliwne oraz domy,
a także t� setn� cz�ść� pieni�-
dzy, zboża, młodego wina i oli-
wy, której ż�dacie od nich jako
odsetek”.

12 Na to oni odpowiedzieli:
„Zwrócimy im te rzeczy i nie
b�dziemy niczego si� od nich
za to domagać. Zrobimy dokład-
nie tak, jak mówisz”. Zawołałem
wi�c kapłanów i kazałem tym
ludziom przysi�c, że dotrzymaj�
złożonej obietnicy. 13 Ponad-
to wytrz�sn�łem fałdy swojej
szaty� i powiedziałem: „Niech
prawdziwy Bóg tak samo post�-
pi z każdym, kto nie spełni tej
obietnicy—niech wytrz�śnie go
z jego domu i z tego, co posiada.
Niech taki b�dzie wytrz�śni�ty
i zostawiony z niczym”. Wtedy
cały zbór powiedział: „Amen!�”
i zacz�ł wysławiać Jehow�. I lud
zrobił tak, jak obiecał.

14 Ponadto od dnia, gdy król
ustanowił mnie namiestnikiemc

w ziemi judzkiej—od 20d do
32 rokue panowania króla Arta-
kserksesaf, czyli przez 12 lat—
ani ja, ani moi bracia nie
jedliśmy żywności przysługuj�-
cej namiestnikowig. 15 Ale na-
miestnicy, którzy byli przede
mn�, nakładali na naród ci�-
żar i codziennie pobierali od lu-
du na chleb i wino 40 syklów�
srebra. Również ich słudzy gn�-
bili lud. Ja jednak bałem si� Bo-
gah i tak nie post�powałem i.

16 Poza tym pomagałem w
pracy na murze. Pracowali tam
też wszyscy moi słudzy. I nie na-

5:11 �Lub „jeden procent”. Chodzi
o odsetki naliczane miesi�cznie. 5:13
�Dosł. „wytrz�sn�łem swoje zanadrze”.
�Lub „niech si� tak stanie!”. 5:15 �Sykl
odpowiadał 11,4 g. Zob. Dodatek B14.

byliśmy żadnego polaa. 17 Przy
moim stole jadało 150

˙
Zydów i za-

rz�dców, jak również ci, którzy
przychodzili do nas z innych na-
rodów. 18 Codziennie przygo-
towywano na mój koszt� jedne-
go byka, sześć wybornych owiec
oraz ptactwo, a raz na 10 dni
mieliśmy mnóstwo wszelkiego
rodzaju wina. Mimo to nie ż�da-
łem żywności przysługuj�cej na-
miestnikowi, bo lud już i tak był
obci�żony służb�. 19 Mój Bo-
że, zechciej pami�tać na moj�
korzyść� wszystko, co zrobiłem
na rzecz tego ludub.

6 Gdy tylko Sanballat, To-
biaszc, Arab Geszemd i po-

zostali nasi wrogowie usłyszeli,
że odbudowałem mure i że już
nie ma w nim żadnego wyło-
mu (choć do tego czasu w bra-
mach nie zamontowałem jeszcze
wrót)f, 2 Sanballat i Geszem
natychmiast przysłali mi wiado-
mość: „Chodź, ustalmy por�
i spotkajmy si� w jednej z wio-
sek na nizinie� Ono”g. Ale za-
mierzali wyrz�dzić mi krzywd�.
3 Wysłałem wi�c do nich po-
słańców z informacj�: „Zajmu-
j� si� ważnym przedsi�wzi�ciem
i nie mog� przyjść. Bo jeśli je
zostawi� i do was pójd�, pra-
ca si� zatrzyma”. 4 Cztery ra-
zy przysyłali mi t� wiadomość,
a ja za każdym razem odpowia-
dałem im tak samo.

5 Nast�pnie Sanballat po raz
pi�ty przysłał mi t� sam� wiado-
mość przez swojego sług�, który
miał w r�ku list otwarty. 6 By-
ło w nim napisane: „Wśród na-
rodów rozchodzi si� pogłoska,
a mówi to również Geszemh,
że ty i

˙
Zydzi zamierzacie si�

5:18 �Dosł. „dla mnie”. 5:19 �Lub „ku
dobremu”. 6:2 �Lub „dolinnej równi-
nie”.

ROZDZ. 5
a Eze 18:5, 8

b Neh 5:3

c Neh 10:1

d Neh 2:1

e Neh 13:6

f Ezd 8:1

g 1Ko 9:14, 15
2Ts 3:8

h Neh 5:9

i 2Ko 11:9
2Ko 12:14
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a Dz 20:33

2Ko 12:17

b Neh 13:14
Ps 18:24
Iz 38:3
Mal 3:16
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c Neh 2:10

Neh 4:3

d Neh 2:19
Neh 4:7

e Dn 9:25

f Neh 3:1, 3

g 1Kn 8:12
Neh 11:31, 35

h Neh 2:19
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zbuntowaća. Właśnie dlatego bu-
dujesz mur. Mówi si� jesz-
cze, że masz zostać ich królem.
7 Ustanowiłeś także proroków,
żeby po całej Jerozolimie rozgło-
sili o tobie: ‚W Judzie jest król!’.
A to wszystko zostanie przekaza-
ne królowi. Przyjdź wi�c i omów-
my t� spraw� razem”.

8 Ale ja mu posłałem tak�
odpowiedź: „

˙
Zadna z tych rze-

czy, o których mówisz, nie miała
miejsca. To wytwór twojej wyob-
raźni�”. 9 Bo wszyscy ci ludzie
próbowali nas zastraszyć. Mówili
sobie: „Opuszcz� r�ce i nie do-
kończ� pracy”b. Dlatego si� mod-
l�: „Boże, wzmocnij moje r�ce”c.

10 Potem poszedłem do do-
mu Szemajasza, syna Delaja-
sza, syna Mehetabela, w którym
on si� zamkn�ł. Szemajasz po-
wiedział do mnie: „Umówmy si�
i spotkajmy w domu prawdziwe-
go Boga, w samej świ�tyni, i za-
mknijmy jej drzwi, bo przyjd�
ci� zabić. Przyjd� w nocy, żeby
ci� zabić”. 11 Ja mu jednak od-
powiedziałem: „Czy człowiek na
moim stanowisku miałby ucie-
kać? Czy człowiek taki jak ja mo-
że wejść do świ�tyni i nie przy-
płacić tego życiem?d Nie wejd�!”.
12 Wtedy uświadomiłem sobie,
że tego proroka nie posłał Bóg,
ale że naj�li go Tobiasz i Sanbal-
late, aby mnie zwiódł. 13 Naj�-
li go, żeby mnie przestraszyć
i skłonić do grzechu. A wtedy
mieliby podstaw�, żeby zepsuć
mi reputacj� i mnie znieważyć.

14 Nie zapomnij, mój Boże,
o wszystkim, co zrobili Tobiaszf

i Sanballat, a także o tym, jak
prorokini Noadia i pozostali pro-
rocy wci�ż usiłowali mnie zastra-
szyć.

6:8 �Dosł. „wymyślasz je ze swojego
serca”.

15 A 25 dnia miesi�ca elul�,
po 52 dniach, mur został ukoń-
czony.

16 Gdy tylko usłyszeli o tym
wszyscy nasi wrogowie i zoba-
czyły to wszystkie okoliczne na-
rody, bardzo si� zawstydzili�a

i zrozumieli, że t� prac� wyko-
naliśmy z pomoc� swojego Boga.
17 W tamtych dniach dostojni-
cyb Judy wysyłali wiele listów
do Tobiasza, a on im na nie
odpisywał. 18 Wielu mieszkań-
ców Judy przysi�gło Tobiaszowi
lojalność, bo był on zi�ciem Sze-
chaniasza, syna Arachac, a Jeho-
chanan, syn Tobiasza, ożenił si�
z córk� Meszullamad, syna Bere-
chiasza. 19 Ponadto ci�gle mó-
wili mi o Tobiaszu coś dobrego,
a potem przekazywali mu to, co
ja powiedziałem. Nast�pnie To-
biasz wysyłał listy, żeby mnie za-
straszyće.

7 Gdy tylko odbudowano murf,
zamontowałem wrotag, a po-

tem wyznaczyłem odźwiernychh,
śpiewaków i oraz Lewitów j do
ich zadań. 2 Nast�pnie ustano-
wiłem nad Jerozolim� swojego
brata Chananiegok i Chanania-
sza, dowódc� Twierdzy l, ponie-
waż zasługiwał on na ogromne
zaufanie i bał si� Bogam bardziej
niż wielu innych. 3 Powiedzia-
łem do nich: „Bram Jerozolimy
nie należy otwierać przed na-
staniem południowego skwaru.
Odźwierni stoj�cy przy bramach
powinni na noc zamykać wrota
i je ryglować. Ponadto wyznacz-
cie strażników spośród miesz-
kańców Jerozolimy—jedni niech
stoj� na przydzielonych poste-
runkach, a inni przed swoimi
domami”. 4 Miasto było rozleg-
łe i wielkie, a ludzi było w nim

6:15 �Zob. Dodatek B15. 6:16 �Dosł.
„bardzo upadli we własnych oczach”.
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a Ezd 4:14, 15

b Ezd 4:4

c Ps 68:35
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Iz 41:10
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2Kn 26:18, 19

e Neh 2:10

f Neh 4:3, 4
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d Neh 3:4

e Neh 6:9
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f Neh 2:17
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Dn 9:25
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małoa i nie odbudowano jeszcze
domów.

5 Ale mój Bóg podsun�ł mi
pomysł, żebym zebrał dostojni-
ków, zarz�dców i reszt� ludu
i spisał ich według rodowodówb.
Potem znalazłem ksi�g� z ro-
dowodami tych, którzy przybyli
pierwsi. Było w niej napisane:

6 Oto mieszkańcy prowincji,
którzy wyszli z niewoli—spo-
śród wygnańców uprowadzo-
nych przez babilońskiego króla
Nabuchodonozora�c. Wrócili oni
do Jerozolimy i Judy, każdy
do swojego miastad. 7 Przybyli
z Zerubbabeleme, Jeszu�f, Nehe-
miaszem, Azariaszem, Raamia-
szem, Nachamanim, Mardoche-
uszem, Bilszanem, Misperetem,
Bigwajem, Nechumem i Baan�.

Oto liczba m�żczyzn z lu-
du izraelskiegog: 8 synów Paro-
sza było 2172, 9 synów Szefatia-
sza—372, 10 synów Arachah—
652, 11 synów Pachat-Moaba i,
potomków Jeszui i Joaba j—
2818, 12 synów Elamak—1254,
13 synów Zattu—845, 14 sy-
nów Zakkaja—760, 15 synów
Binnuja—648, 16 synów Beba-
ja—628, 17 synów Azgada—
2322, 18 synów Adonikama—
667, 19 synów Bigwaja—2067,
20 synów Adina—655, 21 sy-
nów Atera, potomków Ezechia-
sza—98, 22 synów Chaszuma—
328, 23 synów Becaja—324,
24 synów Charifa—112, 25 sy-
nów Gibeona�l—95, 26 miesz-
kańców Betlejem i Netofy—188,
27 mieszkańców Anatotm—128,
28 mieszkańców Bet-Azmawet—
42, 29 mieszkańców Kiriat-Je-
arimn, Kefiry i Beeroto—743,
30 mieszkańców Ramy i Gebyp—
621, 31 mieszkańców Michma-
suq—122, 32 mieszkańców Be-

7:6 �Lub „Nebukadneccara”. 7:25
�Możliwe też „mieszkańców Gibeonu”.

tela i Ajb—123, 33 mieszkańców
drugiego Nebo—52, 34 synów
innego Elama—1254, 35 synów
Charima—320, 36 mieszkań-
ców Jerycha—345, 37 miesz-
kańców Lod, Chadidu i Onoc—
721, 38 mieszkańców Senai�—
3930.

39 Kapłanid: synów Jedaja-
sza z rodu Jeszui było 973,
40 synów Immera—1052, 41 sy-
nów Paszchurae—1247, 42 sy-
nów Charimaf—1017.

43 Lewicig: synów Jeszui, sy-
nów Kadmielah, z rodu Hodewy
było 74. 44 ´

Spiewacy i: synów
Asafa j było 148. 45 Odźwiernik:
synów Szalluma, synów Atera,
synów Talmona, synów Akku-
ba l, synów Chatity i synów Szo-
baja było 138.

46 Słudzy świ�tynni�m: syno-
wie Cychy, synowie Chasufy,
synowie Tabbaota, 47 synowie
Kerosa, synowie Sii, synowie
Padona, 48 synowie Lebany,
synowie Chagaby, synowie Szal-
maja, 49 synowie Chanana, sy-
nowie Giddela, synowie Gachara,
50 synowie Reajasza, synowie
Recina, synowie Nekody, 51 sy-
nowie Gazzama, synowie Uzzy,
synowie Paseacha, 52 synowie
Besaja, synowie Meunitów�, sy-
nowie Nefuszesima, 53 syno-
wie Bakbuka, synowie Chakufy,
synowie Charchura, 54 syno-
wie Baclita, synowie Mechidy,
synowie Charszy, 55 synowie
Barkosa, synowie Sysery, syno-
wie Tamacha, 56 synowie Nec-
jacha i synowie Chatify.

57 Synowie sług Salomonan:
synowie Sotaja, synowie So-
fereta, synowie Peridy, 58 sy-
nowie Jaali, synowie Darkona,
synowie Giddela, 59 synowie

7:38 �Możliwe też „synów Senai”.
7:46 �Lub „netynejczycy”. Dosł. „dani”.
7:52 �Możliwe też „Meunima”.
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c 2Kl 24:12, 14
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Jer 39:9
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Szefatiasza, synowie Chattila,
synowie Pocheret-Haccebaima
i synowie Amona. 60 Wszyst-
kich sług świ�tynnych�a i synów
sług Salomona było 392.

61 A to s� ci, którzy wyru-
szyli z Tel-Melach, Tel-Charszy,
Kerubu, Addonu i Immeru, ale
nie byli w stanie udowodnić, że
ich ród albo oni sami maj� izra-
elskie pochodzenieb: 62 synów
Delajasza, synów Tobiasza i sy-
nów Nekody było 642. 63 A z
kapłanów byli: synowie Chaba-
jasza, synowie Hakkocac i syno-
wie Barzillaja, który wzi�ł sobie
żon� z córek Gileadczyka Barzil-
lajad i przyj�ł jego imi�. 64 Ci
szukali siebie w spisach, żeby
potwierdzić swój rodowód, ale
bez skutku. Dlatego postano-
wiono, że nie b�d� usługiwać ja-
ko kapłani�e. 65 Namiestnik�f

zabronił im jeść rzeczy najświ�t-
szeg, dopóki nie pojawi si� kap-
łan, który rozstrzygnie to za po-
moc� urim i tummimh.

66 Cały zbór liczył 42 360 m�ż-
czyzni. 67 Mieli oni 7337 nie-
wolników i niewolnic j, a tak-
że 245 śpiewaków i śpiewaczekk.
68 Ponadto mieli 736 koni,
245 mułów, 69 435 wielbł�dów
i 6720 osłów.

70 Niektórzy z głów rodów
przekazali dary na wykona-
nie tej pracy�l. Namiestnik� dał
do skarbca� 1000 drachm� zło-
ta, 50 czasz i 530 szat kapłań-

7:60 �Lub „netynejczyków”. Dosł. „da-
nych”. 7:64 �Lub „wykluczono ich
z kapłaństwa jako nieczystych”. 7:65
�Lub „tirszata”—perski tytuł namiest-
nika prowincji. 7:70 �Chodzi o od-
budowanie świ�tyni. �Lub „tirszata”—
perski tytuł namiestnika prowincji.
�Lub „funduszu świ�tynnego”. �Na
ogół drachma odpowiadała perskiemu
złotemu darejkowi, który ważył 8,4 g.
Nie jest tym samym co drachma w Pis-
mach Greckich. Zob. Dodatek B14.

skicha. 71 A niektórzy z głów
rodów przekazali do skarb-
ca na to przedsi�wzi�cie 20 000
drachm złota i 2200 min� sreb-
ra. 72 Reszta ludu dała 20 000
drachm złota, 2000 min srebra
i 67 szat kapłańskich.

73 Kapłani, Lewici, odźwier-
ni, śpiewacyb, słudzy świ�tyn-
ni� i pozostali z ludu osiedli-
li si� w swoich miastach. Tak
wi�c wszyscy Izraelici zamiesz-
kali w swoich miastachc. Gdy na-
stał miesi�c siódmyd, już w nich
mieszkalie.

8 Cały lud zebrał si� jak jeden
m�ż na placu przed Bram�

Wodn�f i poprosił przepisywa-
cza� Ezdraszag, żeby ten przy-
niósł ksi�g� Prawa Mojżeszo-
wegoh, które Jehowa przekazał
Izraelowi i. 2 Dlatego pierwsze-
go dnia miesi�ca siódmego j

kapłan Ezdrasz przyniósł Pra-
wo przed zbórk m�żczyzn, ko-
biet i wszystkich, którzy po-
trafili słuchać ze zrozumieniem.
3 I od świtu aż do południa na
placu przed Bram� Wodn� czy-
tał je na głos l m�żczyznom, ko-
bietom i wszystkim, którzy
potrafili słuchać ze zrozumie-
niem. A lud uważnie słuchałm

ksi�gi Prawa. 4 Przepisywacz
Ezdrasz stał na drewnianym po-
dium zrobionym na t� okazj�.
Po jego prawej stronie stali przy
nim Mattitiasz, Szema, Anajasz,
Uriasz, Chilkiasz i Maasejasz,
a po jego lewej stronie Peda-
jasz, Miszael, Malkijaszn, Cha-
szum, Chasz-Baddana, Zacha-
riasz i Meszullam.

5 Ezdrasz rozwin�ł zwój z
ksi�g� Prawa. Wszyscy to wi-

7:71 �Mina w Pismach Hebrajskich od-
powiadała 570 g. Zob. Dodatek B14.
7:73 �Lub „netynejczycy”. Dosł. „dani”.
8:1 �Lub „uczonego w piśmie”. Zob.
Słowniczek poj�ć. Tak samo w kolejnych
wyst�pieniach w rozdziale.
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dzieli, bo stał wyżej od całe-
go ludu. Gdy go rozwin�ł, cały
lud powstał. 6 Potem Ezdrasz
wysławiał Jehow�, wielkiego
i prawdziwego Boga, a cały lud
podniósł r�ce i odpowiedział:
„Amen!� Amen!”a. Wszyscy padli
na kolana przed Jehow� i pokło-
nili si� do ziemi. 7 A Jeszua,
Bani, Szerebiaszb, Jamin, Ak-
kub, Szabbetaj, Hodiasz, Maase-
jasz, Kelita, Azariasz, Jozabadc,
Chanan i Pelajasz, którzy byli
Lewitami, objaśniali Prawo lu-
dowid, podczas gdy lud stał.
8 I czytali na głos z tej ksi�gi,
z Prawa prawdziwego Boga. Ob-
jaśniali je i wykładali jego sens.
Tak wi�c pomagali ludziom ro-
zumieć to, co czytanoe.

9 A Nehemiasz, który był
wtedy namiestnikiem�, kapłan
i przepisywacz Ezdraszf oraz Le-
wici, którzy pouczali lud, powie-
dzieli do całego ludu: „Ten dzień
jest świ�ty dla Jehowy, wasze-
go Bogag. Nie smućcie si� ani
nie płaczcie”. Bo cały lud pła-
kał, gdy usłyszał słowa Prawa.
10 Nehemiasz rzekł do nich:
„Idźcie, jedzcie wyborne� rzeczy
i pijcie to, co słodkie, i podziel-
cie si� jedzeniemh z tymi, którzy
go nie maj�, bo ten dzień jest
świ�ty dla naszego Pana. Nie
smućcie si�, bo radość, któr�
daje wam Jehowa, jest wasz� si-
ł��”. 11 I Lewici uspokajali ca-
ły lud, mówi�c: „Nie płaczcie! Bo
ten dzień jest świ�ty. I nie smuć-
cie si�”. 12 Wszyscy wi�c po-
szli jeść, pić i dzielić si� jedze-
niem z innymi oraz bardzo si�
cieszyć i, bo zrozumieli słowa,
które im oznajmiono j.

8:6 �Lub „niech si� tak stanie!”. 8:9
�Lub „tirszat�”—perski tytuł namiest-
nika prowincji. 8:10 �Dosł. „tłuste”.
�Dosł. „radość Jehowy jest wasz� twier-
dz�”.

13 Nast�pnego dnia głowy
rodów całego ludu, kapłani
i Lewici zebrali si� wokół prze-
pisywacza Ezdrasza, bo chcieli
jeszcze lepiej wnikn�ć w sło-
wa Prawa. 14 Wtedy w Prawie,
które Jehowa przekazał przez
Mojżesza, znaleźli zapis, że
podczas świ�ta w miesi�cu
siódmym Izraelici maj� miesz-
kać w szałasacha 15 i że we
wszystkich miastach i po całej
Jerozolimie należy to obwieś-
cićb i ogłosić: „Wyjdźcie w gó-
rzysty region i naznoście liś-
ciastych gał�zi drzew oliwnych
i sosnowych, mirtów i palm oraz
innych drzew, żeby zrobić szała-
sy zgodnie z tym, co napisano”.

16 Lud wi�c wyszedł i przy-
niósł gał�zie, żeby zrobić sobie
szałasy, czy to na swoich da-
chach, czy to na swoich dzie-
dzińcach, czy też na dziedziń-
cach domu prawdziwego Bogac,
na placu przy Bramie Wodnejd
albo na placu przy Bramie Ef-
raimae. 17 Tak oto ci, którzy
wrócili z niewoli, zrobili szała-
sy i w nich przebywali. Izraeli-
ci nie świ�towali w ten sposób
od czasów Jozuegof, syna Nu-
na, aż do tego dnia, dlatego na-
stała wielka radośćg. 18 I każ-
dego dnia—od pierwszego aż do
ostatniego—czytano ksi�g� Pra-
wa prawdziwego Bogah. Obcho-
dzono to świ�to siedem dni,
a ósmego dnia zgodnie z wyma-
ganiem było uroczyste zgroma-
dzenie i.

9 W 24 dniu tego miesi�ca Iz-
raelici si� zebrali. Pościli,

byli ubrani w wory� i sypali na
siebie proch j. 2 Ci, którzy rze-
czywiście byli potomkami Izra-
elitów, oddzielili si� od wszyst-
kich cudzoziemcówk oraz stan�li

9:1 �Zob. Słowniczek poj�ć.
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i wyznali grzechy swoje i swoich
przodkówa. 3 Potem powstali
na swoich miejscach i czytali
na głos ksi�g� Prawa�b Jeho-
wy, swojego Boga, przez ćwierć
dnia�, a przez kolejn� ćwierć wy-
znawali swoje grzechy i kłaniali
si� swojemu Bogu, Jehowie.

4 Na podiumc dla Lewitów sta-
n�li Jeszua, Bani, Kadmiel, Sze-
baniasz, Bunni, Szerebiaszd, Ba-
ni oraz Kenani i głośno pomodlili
si� do swojego Boga, Jehowy.
5 Nast�pnie Lewici Jeszua, Kad-
miel, Bani, Chaszabnejasz, Sze-
rebiasz, Hodiasz, Szebaniasz
oraz Petachiasz powiedzieli:
„Wstańcie i wysławiajcie swoje-
go Boga, Jehow�, przez cał�
wieczność�e. I niech wysławia-
j� Twoje wspaniałe imi�, które
jest wywyższone ponad wszelkie
błogosławieństwo i chwał�.

6 „Tylko Ty jesteś Jehowaf,
Ty uczyniłeś niebiosa, bezkresne
niebiosa�, i wszystko, co w nich
jest�, a także ziemi� i wszystko,
co na niej, oraz morza i wszyst-
ko, co w nich jest. Zachowujesz
to wszystko przy życiu i Tobie
si� kłania wojsko nieba. 7 Ty
jesteś Jehowa, prawdziwy Bóg,
który wybrał Abramag, wyprowa-
dził go z chaldejskiego Urh i nadał
mu imi� Abraham i. 8 Stwier-
dziłeś, że jego serce jest wo-
bec Ciebie wierne j, wi�c zawarłeś
z nim przymierze, że jemu i jego
potomstwu dasz ziemi� Kananej-
czyków, Hetytów, Amorytów, Pe-
ryzzytów, Jebusytów i Girga-
szytówk. I dotrzymałeś swoich
obietnic, bo jesteś prawy.

9 „Ty widziałeś, jak nasi
przodkowie cierpieli w Egipcie l,

9:3 �Zob. Słowniczek poj�ć. �Lub „trzy
godziny”. 9:5 �Lub „od wieczności
po wieczność”. 9:6 �Dosł. „niebo nie-
bios”. �Dosł. „i całe ich wojsko”.

i słyszałeś, jak wołali o po-
moc nad Morzem Czerwonym.
10 Potem dokonałeś znaków i
cudów, żeby ukarać faraona,
wszystkich jego sług i cały lud je-
go ziemia, bo wiedziałeś, że
odnosili si� do naszych przod-
ków zuchwaleb. Rozsławiłeś swo-
je imi� i jest ono sławne aż do dzi-
siajc. 11 Rozdzieliłeś przed nimi
morze, tak iż przeszli przez nie
po suchej ziemid, a tych, któ-
rzy ich ścigali, wrzuciłeś w gł�bi-
ny niczym kamień we wzburzone
wodye. 12 W dzień prowadziłeś
ich słupem obłoku, a w nocy
słupem ognia, żeby oświetlać im
drog�, któr� mieli iśćf. 13 I zst�-
piłeś na gór� Synajg, rozmawia-
łeś z nimi z niebah i dałeś im pra-
we postanowienia, prawa oparte
na prawdzie�, wspaniałe przepi-
sy i przykazania i. 14 Nauczyłeś
ich, czym jest Twój świ�ty sza-
bat j, i za pośrednictwem swojego
sługi Mojżesza dałeś im przykaza-
nia, przepisy i prawo. 15 Dałeś
im chleb z nieba, gdy byli głod-
nik, i wyprowadziłeś wod� ze ska-
ły, gdy byli spragnieni l. Poleciłeś
im wkroczyć i wzi�ć na własność
ziemi�, co do której przysi�głeś�,
że im j� dasz.

16 „Ale oni — nasi przod-
kowie — post�powali zuchwalem,
stali si� uparci�n i nie słucha-
li Twoich przykazań. 17 Nie
chcieli słuchaćo ani nie pami�tali
o Twoich zdumiewaj�cych czy-
nach, których wśród nich doko-
nałeś, ale stali si� uparci� i wy-
brali sobie wodza, żeby powrócić
do swojej niewoli w Egipciep. Ty
jednak jesteś Bogiem, który ch�t-

9:13 �Lub „prawa, na których można po-
legać”. 9:15 �Dosł. „podniosłeś swoj�
r�k�”. 9:16, 17 �Dosł. „swój kark uczy-
nili twardym”.
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691 NEHEMIASZA 9:18-30
nie przebacza�, Bogiem współ-
czuj�cym� i miłosiernym, nie-
skłonnym do gniewu� i pełnym
lojalnej miłości�a—i ich nie po-
rzuciłeśb. 18 Nawet kiedy zro-
bili sobie metalowy pos�g cielca
i mówili: ‚To jest twój Bóg, który
ci� wyprowadził z Egiptu’c, i po-
st�powali wobec Ciebie bardzo
lekceważ�co, 19 nawet wtedy
Ty w swoim wielkim miłosier-
dziu nie porzuciłeś ich na pust-
kowiud. Słup obłoku nie opusz-
czał ich za dnia, żeby prowadzić
ich drog�, ani słup ognia no-
c�, żeby oświetlać im drog�, któ-
r� mieli iśće. 20 Dawałeś im też
swojego ducha�, żeby byli wnik-
liwi f. Nie odmawiałeś im man-
nyg, a gdy byli spragnieni, dawa-
łeś im wod�h. 21 Zapewniałeś
im żywność na pustkowiu przez
40 lat i. Niczego im nie brakowa-
ło. Ich ubrania si� nie niszczyły j,
a ich nogi nie puchły.

22 „Dawałeś im królestwa
i ludy, przydzielaj�c im ich
ziemi� kawałek po kawałkuk,
tak iż wzi�li na własność zie-
mi� Sychona l, czyli ziemi� kró-
la Cheszbonum, a także ziemi�
Ogan, króla Baszanu. 23 Spra-
wiłeś, że ich synowie stali
si� liczni jak gwiazdy na nie-
bieo. Potem wprowadziłeś ich
do ziemi, co do której obieca-
łeś ich przodkom, że do niej
wejd� i wezm� j� na własnośćp.
24 Ich synowie weszli wi�c
do tej ziemi i wzi�li j� na włas-
nośćq, a Ty podporz�dkowałeś
im Kananejczyków r, którzy j�
zamieszkiwali. Wydałeś w ich
r�ce królów tej ziemi i jej
ludy, żeby zrobili z nimi to,

9:17 �Lub „Bogiem aktów przebacza-
nia”. �Lub „łaskawym”. �Lub „cierp-
liwym”. �Lub „życzliwości”. 9:20
�Dosł. „swojego dobrego ducha”.

co chcieli. 25 Zdobyli warowne
miastaa i urodzajn� ziemi�b oraz
wzi�li na własność domy peł-
ne wszelkiego rodzaju dobrych
rzeczy, wydr�żone już cysterny,
winnice, sady oliwnec i mnóstwo
drzew owocowych. Jedli wi�c
i si� nasycili, i utyli. Rozkoszo-
wali si� Twoj� wielk� dobroci�.

26 „Mimo to stali si� niepo-
słuszni, buntowali si� przeciwko
Tobied i odwracali si� od Twoje-
go Prawa�. Zabijali Twoich pro-
roków, którzy ich ostrzegali po
to, żeby ich przyprowadzić z po-
wrotem do Ciebie. Post�powali
wobec Ciebie bardzo lekceważ�-
coe. 27 Z tego powodu wyda-
łeś ich w r�ce wrogów f, którzy
ich dr�czylig. Ale w czasie swo-
jej udr�ki wołali do Ciebie, a Ty
w niebie ich słyszałeś. I po-
nieważ jesteś bardzo miłosierny,
dawałeś im wybawców, żeby ich
wyratować z r�k wrogówh.

28 „Ale gdy tylko zaznali u-
lgi, znowu robili to, co złe
w Twoich oczach i, a Ty porzuca-
łeś ich i wydawałeś w r�ce wro-
gów, którzy nad nimi panowali�j.
Wtedy wracali i wołali do Cie-
bie o pomock, a Ty w niebie ich
słyszałeś i raz po raz ratowa-
łeś, bo jesteś bardzo miłosier-
ny l. 29 Chociaż ich ostrzega-
łeś, żeby znowu byli posłuszni
Twojemu Prawu, oni post�po-
wali zuchwale i nie chcieli słu-
chać Twoich przykazańm. Grze-
szyli, łami�c Twoje przepisy,
których przestrzeganie zapew-
nia człowiekowi życien. Uporczy-
wie obracali si� plecami�, byli
uparci� i nie słuchali. 30 Ty
wiele lat byłeś wobec nich

9:26 �Dosł. „rzucali za siebie Twoje Pra-
wo”. 9:28 �Lub „ich miażdżyli”. 9:29
�Dosł. „nadstawiali oporne rami�”.
�Dosł. „swój kark czynili twardym”.
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cierpliwya i poprzez swoich pro-
roków ostrzegałeś ich swoim du-
chem, ale oni nie chcieli słu-
chać. W końcu wydałeś ich w
r�ce ludów tych ziemb. 31 Jed-
nak w swoim wielkim miłosier-
dziu nie wyt�piłeś ichc ani nie
porzuciłeś, bo jesteś Bogiem
współczuj�cym� i miłosiernymd.

32 „A teraz, nasz Boże—Boże
wielki i pot�żny, wzbudzaj�cy l�k
i podziw, Ty, który dotrzymujesz
swojego przymierza i okazujesz
lojaln� miłośće—nie traktuj lek-
ko wszystkich udr�k, które spo-
tkały nas, naszych królów, ksi�-
ż�tf, kapłanówg i prorokówh oraz
naszych przodków i cały Twój
lud od dni asyryjskich królówi

aż po dziś dzień. 33 We wszyst-
kim, co nas spotkało, okazałeś
si� prawy, bo post�piłeś wier-
nie, my natomiast post�powali-
śmy niegodziwie j. 34 Nasi kró-
lowie, ksi�ż�ta i kapłani oraz
nasi przodkowie nie przestrze-
gali Twojego Prawa. Nie zwracali
też uwagi na Twoje przykaza-
nia ani na Twoje przypomnie-
nia�, którymi ich ostrzegałeś.
35 Nawet gdy jeszcze istniało
ich królestwo i cieszyli si� Two-
j� wielk� dobroci�, i żyli w prze-
stronnej i urodzajnej ziemi,
któr� im zapewniłeś, nie słu-
żyli Cik ani nie przestali popeł-
niać zła. 36 W rezultacie jeste-
śmy dzisiaj niewolnikamil—tak,
niewolnikami w ziemi, któr� da-
łeś naszym przodkom, żeby jedli
jej plony i cieszyli si� jej dobra-
mi. 37 Jej obfite plony trafia-
j� do królów, których ustanowi-
łeś nad nami z powodu naszych
grzechówm. Oni władaj� nami�
i naszymi zwierz�tami tak, jak
chc�, a my jesteśmy w wielkiej
udr�ce.

9:31 �Lub „łaskawym”. 9:34 �Lub
„ostrzeżenia”. 9:37 �Dosł. „naszymi
ciałami”.

38 „Ze wzgl�du na to wszyst-
ko składamy uroczyst� obiet-
nic�a potwierdzon� piecz�ciami
naszych ksi�ż�t, Lewitów i kap-
łanów”b.

10 Oto ci, którzy potwier-
dzili t� obietnic�, przykła-

daj�c swoj� piecz�ćc:
namiestnik� Nehemiasz, syn

Chakaliasza;
ponadto Sedekiasz, 2 Sera-

jasz, Azariasz, Jeremiasz,
3 Paszchur, Amariasz, Malki-
jasz, 4 Chattusz, Szebaniasz,
Malluch, 5 Charimd, Meremot,
Abdiasz, 6 Daniele, Ginneton,
Baruch, 7 Meszullam, Abijasz,
Mijjamin, 8 Maazjasz, Bilgaj i
Szemajasz—s� to kapłani.

9 Również Lewici: Jeszua,
syn Azaniasza, Binnuj spośród
synów Chenadada, Kadmielf,
10 a także ich bracia: Szeba-
niasz, Hodiasz, Kelita, Pelajasz,
Chanan, 11 Micha, Rechob,
Chaszabiasz, 12 Zakkur, Sze-
rebiaszg, Szebaniasz, 13 Ho-
diasz, Bani i Beninu.

14 Zwierzchnicy ludu: Pa-
rosz, Pachat-Moabh, Elam, Zat-
tu, Bani, 15 Bunni, Azgad, Be-
baj, 16 Adoniasz, Bigwaj, Adin,
17 Ater, Ezechiasz, Azzur,
18 Hodiasz, Chaszum, Be-
caj, 19 Charif, Anatot, Nebaj,
20 Magpiasz, Meszullam, Che-
zir, 21 Meszezabel, Cadok, Jad-
dua, 22 Pelatiasz, Chanan, Ana-
jasz, 23 Hoszea, Chananiasz,
Chaszszub, 24 Hallochesz, Pil-
cha, Szobek, 25 Rechum, Cha-
szabna, Maasejasz, 26 Achijasz,
Chanan, Anan, 27 Malluch,
Charim i Baana.

28 Pozostali z ludu—kapła-
ni, Lewici, odźwierni, śpiewacy,

10:1 �Lub „tirszata”—perski tytuł na-
miestnika prowincji.
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słudzy świ�tynni� i każdy, kto
si� odł�czył od ludów tych ziem,
żeby przestrzegać Prawa praw-
dziwego Bogaa, a także ich żo-
ny, synowie i córki, wszyscy
maj�cy wiedz� i zrozumienie�—
29 przył�czyli si� do swoich
braci, dostojników, i zobowi�-
zali si� pod kl�tw� i przy-
si�g�, że b�d� si� trzymać Pra-
wa prawdziwego Boga, danego
przez Jego sług� Mojżesza, i że
b�d� ściśle przestrzegać wszyst-
kich przykazań naszego Pa-
na, Jehowy, Jego postanowień
i przepisów. 30 Przyrzekliśmy,
że nie b�dziemy dawać swoich
córek ludom tej ziemi, a ich có-
rek nie b�dziemy brać dla swo-
ich synówb.

31 Jeśli ludy tej ziemi przy-
nios� swoje towary i wszelkiego
rodzaju zboże, żeby je sprzeda-
wać w szabat, to nie b�dziemy
od nich nic kupować ani w sza-
batc, ani w żaden inny świ�ty
dzieńd. Ponadto zrzekniemy si�
plonów w siódmym rokue i spła-
ty każdego nieuregulowanego
długuf.

32 Nałożyliśmy też na siebie
obowi�zek, żeby każdy z nas da-
wał co roku jedn� trzeci� syk-
la� na służb� w domu� naszego
Bogag, 33 na chleb pokładnyh,
stał� ofiar� zbożow��i i stał�
ofiar� całopaln� w dni szabatu j

i nowiuk, na wyznaczone świ�ta l,
na rzeczy świ�te, na ofiary za
grzechm, żeby dokonywać prze-
błagania za Izraela, i na cał�
prac� przy domu naszego Boga.

34 Rzuciliśmy również losy,
żeby ustalić, które rody spośród

10:28 �Lub „netynejczycy”. Dosł. „da-
ni”. �Możliwe też „wszyscy w takim
wieku, że byli w stanie zrozumieć”.
10:32 �Sykl odpowiadał 11,4 g. Zob. Do-
datek B14. �Lub „świ�tyni”. 10:33
�Zob. Słowniczek poj�ć.

kapłanów, Lewitów i ludu ma-
j� co roku w określonych termi-
nach zaopatrywać dom naszego
Boga w drewno służ�ce za opał
na ołtarzu naszego Boga, Jeho-
wy, zgodnie z tym, co napisano
w Prawiea. 35 B�dziemy też co
roku przynosić do domu Jehowy
pierwsze dojrzałe owoce swojej
ziemi i pierwsze dojrzałe owoce
z wszelkiego rodzaju drzew
owocowychb. 36 Ponadto b�-
dziemy przyprowadzać pierwo-
rodnych spośród swoich synów
i zwierz�t�c—zgodnie z tym, co
napisano w Prawie—a także
pierworodne bydła, owiec i kóz.
B�dziemy ich przyprowadzać
i przynosić to wszystko do do-
mu naszego Boga, do kapłanów,
którzy tam usługuj�d. 37 Poza
tym b�dziemy przynosić kapła-
nom do magazynów� domu na-
szego Bogae swoj� pierwsz� m�-
k� razow�f, swoje daniny, plon
najróżniejszych drzewg, młode
wino i oliw�h, a dziesi�t� cz�ść�
z tego, co urodzi ziemia, b�dzie-
my przynosić Lewitom i, bo to
oni zbieraj� dziesi�ciny we
wszystkich naszych miastach
rolniczych.

38 Gdy Lewici b�d� zbierać
dziesi�cin�, ma im towarzyszyć
kapłan, potomek Aarona. A Le-
wici maj� przekazywać w ofie-
rze dziesi�t� cz�ść dziesi�ciny
do domu naszego Boga j, do po-
mieszczeń� magazynu. 39 Bo
Izraelici i Lewici maj� przy-
nosić danin�k z ziarna, młode-
go wina i oliwy l właśnie do
magazynów�. Tam też przecho-
wuje si� przybory sanktuarium
i tam przebywaj� kapłani na
służbie, odźwierni i śpiewacy.

10:36 �Najwyraźniej chodzi o zwierz�-
ta nieczyste. 10:37-39 �Lub „jadalni”.
10:37 �Lub „dziesi�ciny”.
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Nie b�dziemy zaniedbywać do-
mu naszego Bogaa.

11 W Jerozolimie mieszkali
ksi�ż�ta ludub. A reszta lu-

du rzucała losyc, żeby z każdych
dziesi�ciu wybrać jednego, któ-
ry by si� osiedlił w Jerozolimie,
świ�tym mieście. Pozostałych
dziewi�ciu przebywało w innych
miastach. 2 Ponadto lud błogo-
sławił wszystkich, którzy dobro-
wolnie zgodzili si� zamieszkać
w Jerozolimie.

3 To s� zwierzchnicy prowin-
cji, którzy zamieszkali w Jero-
zolimie. (Reszta Izraela, kap-
łani, Lewici, słudzy świ�tynni�d

i synowie sług Salomonae za-
mieszkali w innych miastach Ju-
dy, każdy w swojej posiadłości
w swoim mieścief.

4 Poza tym w Jerozolimie
zamieszkali niektórzy z ple-
mienia Judy i plemienia Be-
niamina). Z plemienia Judy
byli: Atajasz, syn Uzzjasza, sy-
na Zachariasza, syna Amaria-
sza, syna Szefatiasza, syna Ma-
halalela spośród synów Perecag,
5 i Maasejasz, syn Barucha, sy-
na Kolchozego, syna Chazaja-
sza, syna Adajasza, syna Jojari-
ba, syna Zachariasza, syna
Szelanity. 6 Wszystkich synów
Pereca, którzy mieszkali w Jero-
zolimie, było 468. Byli to dzielni
m�żczyźni.

7 A z plemienia Beniamina
byli: Salluh, syn Meszullama, sy-
na Joeda, syna Pedajasza, sy-
na Kolajasza, syna Maaseja-
sza, syna Itiela, syna Jeszajasza,
8 a po nim Gabbaj i Sallaj—
wszystkich ich było 928. 9 Ich
nadzorc� był Joel, syn Zikriego,
a Juda, syn Hassenui, był usta-
nowiony drugim nad miastem.

11:3, 21 �Lub „netynejczycy”. Dosł. „da-
ni”.

10 Z kapłanów: Jedajasz, syn
Jojariba, Jachina, 11 Serajasz,
syn Chilkiasza, syna Meszulla-
ma, syna Cadoka, syna Mera-
jota, syna Achitubab, zwierzch-
nika domu� prawdziwego Boga,
12 oraz ich bracia, którzy peł-
nili służb� w tym domu—822;
Adajasz, syn Jerochama, sy-
na Pelaliasza, syna Amciego, sy-
na Zachariasza, syna Paszchu-
rac, syna Malkijasza, 13 oraz
jego bracia, którzy byli głowami
rodów—242; ponadto Amaszsaj,
syn Azarela, syna Achzaja, sy-
na Meszillemota, syna Immera,
14 oraz jego bracia, ludzie wa-
leczni i odważni—128. Ich nad-
zorc� był Zabdiel, członek zna-
mienitej rodziny.

15 Z Lewitów: Szemajaszd,
syn Chaszszuba, syna Azrika-
ma, syna Chaszabiasza, syna
Bunniego, 16 oraz Szabbetaje
i Jozabadf, którzy byli zwierzch-
nikami Lewitów odpowiedzial-
nymi za prace wykonywane
na zewn�trz domu prawdziwego
Boga, 17 a także Mattaniaszg,
syn Micheasza, syna Zabdiego,
syna Asafah, który dyrygował
chórem i przewodniczył wysła-
wianiu podczas modlitwy i, oraz
jego pomocnik�, Bakbukiasz,
i Abda, syn Szammui, syna Gala-
la, syna Jedutuna j. 18 Wszyst-
kich Lewitów w świ�tym mie-
ście było 284.

19 Odźwiernymi byli: Akkub,
Talmonk i ich bracia, którzy
strzegli bram — w sumie było
ich 172.

20 Pozostali Izraelici, kapłani
i Lewici mieszkali we wszystkich
innych miastach Judy, każdy
w swojej dziedzicznej posiad-
łości�. 21 Słudzy świ�tynni�l

11:11 �Lub „świ�tyni”. 11:17 �Dosł.
„drugi wśród jego braci”. 11:20 �Lub
„na swoim dziedzictwie”.
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mieszkali w Ofelua, a ich przeło-
żonymi byli Cycha i Giszpa.

22 Nadzorc� Lewitów w Je-
rozolimie był Uzzi, syn Baniego,
syna Chaszabiasza, syna Matta-
niaszab, syna Michy spośród
synów Asafa, śpiewaków. Nad-
zorował on prac� wykonywa-
n� w domu prawdziwego Boga.
23 Na rzecz śpiewaków został
wydany nakaz królewskic, w ra-
mach którego stale ich zao-
patrywano stosownie do ich
codziennych potrzeb. 24 A Pe-
tachiasz, syn Meszezabela spo-
śród synów Zeracha, syna Ju-
dy, doradzał królowi� w każdej
sprawie dotycz�cej ludu.

25 Jeśli chodzi o miejscowo-
ści i ich pola, niektórzy po-
tomkowie Judy mieszkali w
Kiriat-Arbied i okolicznych� miej-
scowościach, w Dibonie i oko-
licznych miejscowościach, w Je-
kabceelue i przyległych osadach,
26 w Jeszui, w Moladzief, w
Bet-Peletg, 27 w Chacar-Szualh,
w Beer-Szebie i okolicznych�
miejscowościach, 28 w Ciklag i,
w Mekonie i okolicznych� miejs-
cowościach, 29 w En-Rimmonj,
w Corzek, w Jarmucie, 30 w Za-
noachu l i w Adullamie oraz
przyległych osadach, w Lachiszm

i na jego polach oraz w Azecen

i okolicznych� miejscowościach.
Osiedlili si�� od Beer-Szeby aż do
Doliny Hinnomao.

31 A potomkowie Beniamina
mieszkali w Gebiep, w Michma-
szu, w Ajji, w Betelq i o-
kolicznych� miejscowościach,
32 w Anatotr, w Nobs, w Ananii,
33 w Chacorze, w Ramiet, w Git-

11:24 �Dosł. „był pod r�k� króla”.
11:25, 27, 28, 30 �Lub „zależnych od
niej”. 11:30 �Lub „rozłożyli si� obo-
zem”. 11:31 �Lub „zależnych od nie-
go”.

taim, 34 w Chadidzie, w Ce-
boim, w Neballacie, 35 w Lod
i w Onoa, czyli� w dolinie rze-
mieślników. 36 Na terytorium
Beniamina miały si� też osiedlić
niektóre oddziały Lewitów z te-
rytorium Judy.

12 Oto kapłani i Lewici, któ-
rzy wyruszyli z Zerubbabe-

lemb, synem Szealtielac, i Jeszu�d:
Serajasz, Jeremiasz, Ezdrasz,
2 Amariasz, Malluch, Chattusz,
3 Szechaniasz, Rechum, Mere-
mot, 4 Iddo, Ginnetoj, Abijasz,
5 Mijjamin, Maadiasz, Bilga,
6 Szemajasz, Jojarib, Jedajasz,
7 Sallu, Amok, Chilkiasz i Jeda-
jasz. Ci byli zwierzchnikami kap-
łanów i ich braci za dni Jeszui.

8 A Lewitami byli: Jeszua,
Binnuj, Kadmiele, Szerebiasz,
Juda i Mattaniaszf, który ra-
zem ze swoimi braćmi prze-
wodził śpiewaniu pieśni dzi�k-
czynnych. 9 Z kolei ich bracia
Bakbukiasz i Unni stali na-
przeciw nich jako strażnicy�.
10 Jeszua został ojcem Jojaki-
ma, Jojakim został ojcem Elia-
szibag, a Eliaszib został ojcem
Jojadyh. 11 Jojada został oj-
cem Jonatana, a Jonatan został
ojcem Jaddui.

12 Za dni Jojakima głowami
rodów byli nast�puj�cy kapła-
ni: Serajasza i reprezentował Me-
rajasz, Jeremiasza—Chananiasz,
13 Ezdrasza j—Meszullam, Ama-
riasza—Jehochanan, 14 Mallu-
chiego—Jonatan, Szebaniasza—
Józef, 15 Charimak—Adna, Me-
rajota—Chelkaj, 16 Idda—Za-
chariasz, Ginnetona—Meszullam,
17 Abijasza l—Zikri, Miniamina—
...�, Moadiasza—Piltaj, 18 Bil-
g�m—Szammua, Szemajasza—

11:35 �Możliwe też „a także”. 12:9
�Możliwe też „podczas służby”. 12:17
�W tekście hebr. najwyraźniej pomi-
ni�to to imi�.
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Jehonatan, 19 Jojariba—Matte-
naj, Jedajaszaa—Uzzi, 20 Sallaja—
Kallaj, Amoka—Eber, 21 Chilkia-
sza—Chaszabiasz, a Jedajasza—
Netanel.

22 Tych, którzy za dni Elia-
sziba, Jojady, Jochanana i Jad-
duib byli głowami rodów Lewi-
tów, zapisywano—podobnie jak
kapłanów—aż do panowania Da-
riusza Persa.

23 Lewitów, którzy byli gło-
wami rodów, zapisywano w ksi�-
dze dziejów aż do dni Jochanana,
syna Eliasziba. 24 Zwierzchni-
kami Lewitów byli: Chaszabiasz,
Szerebiasz i Jeszuac, syn Kad-
mielad. Ich bracia stali naprzeciw
nich—warta przy warcie—żeby
zanosić wyrazy wysławiania i po-
dzi�kowania zgodnie ze wskazów-
kami Dawidae, sługi prawdziwego
Boga. 25 Mattaniaszf, Bakbu-
kiasz, Abdiasz, Meszullam, Tal-
mon i Akkubg stali na straży jako
odźwiernih, strzeg�c magazy-
nów przy bramach. 26 Ci pełnili
służb� za dni Jojakima, syna Je-
szui i, syna Jocadaka, i za dni na-
miestnika Nehemiasza oraz kap-
łana i przepisywacza� Ezdrasza j.

27 Przed uroczystości� po-
świ�cenia murów Jerozolimy
szukano Lewitów i sprowadzo-
no ich do Jerozolimy ze wszyst-
kich miejsc, gdzie mieszkali, że-
by obchodzić t� uroczystość
z radości�, pieśniami dzi�kczyn-
nymik i muzyk� czyneli, harf�
i lir�. 28 Wyszkoleni śpiewacy�
zebrali si� z Okr�gu�, ze wszyst-
kich okolic Jerozolimy, z osad

12:26 �Lub „uczonego w piśmie”. Zob.
Słowniczek poj�ć. 12:27 �Hebr. néwel.
Instrument strunowy przypominaj�-
cy harf� lub lir�. �Hebr. kinnòr. Instru-
ment strunowy przypominaj�cy lir� lub
harf�. 12:28 �Dosł. „synowie śpiewa-
ków”. �Chodzi o Okr�g Jordanu, czyli
południow� cz�ść Doliny Jordanu.

Netofatytówa, 29 z Bet-Gilgalb
i z okolic Gebyc i Azmawetud,
bo śpiewacy pobudowali so-
bie wcześniej osady wokół Je-
rozolimy. 30 A kapłani i Lewi-
ci oczyścili siebie i lude, a także
bramyf i murg.

31 Nast�pnie przyprowadzi-
łem ksi�ż�t Judy na szczyt mu-
ru. Ponadto wyznaczyłem dwa
duże chóry dzi�kczynne i po-
chody. Jeden poszedł w prawo
po murze w kierunku Bramy Po-
pieliskh. 32 Za nim szli: Hosza-
jasz i połowa ksi�ż�t Judy,
33 a także Azariasz, Ezdrasz,
Meszullam, 34 Juda, Benia-
min, Szemajasz i Jeremiasz.
35 Towarzyszyli im niektórzy
z synów kapłańskich z tr�bami i:
Zachariasz, syn Jonatana, syna
Szemajasza, syna Mattaniasza,
syna Michajasza, syna Zakkura,
syna Asafa j, 36 i jego bracia—
Szemajasz, Azarel, Milalaj, Gila-
laj, Maaj, Netanel, Juda i Chana-
ni—z instrumentami muzyczny-
mi Dawidak, sługi prawdziwego
Boga. Przed nimi szedł przepi-
sywacz� Ezdrasz l. 37 Przy Bra-
mie

´
Zródlanejm poszli prosto

przed siebie ponad Schodamin
Miasta Dawidao po biegn�cym
w gór� murze, min�li Dom Dawi-
da i doszli aż do Bramy Wodnejp
na wschodzie.

38 Drugi chór dzi�kczynny
szedł w przeciwnym kierunku�,
a ja za nim razem z połow�
ludu. Szliśmy po murze w gó-
r� przez Wież� Piecówq i dalej
do Szerokiego Murur, 39 po-
tem w gór� przez Bram� Efrai-
mas, Bram� Staromiejsk�t, Bra-
m� Rybn�u, Wież� Chananelav,
Wież� Mea i Bram� Owcz�w. Sta-
n�liśmy przy Bramie Straży.

12:36 �Lub „uczony w piśmie”. 12:38
�Lub „z przodu”.
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40 W końcu oba chóry dzi�k-

czynne zatrzymały si� przed
domem prawdziwego Boga,
i podobnie ja, a ze mn� poło-
wa zarz�dców 41 oraz kapłani
Eliakim, Maasejasz, Miniamin,
Michajasz, Elioenaj, Zachariasz
i Chananiasz, którzy mieli tr�by,
42 jak również Maasejasz, Sze-
majasz, Eleazar, Uzzi, Jehocha-
nan, Malkijasz, Elam i Ezer.
A śpiewacy pod nadzorem Jizra-
chiasza głośno śpiewali.

43 Tego dnia złożono wielkie
ofiary i si� radowanoa, bo praw-
dziwy Bóg sprawił, że zapano-
wała wielka radość. Cieszyły si�
też kobiety i dziecib, tak iż od-
głosy radości w Jerozolimie by-
ło słychać z dalekac.

44 W tym dniu ustanowiono
m�żczyzn nad magazynamid na
daninye, pierwsze plonyf i dzie-
si�ciny�g. Mieli w nich groma-
dzić to, co zebrano z pól miej-
skich, a co według Prawah

należało si� kapłanom i Lewi-
tom i. Bo w Judzie radowano
si� z powodu kapłanów i Lewi-
tów, którzy usługiwali. 45 Za-
cz�li oni wywi�zywać si� z obo-
wi�zków wobec swojego Boga
i z obowi�zku oczyszczenia. Po-
dobnie śpiewacy i odźwier-
ni zacz�li wypełniać swoje za-
dania zgodnie ze wskazówkami
Dawida i jego syna Salomona.
46 Bo dawno temu, w czasach
Dawida i Asafa, byli dyrygen-
ci� kieruj�cy śpiewakami, wysła-
wianiem pieśniami i składaniem
podzi�kowań Bogu j. 47 Za dni
Zerubbabelak i za dni Nehe-
miasza wszyscy Izraelici da-
wali śpiewakom l i odźwiernymm

to, co zaspokajało ich codzien-
ne potrzeby. Odkładali też to,
co si� należało Lewitomn, a Le-

12:44; 13:5 �Lub „dziesi�te cz�ści”.
12:46 �Dosł. „głowy”.

wici—to, co si� należało potom-
kom Aarona.

13 Tego dnia czytano ludowi
ksi�g� Mojżeszaa i znale-

ziono w niej zapis, że nikt z Am-
monitów ani Moabitówb nigdy
nie może wejść do zboru praw-
dziwego Bogac, 2 bo nie wy-
szli oni na spotkanie Izraelitom
z chlebem i wod�, ale naj�li
przeciwko nim Balaama, żeby
ich przekl�łd. Jednak nasz Bóg
zmienił to przekleństwo w bło-
gosławieństwoe. 3 Gdy tylko
usłyszano treść Prawa, zacz�to
oddzielać od Izraela wszystkich,
którzy mieli cudzoziemskie� po-
chodzenief.

4 A wcześniej kapłanem, któ-
ry nadzorował magazyny� do-
mu� naszego Bogag, był Eliaszibh,
krewny Tobiaszai. 5 Udost�pnił
on Tobiaszowi wielki magazyn�,
gdzie wcześniej przechowywa-
no ofiary zbożowe�, kadzid-
ło�, przybory oraz dziesi�ciny�
z ziarna, młodego wina i oliwy j,
do których maj� prawo Lewicik,
śpiewacy i odźwierni, jak rów-
nież daniny dla kapłanów l.

6 Przez cały ten czas nie by-
ło mnie w Jerozolimie, bo w 32
rokum panowania babilońskie-
go króla Artakserksesan wróci-
łem do króla. Dopiero jakiś czas
później poprosiłem króla o zwol-
nienie. 7 Przybyłem wtedy do
Jerozolimy i zobaczyłem, że Elia-
szibo zrobił coś okropnego—
udost�pnił Tobiaszowip magazyn
na dziedzińcu domu prawdziwe-
go Boga. 8 Bardzo mi si� to
nie spodobało, wi�c wyrzuciłem
z tego magazynu� całe wyposa-
żenie domu Tobiasza. 9 Potem

13:3 �Lub „mieszane”. 13:4 �Lub „ja-
dalnie”. �Lub „świ�tyni”. 13:5 �Lub
„jadalni�”. �Zob. Słowniczek poj�ć.
�Chodzi o olibanum, gumożywic� z ka-
dzidłowca. 13:8 �Lub „jadalni”.
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wydałem rozkazy i oczyszczo-
no magazyny�, a ja z powrotem
umieściłem tam przybory z domu
prawdziwego Bogaa, a także ofia-
ry zbożowe i kadzidłob.

10 Dowiedziałem si� też, że
Lewici nie dostawali tego, co
im si� należałoc, tak iż oni oraz
śpiewacy pełni�cy służb� po-
odchodzili, każdy na swoje po-
led. 11 Zganiłem wi�c zarz�d-
cówe i powiedziałem: „Dlaczego
zaniedbano dom prawdziwego
Boga?”f. Potem zebrałem tych,
którzy poodchodzili, i ponow-
nie im powierzyłem ich zada-
nia. 12 A cała Juda przyniosła
do magazynów dziesi�t� cz�śćg

ziarna, młodego wina i oliwyh.
13 Wtedy jako odpowiedzial-
nych za magazyny wyznaczyłem
kapłana Szelemiasza, przepisy-
wacza� Cadoka i Lewit� Pe-
dajasza, a ich pomocnikiem był
Chanan, syn Zakkura, syna Mat-
taniasza, bo tych m�żczyzn uwa-
żano za godnych zaufania. Mieli
oni za zadanie rozdzielać te rze-
czy mi�dzy swoich braci.

14 Mój Boże, zechciej mi to
pami�taći i nie zapominaj tego,
co z lojalnej miłości zrobiłem na
rzecz domu swojego Boga i peł-
nionej tam służby�j.

15 W tamtych dniach widzia-
łem w Judzie ludzi, którzy w sza-
batk deptali winogrona w tłocz-
niach, znosili zboże i ładowali je
na osły, ładowali też wino, wi-
nogrona, figi i najróżniejsze
ładunki i przynosili to do Je-
rozolimy w dzień szabatu l. Dla-
tego ostrzegłem ich, żeby nie
sprzedawali żywności tego dnia�.

13:9 �Lub „jadalnie”. 13:13 �Lub
„uczonego w piśmie”. Zob. Słowniczek
poj�ć. 13:14 �Lub „i opieki nad nim”.
13:15 �Możliwe też „ostrzegłem ich tego
dnia, żeby nie sprzedawali żywności”.

16 A w mieście mieszkali Ty-
ryjczycy, którzy przynosili ryby
i najróżniejsze towary i sprzeda-
wali je w szabat mieszkańcom Ju-
dy i Jerozolimya. 17 Zganiłem
wi�c judzkich dostojników i po-
wiedziałem im: „Jak możecie si�
dopuszczać takiego zła? Bezcześ-
cicie dzień szabatu! 18 Czy nie
tak robili wasi przodkowie, przez
co nasz Bóg sprowadził na nas
i na to miasto całe to nieszcz�-
ście? A wy, bezczeszcz�c szabat,
prowokujecie Boga, żeby zapło-
n�ł na Izraela jeszcze wi�kszym
gniewem”b.

19 Dlatego gdy przed szaba-
tem na bramy Jerozolimy zacz�-
ły padać cienie, poleciłem poza-
mykać wrota i nie otwierać
ich przed końcem szabatu. Po-
nadto postawiłem przy bramach
niektórych swoich sług, że-
by w szabat nie wniesiono żad-
nego ładunku. 20 W rezultacie
handlarze i sprzedawcy najróż-
niejszych towarów raz albo dwa
razy sp�dzili noc poza Jerozo-
lim�. 21 Wtedy ich ostrzegłem
i powiedziałem: „Czemu nocuje-
cie pod murami? Jeszcze raz to
zrobicie, a usun� was st�d sił�”.
Od tego czasu nie przychodzili
w szabat.

22 Poza tym powiedziałem
Lewitom, żeby si� regularnie
oczyszczali i przychodzili strzec
bram, dzi�ki czemu dzień sza-
batu b�dzie pozostawał świ�tyc.
To również zechciej mi pami�-
tać, mój Boże, i okaż mi litość
stosownie do swej wielkiej lojal-
nej miłościd.

23 W tamtych dniach dowie-
działem si� też o

˙
Zydach, którzy

poślubili� Aszdodytkie, Ammo-
nitki f i Moabitkig. 24 Połowa
ich dzieci mówiła po aszdodyc-

13:23 �Lub „wzi�li do swoich domów”.
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ku, a połowa w j�zykach in-
nych ludów, ale żadne z nich
nie umiało mówić po żydowsku.
25 Ganiłem wi�c tych

˙
Zydów

i rzucałem na nich kl�twy. Nie-
których z nich biłema, targałem
za włosy i kazałem im przysi�-
gać na Boga. Mówiłem: „Nie ma-
cie dawać swoich córek ich sy-
nom ani nie macie brać żadnej
z ich córek dla swoich sy-
nów ani dla siebieb. 26 Czy
to nie przez cudzoziemskie żo-
ny zgrzeszył izraelski król Salo-
mon? Wśród wielu narodów nie
było takiego króla jak onc, a je-
go Bóg go kochałd, tak iż
ustanowił go królem nad całym
Izraelem. Ale nawet Salomona
cudzoziemskie żony skłoniły do
grzechue. 27 Nie do wiary, że
popełniacie to wielkie zło i po-
st�pujecie niewiernie wobec na-

szego Boga, poślubiaj�c cudzo-
ziemki!”a.

28 Jeden z synów Jojadyb,
syna arcykapłana Eliaszibac, był
zi�ciem Choronity Sanballatad.
Wyp�dziłem go wi�c od siebie.

29 Mój Boże, pami�taj im to,
bo skalali kapłaństwo i przymie-
rze zawarte z kapłanamie i Le-
witami f.

30 Oczyściłem lud ze wszyst-
kich cudzoziemskich wpływów�
i poprzydzielałem obowi�zki
kapłanom i Lewitom, każde-
mu jego własny zakres służ-
byg. 31 Zadbałem o zaopatrze-
nie w drewnoh w wyznaczonych
porach i o kwesti� pierwszych
dojrzałych owoców.

Mój Boże, zechciej pami�tać
o mnie życzliwie�i.

13:30 �Lub „skalania”. 13:31 �Lub „ku
dobremu”.
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1 Wydarzyło si� to za dni As-
werusa�, który panował nad

127 prowincjamia, od Indii po
Etiopi��. 2 Zasiadał on wtedy
na królewskim tronie na zam-
ku� w Suzieb. 3 W trzecim ro-
ku swojego panowania wypra-
wił uczt� dla wszystkich swoich
ksi�ż�t i sług. Przybyli do niego
wojskowi z Persjic i Mediid, do-
stojnicy oraz ksi�ż�ta prowincji.
4 Aswerus aż 180 dni pokazy-
wał im bogactwa swojego olśnie-
waj�cego królestwa i roztaczał
przed nimi blask i wspaniałość
swojego majestatu. 5 Po tym
czasie król wyprawił siedmio-
dniow� uczt� dla wszystkich,
którzy przebywali na zamku�
w Suzie—zarówno dla wielkich,
jak i małych. Odbyła si� ona
na dziedzińcu ogrodu przy pała-
cu królewskim. 6 Dziedziniec
ozdabiały zasłony z lnu, delikat-
nej bawełny i bł�kitnej tkani-
ny, które sznurami z delikatne-
go materiału i purpurowej wełny
przymocowano do srebrnych
pierścieni na marmurowych ko-
lumnach. Na posadzce z porfi-
ru, masy perłowej oraz białego
i czarnego marmuru ustawiono
złote i srebrne sofy.

7 Wino podawano w złotych
kielichach�, a każdy kielich był
niepowtarzalny. Wina było mnó-
stwo, stosownie do bogactwa
króla. 8 Przestrzegano zasady,
by nikogo nie przymuszać do pi-
cia�, bo król ustalił z zarz�dca-
mi pałacu, że każdy sam może
o tym decydować.

9 Natomiast królowa Wasz-
tie wyprawiła uczt� dla kobiet
w domu� królewskim Aswerusa.

1:1 �Uważa si�, że chodzi o Kserkse-
sa I, syna Dariusza I Wielkiego. �Lub
„Kusz”. 1:2, 5 �Lub „w pałacu;
w twierdzy”. 1:7 �Lub „naczyniach”.
1:8 �Lub „nie ograniczać w piciu”. 1:9
�Lub „pałacu”.

10 Siódmego dnia, gdy wino
wprawiło króla w dobry nastrój,
zwrócił si� do Mehumana, Biz-
zety, Charbonya, Bigty, Abagty,
Zetara i Karkasa—siedmiu dwo-
rzan, swoich osobistych sług—
11 i polecił, żeby przyprowa-
dzili królow� Waszti w królew-
skim nakryciu głowy�. Chciał
pokazać ludowi i ksi�ż�tom jej
urod�, bo była bardzo pi�kna.
12 Jednak królowa Waszti od-
mawiała przybycia na rozkaz
króla, który przekazali jej dwo-
rzanie. Wtedy król bardzo si�
oburzył, wr�cz ogarn�ła go
wściekłość.

13 Zwrócił si� do m�drców o-
beznanych w procedurach praw-
nych�, ponieważ we wszystkich
sprawach król konsultował si� ze
znawcami prawa i s�downictwa.
14 Do jego najbliższych dorad-
ców należeli: Karszena, Szetar,
Admata, Tarszisz, Meres, Mar-
sena i Memuchan—siedmiu ksi�-
ż�tb Persji i Medii, którzy mieli
dost�p do króla i zajmowali naj-
wyższe stanowiska w królestwie.
15 Król zapytał ich: „Jak według
prawa należy post�pić z królow�
Waszti, skoro nie posłuchała roz-
kazu króla Aswerusa, który prze-
kazali jej dworzanie?”.

16 Na to Memuchan oświad-
czył w obecności króla i ksi�-
ż�t: „Królowa Waszti zawini-
ła nie tylko wobec królac, ale
także wobec wszystkich ksi�ż�t
i ludów we wszystkich prowin-
cjach króla Aswerusa. 17 Kie-
dy wszystkie żony dowiedz� si�
o tym, jak post�piła królowa,
zaczn� pogardzać swoimi m�-
żami. Powiedz�: ‚Król Aswerus
polecił przyprowadzić do siebie
królow� Waszti, ale ona odmó-

1:11 �Lub „turbanie”. 1:13 �Lub
„w precedensach”. Dosł. „w czasach”.
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wiła i nie przyszła’. 18 Jeszcze
dziś żony ksi�ż�t Persji i Medii,
które usłyszały, jak zachowała
si� królowa, zaczn� tak samo
mówić do swoich m�żów, przez
co b�dzie si� szerzyć brak sza-
cunku i złość. 19 Jeżeli królo-
wi wydaje si� to dobre, niech
wyda dekret królewski, który
zostanie wpisany do nieodwo-
łalnych praw Persji i Mediia.
Niech dekret stanowi, że Wasz-
ti już nigdy wi�cej nie b�dzie
wolno przychodzić do króla As-
werusa. Niech król odbierze jej
godność królewsk� i przekaże
innej kobiecie, lepszej niż ona.
20 A kiedy dekret króla ogłosz�
po całym jego ogromnym kró-
lestwie, wtedy wszystkie żony
b�d� okazywać szacunek swo-
im m�żom, zarówno wielkim, jak
i małym”.

21 Propozycja ta spodobała
si� królowi oraz ksi�ż�tom i król
zrobił tak, jak zasugerował
Memuchan. 22 Posłał wi�c lis-
ty do wszystkich prowincji kró-
lewskichb—do każdej prowincji
w jej własnym piśmie� i do każ-
dego ludu w jego własnym j�zy-
ku. W listach ogłosił, że każdy
m�ż ma być panem� we włas-
nym domu i ma używać j�zyka
swojego ludu.

2 Po pewnym czasie, gdy król
Aswerusc ochłon�ł z gnie-

wu, wrócił myślami do tego,
jak zachowała si� Wasztid i co
w zwi�zku z ni� postanowionoe.
2 Wtedy osobiści słudzy króla
powiedzieli: „Trzeba poszukać
dla króla młodych i pi�knych
dziewic. 3 Niech król wyzna-
czy pełnomocników we wszyst-
kich prowincjach swojego kró-
lestwaf, którzy sprowadz� te

1:22 �Lub „stylu pisania”. �Lub „ksi�-
ciem”.

pi�kne i młode dziewice na za-
mek� w Suzie, do domu ko-
biet�. Niech zostan� przekazane
pod opiek� eunucha królewskie-
go Hegajaa, strażnika kobiet,
i poddane zabiegom piel�gnacyj-
nym�. 4 A dziewczyna, która
najbardziej spodoba si� królo-
wi, zostanie królow� w miejsce
Waszti”b. Król uznał t� propozy-
cj� za dobr� i tak post�pił.

5 Na zamku� w Suziec był pe-
wien

˙
Zyd o imieniu Mardo-

cheuszd, Beniaminitae—syn Ja-
ira, syna Szimeja, syna Kisza.
6 Został on uprowadzony na wy-
gnanie z Jerozolimy razem z in-
nymi ludźmi, których babiloński
król Nabuchodonozor� przesied-
lił wraz z Jechoniaszem�f, kró-
lem Judy. 7 Mardocheusz był
opiekunem Hadassy, czyli Este-
ry, córki swojego stryjag, bo nie
miała ona ani ojca, ani mat-
ki. Po ich śmierci Mardoche-
usz j� adoptował. Była to śliczna
i zgrabna dziewczyna. 8 Gdy
ogłoszono dekret królewski, na
zamek� w Suzie sprowadzono
wiele młodych kobiet i przekaza-
no je pod opiek� Hegajah, straż-
nika kobiet. Do domu� króla
sprowadzono również Ester�.

9 Spodobała si� ona Hegajo-
wi i zjednała sobie jego sympa-
ti��. Od razu wi�c zadbał, żeby
poddawano j� zabiegom piel�g-
nacyjnym�i i żeby odpowiednio
si� odżywiała. Ponadto przy-
dzielił jej do pomocy siedem
dziewcz�t wybranych z domu
króla i przeniósł j� razem z nimi
do najlepszego miejsca w domu

2:3, 8 �Lub „do pałacu; do twierdzy”.
2:3 �Lub „do haremu”. 2:3, 9
�Lub „masażom”. 2:5 �Lub „w pałacu;
w twierdzy”. 2:6 �Lub „Nebukadnec-
car”. �W 2Kl 24:8 nazwano go Jehoja-
chinem. 2:8 �Lub „pałacu”. 2:9 �Lub
„lojaln� miłość”.
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kobiet�. 10 Estera w ogóle nie
wspominała o swoim ludziea ani
o swoich krewnych, bo Mardo-
cheuszb polecił jej, by o tym
nie mówiłac. 11 Dzień w dzień
Mardocheusz przechodził obok
dziedzińca domu kobiet�, żeby
si� dowiedzieć, jak Estera si�
czuje i co si� z ni� dzieje.

12 Wszystkie młode kobiety
po kolei wchodziły do króla As-
werusa. Mogły tam iść dopiero
po upływie dwunastomiesi�cz-
nego okresu, w którym były
poddawane zleconym zabiegom
piel�gnacyjnym�—sześć miesi�-
cy z olejkiem mirrowymd i sześć
miesi�cy z olejkiem balsamo-
wyme oraz różnymi maścia-
mi do piel�gnacji ciała�. 13 Po-
tem taka kobieta była gotowa,
żeby stan�ć przed królem. Kiedy
udawała si� z domu kobiet� do
domu króla, dawano jej wszyst-
ko, o co poprosiła. 14 Wieczo-
rem wchodziła do króla, a rano
szła do drugiego domu kobiet�,
gdzie trafiała pod opiek� eunu-
cha królewskiegof Szaaszgaza,
strażnika nałożnic. Nie przycho-
dziła już wi�cej do króla, chyba
że mu si� szczególnie spodobała
i wezwano j� imiennieg.

15 Nadszedł czas, żeby przed
królem stan�ła Estera, córka
Abichaila, stryja Mardocheusza,
który j� adoptowałh. Nie popro-
siła o nic oprócz tego, co do-
radził jej eunuch królewski He-
gaj, strażnik kobiet. (Estera
zjednywała sobie sympati� każ-
dego, kto j� zobaczył). 16 Zo-
stała zabrana do domu króla
Aswerusa w siódmym roku i je-
go panowania, w miesi�cu dzie-

2:9 �Lub „w haremie”. 2:11 �Lub „ha-
remu”. 2:12 �Lub „masażom”. �Lub
„oraz masażami dla kobiet”. 2:13 �Lub
„z haremu”. 2:14 �Lub „drugiego hare-
mu”.

si�tym, czyli w miesi�cu tebet�.
17 Król pokochał Ester� bar-
dziej niż wszystkie inne kobie-
ty. Zyskała sobie jego życzliwość
i uznanie�, wi�ksze niż wszyst-
kie pozostałe dziewice. Król
włożył jej wi�c królewskie na-
krycie głowy� i ustanowił j� kró-
low�a w miejsce Wasztib. 18 Na
cześć Estery wyprawił wielk�
uczt� dla wszystkich swoich
ksi�ż�t i sług. Ponadto ogłosił
amnesti� dla prowincji i rozda-
wał dary stosownie do swojego
bogactwa.

19 Gdy młode kobiety�c ze-
brano po raz drugi, Mardoche-
usz zasiadał w bramie kró-
lewskiej. 20 Zgodnie z jego
poleceniem Estera w ogóle nie
wspominała o swoich krewnych
ani o swoim ludzied. Była po-
słuszna Mardocheuszowi tak sa-
mo jak wtedy, kiedy znajdowała
si� pod jego opiek�e.

21 W tych dniach, gdy Mar-
docheusz zasiadał w bramie kró-
lewskiej, Bigtan i Teresz, dwaj
dworzanie, odźwierni, rozgnie-
wali si� na króla Aswerusa
i planowali na niego zamach�.
22 Mardocheusz dowiedział si�
o tym i natychmiast powia-
domił królow� Ester�. A ona
w imieniu Mardocheusza opo-
wiedziała o wszystkim królowi.
23 Przeprowadzono wi�c śledz-
two, które to potwierdziło, i obu
m�żczyzn powieszono na pa-
lu. Wszystko to zostało spisane
w kronikach w obecności królaf.

3 Po tych wydarzeniach król
Aswerus wyróżnił Hama-

nag, syna Agagityh Hamme-
daty, powierzaj�c mu wyższe

2:16 �Zob. Dodatek B15. 2:17 �Lub
„lojaln� miłość”. �Lub „turban”. 2:19
�Dosł. „dziewice”. 2:21 �Dosł. „pod-
nieść na niego r�k�”.
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stanowisko� niż wszystkim in-
nym ksi�ż�tom z jego otocze-
niaa. 2 I wszyscy słudzy kró-
la w bramie królewskiej nisko
si� kłaniali Hamanowi, i padali
przed nim na ziemi�, bo tak na-
kazał król. Jednak Mardoche-
usz ani mu si� nisko nie kła-
niał, ani nie padał przed nim na
ziemi�. 3 Słudzy króla, którzy
byli w bramie królewskiej, pytali
Mardocheusza: „Dlaczego igno-
rujesz nakaz króla?”. 4 Mówili
tak dzień w dzień, ale on ich
nie słuchał. Wtedy donieśli
o wszystkim Hamanowi, żeby si�
przekonać, czy post�powanie
Mardocheusza b�dzie dalej to-
lerowaneb, bo wcześniej powie-
dział im, że jest

˙
Zydemc.

5 Kiedy Haman zobaczył, że
Mardocheusz nie kłania mu si�
nisko ani nie pada przed nim na
ziemi�, ogarn�ła go wściekłośćd.
6 Uznał jednak, że zabicie tyl-
ko Mardocheusza� przynios-
łoby mu ujm�. Ponieważ do-
wiedział si�, z jakiego ludu
pochodzi Mardocheusz, zacz�ł
szukać sposobu, żeby zgładzić
ten lud—wszystkich

˙
Zydów na

całym obszarze podległym wła-
dzy Aswerusa.

7 W miesi�cu pierwszym,
czyli w miesi�cu nisan�, w 12
rokue panowania króla Asweru-
sa rzucono w obecności Hamana
purf, to znaczy los, żeby ustalić
dzień i miesi�c zagłady

˙
Zy-

dów. Los padł na miesi�c dwu-
nasty—miesi�c adar�g. 8 Wte-
dy Haman powiedział do króla
Aswerusa: „W twoim królestwie
jest pewien lud rozproszonyh

po wszystkich prowincjach i. Je-

3:1 �Dosł. „tron”. 3:6 �Dosł. „podnie-
sienie r�ki tylko na Mardocheusza”. 3:7
�Zob. Dodatek B15.

go prawa różni� si� od praw
wszystkich innych ludów i nie
przestrzega on praw króla. Zo-
stawienie tych ludzi w spoko-
ju nie przyniesie królowi nic do-
brego. 9 Jeśli król uzna to za
słuszne, niech zostanie wyda-
ny dekret skazuj�cy ten lud na
zagład�. A ja wypłac� urz�dni-
kom 10 000 talentów� srebra, że-
by przekazali je do skarbca kró-
lewskiego�”.

10 Słysz�c to, król zdj�ł z r�-
ki sygneta i dał go Hamanowib,
synowi Agagityc Hammedaty,
wrogowi

˙
Zydów. 11 Powiedział

do Hamana: „Srebro i ten lud s�
twoje. Rób z nimi, co chcesz”.
12 W 13 dniu miesi�ca pierw-
szego wezwano sekretarzy kró-
lad, którzy spisalie wszystkie
rozkazy Hamana wydane satra-
pom� króla, a także namiestni-
kom prowincji oraz ksi�ż�tom
różnych ludów—dla każdej pro-
wincji w jej własnym piśmie�
i dla każdego ludu w jego włas-
nym j�zyku. Zostały one spisa-
ne w imieniu króla Aswerusa
i opiecz�towane królewskim syg-
netemf.

13 Do wszystkich prowincji
królewskich rozesłano przez ku-
rierów listy. Zawierały one roz-
kaz, żeby jednego dnia—13 dnia
miesi�ca dwunastego, miesi�-
ca adarg—zniszczyć, zabić, uni-
cestwić wszystkich

˙
Zydów, mło-

dych i starych, dzieci i kobiety,
i żeby zagrabić ich mienieh.
14 Treść� dekretu miała zostać
ogłoszona jako prawowe wszyst-
kich prowincjach i wszystkim

3:9 �Talent odpowiadał 34,2 kg. Zob.
Dodatek B14. �Możliwe też „wpłac� do
skarbca królewskiego 10 000 talentów
dla tych, którzy wykonaj� to zadanie”.
3:12 �Zob. Słowniczek poj�ć. �Lub
„stylu pisania”. 3:14 �Lub „odpis”.
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ludom, żeby si� przygotowa-
ły na ten dzień. 15 Na rozkaz
króla kurierzy szybko wyruszyli
w drog�a. Prawo to zostało ogło-
szone również na zamku� w Su-
zieb. Wtedy król i Haman za-
siedli, żeby pić. Tymczasem w
mieście Suza zapanowało zamie-
szanie.

4 Kiedy Mardocheuszc usły-
szał, co si� stałod, rozdarł

swoje szaty, włożył na siebie
wór� i posypał si� popiołem.
Potem wyszedł na środek mias-
ta, głośno i gorzko lamentuj�c.
2 Zatrzymał si� przed bram�
królewsk�, bo nikomu ubranemu
w wór nie wolno było przez ni�
przejść. 3 We wszystkich pro-
wincjache, gdzie ogłoszono de-
kret królewski,

˙
Zydzi pogr�żyli

si� w wielkiej żałobie. Pościlif,
płakali i rozpaczali. Wielu leżało
w worach i popieleg. 4 Gdy słu-
ż�ce królowej Estery i jej eunu-
chowie przyszli i o wszystkim jej
opowiedzieli, bardzo j� to przy-
gn�biło. Posłała Mardocheuszo-
wi ubranie, aby je włożył zamiast
wora, ale on nie chciał go przy-
j�ć. 5 Wtedy Estera wezwała
Hatacha, jednego z eunuchów
króla, którego on wyznaczył jej
do usługiwania, i rozkazała mu,
żeby si� dowiedział od Mardo-
cheusza, co si� dzieje i o co
w tym wszystkim chodzi.

6 Hatach poszedł wi�c do
Mardocheusza na plac miejski
przed bram� królewsk�. 7 Mar-
docheusz opowiedział mu, co
go spotkało, i podał dokład-
nie, ile pieni�dzyh Haman obiecał
wpłacić do skarbca królewskie-
go za zgładzenie

˙
Zydów i. 8 Dał

mu też odpis dekretu wydanego

3:15 �Lub „w pałacu; w twierdzy”. 4:1
�Zob. Słowniczek poj�ć.

w Suziea, dotycz�cego ich uni-
cestwienia. Hatach miał go po-
kazać i objaśnić Esterze oraz po-
wiedziećb, żeby udała si� do
króla, błagała go o łask� i oso-
biście wstawiła si� za swoim lu-
dem.

9 Hatach wrócił do Estery
i przekazał jej słowa Mardoche-
usza. 10 Wówczas Estera pole-
ciła mu, by powiedział Mardo-
cheuszowic: 11 „Wszyscy słudzy
króla i mieszkańcy prowincji kró-
lewskich wiedz�, że jeśli jakiś
m�żczyzna lub kobieta bez we-
zwania wejdzie do króla na we-
wn�trzny dziedziniecd, to według
prawa kogoś takiego czeka jed-
no—śmierć. Przeżyje tylko wte-
dy, gdy król wyci�gnie w jego
stron� złote berłoe. A ja już od
30 dni nie byłam wzywana do
króla”.

12 Kiedy Mardocheuszowi
przekazano słowa Estery, 13 od-
powiedział jej tak: „Nie myśl
sobie, że skoro jesteś w do-
mu króla, to masz wi�ksze szan-
se na przeżycie niż wszyscy inni˙
Zydzi. 14 Jeżeli teraz b�dziesz
milczeć, to pomoc i wyzwole-
nie dla

˙
Zydów nadejdzie z innej

stronyf, a ty i dom twojego oj-
ca zginiecie. Kto wie, czy właś-
nie nie na tak� chwil� zostałaś
królow�?”g.

15 Na to Estera odpowiedzia-
ła Mardocheuszowi: 16 „Zbierz
wszystkich

˙
Zydów, którzy s�

w Suzie, i pośćcieh za mnie trzy
dni i. Niczego nie jedzcie i nie
pijcie ani w dzień, ani w nocy.
Ja też b�d� pościć z moi-
mi służ�cymi. Potem pójd� do
króla, chociaż nie jest to zgod-
ne z prawem—i jeśli mam zgin�ć,
to zgin�”. 17 Mardocheusz po-
szedł wi�c i zrobił dokładnie tak,
jak poleciła mu Estera.
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5 Trzeciego dniaa Estera ubra-
ła si� w królewskie szaty

i stan�ła na wewn�trznym dzie-
dzińcu domu� króla naprzeciw
komnat królewskich. W tym cza-
sie król siedział w sali trono-
wej�, na wprost wejścia. 2 Kie-
dy tylko zobaczył na dziedzińcu
królow� Ester�, ucieszył si� na
jej widok i wyci�gn�ł w jej stro-
n� złote berłob, które trzymał
w r�ce. Wtedy Estera podeszła
i dotkn�ła końca berła.

3 Król zapytał j�: „Co si�
stało, królowo Estero? Jakie
masz życzenie? Jeśli zechcesz,
dam ci nawet połow� króle-
stwa!”. 4 Estera odpowiedzia-
ła: „Jeżeli uznasz to za słuszne,
królu, przyjdź dzisiaj z Hama-
nemc na uczt�, któr� dla ciebie
przygotowałam”. 5 Król pole-
cił wi�c swoim ludziom: „Każ-
cie Hamanowi szybko tu przyjść,
tak jak życzy sobie Estera”.
I król razem z Hamanem przy-
byli do niej na uczt�.

6 Po pewnym czasie, gdy na
uczcie popijano już wino, król
zwrócił si� do Estery: „O co
chcesz poprosić? Powiedz, a dam
ci to! Jakie jest twoje życzenie?
Jeśli zechcesz, dostaniesz na-
wet połow� mojego królestwa!”d.
7 Estera odpowiedziała: „Mam
tak� prośb� i takie życzenie:
8 Jeżeli zyskałam twoj� przy-
chylność, królu, i jeżeli uznasz
za słuszne wysłuchać mojej
prośby i spełnić moje życzenie,
to przyjdź z Hamanem na ucz-
t�, któr� wyprawi� dla was ju-
tro. I jutro, królu, wszystko ci po-
wiem”.

9 Tego dnia Haman wyszedł
z uczty zadowolony i w dobrym
nastroju. Ale gdy zobaczył w bra-

5:1 �Lub „pałacu”. �Dosł. „na królew-
skim tronie w domu króla”.

mie królewskiej Mardocheusza,
który na jego widok nie wstał
ani si� nie przestraszył, ogar-
n�ła go wściekłośća. 10 Opano-
wał si� jednak i poszedł do do-
mu. Nast�pnie wezwał swoich
przyjaciół oraz swoj� żon� Ze-
reszb 11 i chwalił si� przed ni-
mi wielkim bogactwem, wieloma
synamic i tym, jak król go wyróż-
nił, daj�c mu wyższe stanowisko
niż innym swoim ksi�ż�tom i słu-
gomd.

12 Haman powiedział jesz-
cze: „Co wi�cej, królowa Este-
ra zaprosiła do siebie na uczt�
tylko mnie, żebym towarzyszył
królowie. Jutro też jestem za-
proszony do niej z królemf.
13 Ale nie potrafi� si� z tego
cieszyć, dopóki widz� tego

˙
Zyda

Mardocheusza w bramie królew-
skiej”. 14 Na to jego żona Ze-
resz i wszyscy przyjaciele pora-
dzili mu: „Każ postawić pal
wysoki na 50 łokci�. Rano po-
wiesz królowi, że trzeba na nim
powiesić Mardocheuszag. Potem
pójdziesz z królem na uczt� i b�-
dziesz si� dobrze bawił”. Propo-
zycja ta spodobała si� Hamano-
wi i kazał postawić pal.

6 Tej nocy król nie mógł za-
sn�ć. Polecił wi�c przynieść

kronikih i zacz�to mu je czytać.
2 Natrafiono na opis, jak Mardo-
cheusz doniósł o spisku na życie
króla� Aswerusa, który uknuli
Bigtan i Teresz, dwaj królewscy
dworzanie, odźwierni i. 3 Król
zapytał: „Jak uhonorowano za
to Mardocheusza i jak� nagrod�
otrzymał?”. Na to osobiści słu-
dzy króla odpowiedzieli: „Nic dla
niego nie zrobiono”.

4 Później król spytał: „Kto
jest na dziedzińcu?”. Akurat na

5:14 �Czyli 22,25 m. Zob. Dodatek B14.
6:2 �Dosł. „o podniesieniu r�ki na
króla”.
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zewn�trzny dziedzinieca domu�
królewskiego wszedł Haman.
Chciał porozmawiać z królem
o powieszeniu Mardocheusza na
palu, który dla niego postawiłb.
5 Słudzy króla odpowiedzieli:
„Na dziedzińcu stoi Haman”c.
Wtedy król polecił: „Każcie mu
wejść”.

6 Kiedy Haman wszedł, król
zwrócił si� do niego: „Co nale-
ży zrobić dla człowieka, którego
król chciałby uhonorować?”. Ha-
man pomyślał sobie: „Kogo król
chciałby uhonorować bardziej
niż mnie?”d, 7 po czym powie-
dział do niego: „Jeśli chodzi
o człowieka, którego król chciał-
by uhonorować, 8 należy przy-
nieść szat� królewsk�e, któr�
nosi król, i przyprowadzić ko-
nia z ozdobion� głow�, którego
dosiada sam król. 9 Nast�pnie
szat� i konia należy przekazać
jednemu ze szlachetnie urodzo-
nych ksi�ż�t króla. Potem niech
ubior� w ni� tego, któremu król
chciałby okazać uznanie, niech
obwoż� go na tym koniu po pla-
cu miejskim i wołaj�: ‚Oto co si�
robi dla człowieka, którego król
chce uhonorować!’”f. 10 Król
od razu rzekł do Hamana: „Szyb-
ko! Weź szat� i konia i zrób to
wszystko, co powiedziałeś, dla˙
Zyda Mardocheusza, który za-
siada w bramie królewskiej. Tyl-
ko niczego nie pomiń”.

11 Haman wzi�ł wi�c sza-
t� i konia, ubrał Mardocheuszag

i obwoził go po placu miejskim,
wołaj�c przed nim: „Oto co si�
robi dla człowieka, którego król
chce uhonorować!”. 12 Potem
Mardocheusz wrócił do bramy
królewskiej, a Haman rozżalony
i z zakryt� głow� poszedł szyb-
ko do domu. 13 Gdy opowie-
dział swojej żonie Zereszh i przy-

6:4 �Lub „pałacu”.

jaciołom o wszystkim, co go
spotkało, jego doradcy� i żona
stwierdzili: „Jeżeli Mardoche-
usz, z którym zacz�łeś przegry-
wać, jest z pochodzenia

˙
Zydem�,

to nie wygrasz z nim—czeka ci�
tylko upadek”.

14 Kiedy jeszcze z nim roz-
mawiali, przybyli dworzanie kró-
lewscy i szybko zabrali Hamana
na uczt�, któr� przygotowała Es-
teraa.

7 Król i Hamanb przyszli na
uczt� do królowej Estery.

2 Tak jak dzień wcześniej, gdy
na uczcie popijano już wino,
król spytał Ester�: „O co chcesz
poprosić, królowo Estero? Po-
wiedz, a dam ci to. Jakie masz
życzenie? Jeśli zechcesz, dosta-
niesz nawet połow� mojego kró-
lestwa!”c. 3 Królowa Estera od-
rzekła: „Jeżeli zyskałam twoj�
przychylność, królu, i jeżeli
uznasz za słuszne spełnić mo-
j� prośb� i życzenie, to prosz�,
ocal mi życie� i uratuj mój ludd.
4 Bo sprzedanoe mnie i mój
lud, żeby nas zniszczyć, zabić,
unicestwićf. Gdyby nas po pro-
stu sprzedano do niewoli, nie
powiedziałabym ani słowa. Ale
to nieszcz�ście przyniesie szko-
d� również królowi, dlatego nie
można do niego dopuścić”.

5 Król Aswerus zapytał kró-
low� Ester�: „Gdzie jest ten
człowiek, który ośmielił si� zro-
bić coś takiego? Kto to jest?”.
6 Estera odparła: „Tym prze-
ciwnikiem i wrogiem jest Ha-
man. To jest ten niegodziwiec”.

Wtedy Haman przeraził si�
króla i królowej. 7 Rozzłosz-
czony król wstał i wyszedł z ucz-
ty do ogrodu pałacowego. Ha-
man zerwał si� i zacz�ł błagać

6:13 �Dosł. „m�drcy”. �Dosł. „z nasie-
nia

˙
Zydów”. 7:3 �Lub „dusz�”.
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królow� Ester� o życie�, bo
uświadomił sobie, że król na
pewno go ukarze. 8 Kiedy król
wrócił z ogrodu pałacowego, zo-
baczył, że Haman rzucił si� na
sof�, na której była Estera. Król
wykrzykn�ł: „Czy on chce jesz-
cze zgwałcić królow� w moim
własnym domu?!”. Gdy tylko to
powiedział, Hamanowi zakryto
twarz. 9 Wówczas Charbonaa,
jeden z dworzan królewskich,
odezwał si�: „Przy domu Hama-
na stoi pal wysoki na 50 łok-
ci�. Haman postawił go dla Mar-
docheuszab, który ostrzegł króla
i uratował mu życie”c. Na to król
rzekł: „Powieście go na tym pa-
lu”. 10 Powiesili wi�c Hamana
na palu, który on przygotował
dla Mardocheusza, i król odzys-
kał spokój.

8 Tego dnia król Aswerus dał
dom Hamanad, wroga

˙
Zy-

dówe, królowej Esterze. Przed
królem stan�ł też Mardocheusz,
ponieważ Estera wyznała, że
jest jej krewnymf. 2 Król zdj�ł
swój sygnetg, który odebrał Ha-
manowi, i wr�czył go Mardo-
cheuszowi. A Estera wyznaczyła
Mardocheusza na zarz�dc� do-
mu Hamanah.

3 Ponadto Estera znowu
zwróciła si� do króla. Pad-
ła mu do nóg, płakała i błaga-
ła, by udaremnił intryg�, któr�
Agagita Haman uknuł przeciw-
ko

˙
Zydomi. 4 Kiedy król wy-

ci�gn�ł do Estery złote berło j,
podniosła si� i stan�ła przed
nim. 5 Powiedziała: „Jeżeli ci
si� to spodoba, królu, i uznasz
to za słuszne i jeśli zyskałam
twoj� życzliwość i sympati�, to
niech zostanie wydany na piś-
mie rozkaz unieważniaj�cy do-

7:7 �Lub „dusz�”. 7:9 �Czyli 22,25 m.
Zob. Dodatek B14.

kumenty tego intryganta Hama-
naa, syna Agagityb Hammedaty,
które sporz�dził, żeby zgładzić˙
Zydów we wszystkich prowin-
cjach królewskich. 6 Jak mog-
łabym spokojnie patrzeć na nie-
szcz�ście, które spotka mój lud?
Jak mogłabym znieść zagład�
swoich krewnych?”.

7 Król Aswerus powiedział do
królowej Estery i do

˙
Zyda Mar-

docheusza: „Dom Hamana dałem
Esterzec, a jego kazałem powie-
sić na palud za to, że zaplanował
atak� na

˙
Zydów. 8 Teraz, żeby

ich bronić, możecie w imieniu
króla napisać wszystko, co uwa-
żacie za konieczne. Opiecz�tuj-
cie to sygnetem królewskim, bo
dekretu, który został napisany
w imieniu króla i opiecz�towany
sygnetem królewskim, nie moż-
na unieważnić”e.

9 Tak wi�c 23 dnia miesi�ca
trzeciego, czyli miesi�ca si-
wan�, wezwano sekretarzy kró-
la. Napisali oni wszystko, co
Mardocheusz nakazał

˙
Zydom,

a także satrapom�f, namiestni-
kom i ksi�ż�tom 127 prowincjig,
od Indii po Etiopi�—do każdej
prowincji w jej własnym piśmie�
i do każdego ludu w jego włas-
nym j�zyku. Również do

˙
Zydów

napisano w ich własnym piśmie�
i j�zyku.

10 Mardocheusz sporz�dził
te dokumenty w imieniu kró-
la Aswerusa, opiecz�tował je
sygnetem królewskimh i wy-
słał przez kurierów dosiadaj�-
cych szybkich koni poczto-
wych ze stadniny królewskiej.
11 W dokumentach tych król
zezwolił

˙
Zydom we wszystkich

miastach zebrać si� razem, żeby

8:7 �Dosł. „wyci�gn�ł r�k�”. 8:9
�Zob. Dodatek B15. �Zob. Słowniczek
poj�ć. �Lub „stylu pisania”.
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bronić swojego życia�. W każ-
dym ludzie i w każdej prowincji
mogli zniszczyć, zabić, unices-
twić wszystkich zagrażaj�cych
im uzbrojonych ludzi, a nawet
ich kobiety i dzieci. Mogli też
przej�ć ich mieniea. 12 Miało
si� to wydarzyć we wszyst-
kich prowincjach króla Asweru-
sa w tym samym dniu—13 dnia
miesi�ca dwunastego, czyli mie-
si�ca adar�b. 13 Treść� dekre-
tu miała zostać ogłoszona jako
prawo we wszystkich prowin-
cjach i wszystkim ludom, żeby
tego dnia

˙
Zydzi byli przygotowa-

ni do walki ze swoimi wrogamic.
14 Na rozkaz króla kurierzy na-
tychmiast wyruszyli w drog�
i pop�dzili na koniach poczto-
wych używanych w służbie kró-
la. Prawo to zostało ogłoszone
również na zamku� w Suzied.

15 Mardocheusz wyszedł od
króla w szacie królewskiej z bł�-
kitnej tkaniny i lnu, we wspania-
łej koronie ze złota i w płaszczu
z purpurowej wełny, najwyższej
jakoście.W mieście Suza rozlega-
ły si� radosne okrzyki. 16 Dla˙
Zydów był to dzień ulgi�, szcz�ś-
cia, wielkiej radości i chwały.
17 We wszystkich prowincjach
i miastach, wsz�dzie, gdzie usły-
szano dekret i prawo króla,

˙
Zy-

dów przepełniała radość, cie-
szyli si�, ucztowali i świ�towali.
Wiele osób z ludów tej ziemi
przył�czało si� do

˙
Zydówf, bo za-

cz�to si� ich bać.

9 W 13 dniu miesi�ca dwunas-
tego, czyli miesi�ca adar�g,

miał zostać wykonany rozkaz
króla i miał wejść w życie je-
go dekreth. Wrogowie

˙
Zydów li-

8:11 �Lub „swoich dusz”. 8:12; 9:1
�Zob. Dodatek B15. 8:13 �Lub „odpis”.
8:14; 9:6, 11, 12 �Lub „w pałacu; w twier-
dzy”. 8:16 �Dosł. „światła”.

czyli, że ich pokonaj�, ale sta-
ło si� zupełnie odwrotnie—to˙
Zydzi pokonali tych, którzy ich
nienawidzilia. 2 We wszystkich
prowincjach króla Aswerusab
˙
Zydzi zebrali si� w swoich mias-
tach, żeby walczyć z ludźmi, któ-
rzy chcieli wyrz�dzić im krzyw-
d�. Nikt nie zdołał si� im
przeciwstawić, bo strach przed
nimi padł na wszystkie ludyc.
3 Wszyscy ksi�ż�ta prowincji,
satrapowie�d, namiestnicy i ci,
którzy zajmowali si� sprawami
królewskimi, wspierali

˙
Zydów,

ponieważ bali si� Mardocheu-
sza. 4 Mardocheusz stał si�
w domu� króla ważn� osobistoś-
ci�e. Jego sława rozchodziła si�
po wszystkich prowincjach, bo
zyskiwał coraz wi�ksze wpływy.

5 ˙
Zydzi pokonali mieczem

wszystkich swoich wrogów, spro-
wadzaj�c na nich śmierć i za-
gład�. Robili, co chcieli, z tymi,
którzy ich nienawidzilif. 6 Na
zamku� w Suzieg pokonali i zabili
500 ludzi. 7 Zabili też Parszan-
dat�, Dalfona, Aspat�, 8 Pora-
t�, Adali�, Aridat�, 9 Parmasz-
t�, Arisaja, Aridaja i Wajzat�,
10 czyli 10 synów Hamana, syna
Hammedaty, wroga

˙
Zydówh. Ale

kiedy ich zabili, nie wzi�li żad-
nych łupówi.

11 Tego dnia podano królo-
wi liczb� zabitych na zamku�
w Suzie.

12 Król powiedział do królo-
wej Estery: „

˙
Zydzi pokonali i za-

bili na zamku� w Suzie 500 ludzi
i 10 synów Hamana. To co dopie-
ro musieli zrobić w pozostałych
prowincjach królewskich! j O co
teraz chcesz poprosić? Powiedz,
a dam ci to. Jakie jest twoje ży-
czenie? Zostanie spełnione”.

9:3 �Zob. Słowniczek poj�ć. 9:4 �Lub
„pałacu”.
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13 Estera odparła: „Jeśli król
uzna to za słusznea, niech tak-
że jutro

˙
Zydom w Suzie b�dzie

wolno post�pić zgodnie z dekre-
tem z dzisiejszego dniab. I niech
10 synów Hamana zostanie po-
wieszonych na palu”c. 14 Król
rozkazał tak zrobić. W Suzie wy-
dano dekret i powieszono 10 sy-
nów Hamana.

15 ˙
Zydzi, którzy byli w Su-

zie, zebrali si� ponownie 14 dnia
miesi�ca adard i zabili tam 300
ludzi, ale nie wzi�li żadnych łu-
pów.

16 Pozostali
˙
Zydzi mieszkaj�-

cy w prowincjach królewskich
również zebrali si�, żeby bronić
swojego życia�e. I uwolnili si�
od wrogów f, zabijaj�c 75 000 lu-
dzi, którzy ich nienawidzili. Nie
wzi�li jednak żadnych łupów.
17 Doszło do tego 13 dnia mie-
si�ca adar. A 14 dnia odpoczy-
wali—był to dla nich dzień rado-
ści i ucztowania.

18 Tak wi�c
˙
Zydzi, którzy

byli w Suzie, zebrali si� 13g

i 14 dniah, żeby si� bronić, a 15
dnia odpoczywali i był to dla
nich dzień radości i ucztowa-
nia. 19 Natomiast dla

˙
Zydów

zamieszkuj�cych miasta oko-
licznych okr�gów dniem rado-
ści i ucztowania, dniem, w któ-
rym świ�towali i i obdarowywali
si� wzajemnie jedzeniem j, był 14
dzień miesi�ca adar.

20 Mardocheuszk opisał te
wydarzenia i wysłał oficjal-
ne listy do wszystkich

˙
Zydów

we wszystkich prowincjach kró-
la Aswerusa, tych bliskich i tych
dalekich. 21 Polecił, żeby rok
w rok obchodzili oni świ�to 14
i 15 dnia miesi�ca adar, 22 bo
w tych dniach

˙
Zydzi uwolnili si�

od swoich wrogów i w tym mie-

9:16 �Lub „swoich dusz”.

si�cu ich smutek zamienił si�
w radość, a żałobaa w świ�to.
W tym czasie mieli si� cie-
szyć i ucztować, obdarowywać
si� wzajemnie jedzeniem i da-
wać prezenty ubogim.

23 ˙
Zydzi zgodzili si�, że co

roku b�d� obchodzić to świ�to
i robić tak, jak napisał im
Mardocheusz. 24 Bo Hamanb,
syn Agagityc Hammedaty, wróg
wszystkich

˙
Zydów, uknuł plan

ich zagładyd. Kazał rzucać pure,
to znaczy los, żeby wywołać
wśród nich panik� i ich zgładzić.
25 Ale gdy Estera udała si� do
króla, wydał on na piśmie roz-
kazf: „Niech podły spisek, który
Haman uknuł przeciwko

˙
Zydomg,

obróci si� przeciwko niemu�”.
I Hamana oraz jego synów po-
wieszono na paluh. 26 Dlatego
nazwano te dni Purim, od sło-
wa pur�i. Zgodnie z treści� lis-
tu Mardocheusza i w zwi�zku
z tym, co

˙
Zydzi widzieli i przeżyli,

27 zobowi�zali si�, że oni, ich
potomkowie oraz wszyscy, któ-
rzy si� do nich przył�cz� j, b�d�
rok w rok w wyznaczonym cza-
sie świ�tować te dwa dni w taki
sposób, jak to zostało napisane.
28 Dni te miały być wspomina-
ne i świ�towane z pokolenia na
pokolenie przez każd� rodzin�,
każd� prowincj� i każde mias-
to.

˙
Zydzi i ich potomkowie mieli

zawsze upami�tniać dni Purim
i nigdy nie zapominać o tym
świ�cie.

29 Potem napisano drugi list
dotycz�cy Purim i królowa Es-
tera, córka Abichaila, oraz

˙
Zyd

Mardocheusz potwierdzili go,

9:25 �Dosł. „wróci na jego głow�”.
9:26 �Pur oznacza „los”. Liczba mnoga
tego słowa, purim, stała si� nazw� ży-
dowskiego świ�ta obchodzonego w 12
miesi�cu kalendarza religijnego.
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korzystaj�c z danej im wła-
dzy. 30 Oficjalne listy ze sło-
wami pokoju i prawdy zostały
rozesłane do wszystkich

˙
Zydów

w 127 prowincjacha, po całym
królestwie Aswerusab, 31 żeby
w wyznaczonym czasie świ�to-
wali dni Purim zgodnie z tym,
co polecili

˙
Zyd Mardocheusz

i królowa Esterac, oraz zgod-
nie z tym, do czego zobowi�-
zali siebie� i swoich potomkówd,
ł�cznie z posteme i błaganiami
o pomocf. 32 Rozporz�dzenie
Estery potwierdziło postano-
wienia dotycz�ce Purimg i zosta-
ło to zapisane w ksi�dze.

9:31 �Lub „co przyj�li na sw� dusz�”.

10 Król Aswerus wprowadził
prac� przymusow� na ca-

łym swoim terytorium—na sta-
łym l�dzie i na wyspach.

2 Wszystkie jego pot�żne czy-
ny i imponuj�ce osi�gni�cia,
a także szczegóły tego, jak wy-
wyższył Mardocheuszaa, opisano
w Ksi�dze Dziejówb Królów Me-
dii i Persjic. 3 ˙

Zyd Mardocheusz
był drugi po królu Aswerusie.
Cieszył si� wielkim autorytetem�
wśród

˙
Zydów i szacunkiem całe-

go swojego ludu, bo troszczył si�
o swoich braci i działał dla do-
bra� wszystkich ich potomków.

10:3 �Dosł. „był wielki”. �Dosł. „i ogła-
szał pokój”.

ROZDZ. 9
a Est 8:9

b Est 1:1

c Est 9:20, 21

d Est 9:27

e 2Kn 20:3

f Est 4:1

g Est 9:26
��������������������

szpalta 2
��������������������

ROZDZ. 10
a Est 2:5, 6

Est 8:15
Dn 2:48

b Ezd 4:15
Est 6:1

c Est 1:3
Dn 6:15

KSI�GA

H IOBA
ZARY S T R E

´
S C I

1 Nieskazitelne post�powanie Hioba
i jego bogactwo (1-5)

Szatan kwestionuje pobudki
Hioba (6-12)

Hiob traci swój maj�tek i dzieci (13-19)
Hiob nie obwinia Boga (20-22)

2 Szatan jeszcze raz kwestionuje pobudki
Hioba (1-5)

Szatan otrzymuje pozwolenie, żeby
odebrać Hiobowi zdrowie (6-8)˙

Zona Hioba: „Przeklnij Boga
i umrzyj!” (9, 10)

Przybywaj� trzej znajomi Hioba (11-13)

3 Hiob ubolewa, że si� urodził (1-26)
Pyta, dlaczego cierpi (20, 21)

4 Pierwsza mowa Elifaza (1-21)
Elifaz wyśmiewa nieskazitelność
Hioba (7, 8)

Opowiada, co usłyszał
od ducha (12-17)

„Bóg nie ufa swoim sługom” (18)

5 Pierwsza mowa Elifaza
(ci�g dalszy) (1-27)
„Bóg sprawia, że m�drych gubi
ich własna przebiegłość” (13)

Hiob �nie powinien odrzucać Bożego
karcenia’ (17)

6 Odpowiedź Hioba (1-30)
Hiob twierdzi, że ma prawo
si� żalić (2-6)

Jego „pocieszyciele”
s� zdradliwi (15-18)

„Szczere słowa nie s� bolesne!” (25)

7 Odpowiedź Hioba (ci�g dalszy) (1-21)˙
Zycie jest jak praca przymusowa (1, 2)
„Czemu obrałeś mnie sobie
za cel?” (20)

8 Pierwsza mowa Bildada (1-22)
Bildad sugeruje, że synowie Hioba
zgrzeszyli (4)

�Gdybyś był czysty, Bóg by ci�
chronił’ (6)
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Sugeruje, że Hiob jest człowiekiem
bezbożnym (13)

9 Odpowiedź Hioba (1-35)´
Smiertelnik nie jest w stanie
spierać si� z Bogiem (2-4)

�Bóg czyni rzeczy niezbadane’ (10)
Człowiek nie zdoła znaleźć
argumentów przeciwko Bogu (32)

10 Odpowiedź Hioba (ci�g dalszy) (1-22)
�Czemu Bóg ze mn� walczy?’ (2)
Bóg przeciwstawiony śmiertelnemu
Hiobowi (4-12)

�Obym zaznał choć troch� ulgi’ (20)

11 Pierwsza mowa Cofara (1-20)
Cofar wytyka Hiobowi, że jego słowa
to pusta gadanina (2, 3)

Radzi Hiobowi odrzucić zło (14)

12 Odpowiedź Hioba (1-25)
„Nie jestem gorszy od was” (3)
„Stałem si� pośmiewiskiem” (4)
�M�drość jest u Boga’ (13)
Bóg przewyższa s�dziów
i królów (17, 18)

13 Odpowiedź Hioba (ci�g dalszy) (1-28)
�Wolałbym rozmawiać z Bogiem’ (3)
„Jesteście nic niewartymi
lekarzami” (4)

„Wiem, że mam racj�” (18)
Hiob pyta, dlaczego Bóg uważa go
za wroga (24)

14 Odpowiedź Hioba (ci�g dalszy) (1-22)
Człowiek żyje krótko i zmaga si�
z trudnościami (1)

„Nawet dla drzewa istnieje
nadzieja” (7)

„Prosz�, ukryj mnie w grobie!” (13)
„Czy człowiek, który umrze, może
znowu żyć?” (14)

Bóg zat�skni za dziełem swoich
r�k (15)

15 Druga mowa Elifaza (1-35)
Elifaz twierdzi, że Hiob nie boi si�
Boga (4)

Zarzuca Hiobowi arogancj� (7-9)
„Bóg nie wierzy swoim aniołom” (15)
�Ten, kto cierpi, jest
niegodziwy’ (20-24)

16 Odpowiedź Hioba (1-22)
„Jesteście uci�żliwymi
pocieszycielami!” (2)

Hiob twierdzi, że Bóg obrał go sobie
za cel (12)

17 Odpowiedź Hioba (ci�g dalszy) (1-16)
„Otaczaj� mnie szydercy” (2)
„Bóg uczynił mnie przedmiotem
pogardy” (6)

„Moim domem stanie si� grób” (13)

18 Druga mowa Bildada (1-21)
Bildad opisuje los grzeszników (5-20)
Sugeruje, że Hiob nie zna Boga (21)

19 Odpowiedź Hioba (1-29)
Hiob nie zgadza si� z nagan�
ze strony „przyjaciół” (1-6)

Mówi, że jest opuszczony (13-19)
„Mój wykupiciel żyje” (25)

20 Druga mowa Cofara (1-29)
Cofar czuje si� urażony
przez Hioba (2, 3)

Sugeruje, że Hiob jest niegodziwy (5)
Twierdzi, że Hiob rozsmakował si�
w grzechu (12, 13)

21 Odpowiedź Hioba (1-34)
�Dlaczego niegodziwym dobrze si�
powodzi?’ (7-13)

Hiob obnaża prawdziwe oblicze
swoich „pocieszycieli” (27-34)

22 Trzecia mowa Elifaza (1-30)
„Czy człowiek może być przydatny
Bogu?” (2, 3)

Elifaz zarzuca Hiobowi chciwość
i niesprawiedliwość (6-9)

�Wróć do Boga, a b�dzie ci si� dobrze
wiodło’ (23)

23 Odpowiedź Hioba (1-17)
Hiob chce przedstawić swoj� spraw�
Bogu (1-7)

Mówi, że nie może znaleźć Boga (8, 9)
„Trzymam si� Jego drogi i z niej
nie zbaczam” (11)

24 Odpowiedź Hioba (ci�g dalszy) (1-25)
�Czemu Bóg nie wyznacza czasu?’ (1)
Hiob mówi, że Bóg pozwala istnieć
niegodziwości (12)

Grzesznicy kochaj� ciemność (13-17)

25 Trzecia mowa Bildada (1-6)
�Jak człowiek może być niewinny
w oczach Boga?’ (4)

Bildad twierdzi, że człowiek
na próżno zachowuje
nieskazitelność (5, 6)
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26 Odpowiedź Hioba (1-14)
„Ale dopomogłeś bezsilnemu!” (1-4)
�Bóg zawiesza ziemi� na niczym’ (7)
�To tylko obrzeża Bożych dróg’ (14)

27 Hiob jest zdecydowany zachować
nieskazitelność (1-23)
„Nie wyrzekn� si� swojej
nieskazitelności” (5)

Bezbożny nie ma nadziei (8)
„Czemu wasze słowa s� takie
puste?” (12)

Marny los niegodziwych (13-23)

28 Hiob ziemskie skarby przeciwstawia
m�drości (1-28)
Działalność górnicza człowieka (1-11)
M�drość warta wi�cej niż perły (18)
Bojaźń przed Jehow� to prawdziwa
m�drość (28)

29 Hiob wspomina szcz�śliwe dni
sprzed okresu prób (1-25)
Był poważany w bramie
miejskiej (7-10)

Stał na straży sprawiedliwości (11-17)
Każdy słuchał jego rad (21-23)

30 Hiob opisuje, jak zmieniła si�
jego sytuacja (1-31)
Jest wyśmiewany przez ludzi
nic niewartych (1-15)

Wydaje si�, że Bóg mu
nie pomaga (20, 21)

„Moja skóra sczerniała” (30)

31 Hiob broni swojej nieskazitelności (1-40)
„Zawarłem umow� ze swoimi
oczami” (1)

Hiob prosi, żeby Bóg go zważył (6)
Nie dopuścił si� niewierności
małżeńskiej (9-12)

Nie kochał pieni�dzy (24, 25)
Nie dopuścił si�
bałwochwalstwa (26-28)

32 Do rozmowy doł�cza młody Elihu (1-22)
Oburza si� na Hioba i jego
znajomych (2, 3)

Z szacunkiem czekał na swoj�
kolej (6, 7)

Sam wiek nie sprawia, że ktoś
staje si� m�dry (9)

Elihu chce przemówić (18-20)

33 Elihu napomina Hioba za jego
przekonanie o własnej prawości (1-33)

Znaleziony okup (24)
Przywrócenie młodzieńczego
wigoru (25)

34 Elihu wykazuje, że Bóg jest
sprawiedliwy i post�puje
właściwie (1-37)
Hiob powiedział, że Bóg odmówił mu
sprawiedliwości (5)

Prawdziwy Bóg nigdy nie post�puje
niegodziwie (10)

Hiobowi brakuje wiedzy (35)

35 Elihu wykazuje bł�dy w rozumowaniu
Hioba (1-16)
Hiob zasugerował, że jest bardziej
prawy niż Bóg (2)

Bóg jest tak wysoko, że czyjś grzech
nie wyrz�dza mu szkody (5, 6)

Hiob powinien czekać na Boga (14)

36 Elihu wychwala niezgł�bion� wielkość
Boga (1-33)
Posłuszni ciesz� si� dobrobytem;
bezbożni s� odrzucani (11-13)

�Który nauczyciel może si� równać
z Bogiem?’ (22)

Hiob powinien sławić Boga (24)
„Bóg jest wspanialszy, niż możemy
poj�ć” (26)

Bóg ma władz� nad deszczem
i błyskawicami (27-33)

37 Siły natury ukazuj� pot�g� Boga (1-24)
Bóg potrafi powstrzymać działania
człowieka (7)

„Rozważ zdumiewaj�ce
dzieła Boże” (14)

Ludzie nie s� w stanie zrozumieć
Boga (23)˙

Zaden człowiek nie powinien
uważać si� za m�drego (24)

38 Jehowa ukazuje znikomość
człowieka (1-41)
�Gdzie byłeś, gdy stwarzałem
ziemi�?’ (4-6)

Synowie Boży wykrzykiwali
z uznaniem (7)

Pytania dotycz�ce zjawisk
natury (8-32)

„Prawa rz�dz�ce niebem” (33)

39 Niewiedza człowieka ukazana
na przykładzie zwierz�t (1-30)
Koziorożce i łanie (1-4)
Dziki osioł (5-8)
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1 W krainie Uc żył człowiek
o imieniu Hiob�a. Post�po-

wał nieskazitelnie i szlachet-
nie�b. Bał si� Boga i wystrze-
gał si� tego, co złec. 2 Urodziło
mu si� siedmiu synów i trzy
córki. 3 Jego dobytek stanowi-
ło 7000 owiec, 3000 wielbł�dów,
1000 sztuk� bydła i 500 osłów�.
Miał też bardzo liczn� służb�.
W rezultacie stał si� najzamoż-
niejszym� ze wszystkich miesz-
kańców Wschodu.

4 Synowie Hioba urz�dzali
w swoich domach uczty—każdy
w dniu, w którym wypadała jego
kolej. Zapraszali też swoje trzy
siostry, żeby z nimi jadły i pi-
ły. 5 Po takiej serii uczt Hiob
posyłał po swoje dzieci, żeby je
uświ�cić. Wstawał wtedy wcześ-
nie rano i składał ofiary całopal-
ned za każde z nich, bo mówił:
„Może moje dzieci zgrzeszyły
i przekl�ły Boga w swoim ser-
cu”. Hiob robił tak za każdym ra-
zeme.

6 Tymczasem nadszedł dzień,
gdy synowie prawdziwego Boga�f

1:1 � Imi� to może znaczyć „przedmiot
wrogości”. 1:1, 8 �Lub „nienagannie
i prostolinijnie”. 1:3 �Dosł. „500 par”.
�Dosł. „oślic”. �Lub „najznamienit-
szym”. 1:6 �Hebr. idiom odnosz�cy si�
do aniołów.

stawili si� przed Jehow�a. Wśród
nich przybył też Szatanb.

7 Wtedy Jehowa zapytał Sza-
tana: „Sk�d przybywasz?”. A on
odpowiedział Jehowie: „Prze-
mierzałem ziemi� i si� po niej
rozgl�dałem”c. 8 Jehowa rzekł
wi�c do Szatana: „Czy zwróciłeś
uwag�� na mojego sług� Hioba?
Nie ma na ziemi nikogo takiego
jak on. Post�puje nieskazitelnie
i szlachetnie�d. Boi si� Boga i wy-
strzega si� tego, co złe”. 9 Na
to Szatan powiedział Jehowie:
„Czy Hiob boi si� Boga tak bezin-
teresownie?e 10 Czy nie posta-
wiłeś ogrodzenia� wokół niegof,
wokół jego domu i wokół wszyst-
kiego, co ma? Błogosławisz je-
go pracyg, a w kraju mnoż� si�
jego stada. 11 Ale dla odmia-
ny wyci�gnij r�k� i odbierz mu�
wszystko, co ma, a na pew-
no b�dzie Ci� przeklinał pro-
sto w twarz”. 12 Wtedy Jehowa
rzekł do Szatana: „W takim razie
wszystko, co ma, jest w twoich
r�kach�. Tylko jemu samemu nie
wyrz�dzaj krzywdy!”. Szatan od-
szedł wi�c sprzed� Jehowyh.

1:8 �Dosł. „zwróciłeś uwag� w swoim
sercu”. 1:10 �Lub „żywopłotu”. 1:11
�Dosł. „uderz”. 1:12 �Lub „masz wła-
dz� nad wszystkim, co do niego należy”.
�Dosł. „sprzed oblicza”.

Dziki byk (9-12)
Strusica (13-18)
Koń (19-25)
Sokół i orzeł (26-30)

40 Jehowa dalej zadaje pytania (1-24)
Hiob przyznaje, że nie ma nic
do powiedzenia (3-5)

„Czy zakwestionujesz moj�
sprawiedliwość?” (8)

Bóg opisuje sił� Behemota (15-24)

41 Bóg opisuje zdumiewaj�ce cechy
Lewiatana (1-34)

42 Hiob odpowiada Jehowie (1-6)
Trzej znajomi Hioba zostaj�
pot�pieni (7-9)

Jehowa odwraca sytuacj�
Hioba (10-17)
Synowie i córki Hioba (13-15)

ROZDZ. 1
a Eze 14:14

Jak 5:10, 11

b Rdz 6:9

c Hi 2:3

d Rdz 8:20
Rdz 12:7, 8

e Rdz 18:17, 19

f Rdz 6:2
Pwt 33:2
Hi 38:7

��������������������

szpalta 2
a 1Kl 22:19

Ps 103:20
Dn 7:13

b Hi 2:1-3
Za 3:1
Mt 4:1, 3
Łk 22:31
Jn 13:2
Obj 12:9

c 1Pt 5:8

d Rdz 6:9

e Obj 12:10

f Rdz 15:1
Rdz 31:7

g Rdz 26:12

h Hi 2:7
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13 W dniu, gdy synowie i cór-

ki Hioba jedli oraz pili wino
w domu swojego najstarsze-
go brataa, 14 do Hioba przybył
posłaniec i rzekł: „Bydło właś-
nie orało, a obok pasły si� osły,
15 kiedy wtargn�li Sabejczycy
i je zabrali, a sług pozabijali
mieczem. Tylko ja si� uratowa-
łem i dlatego mogłem ci o tym
powiedzieć”.

16 Zanim ten skończył mó-
wić, przybył inny i rzekł: „Na
owce i sług spadł z nieba ogień
od Boga� i ich pochłon�ł! Tylko
ja si� uratowałem i dlatego mog-
łem ci o tym powiedzieć”.

17 Zanim ten skończył mó-
wić, przybył kolejny i rzekł:
„Chaldejczycyb utworzyli trzy
oddziały, napadli na wielbł�dy
i je zabrali, a sług pozabijali
mieczem. Tylko ja si� uratowa-
łem i dlatego mogłem ci o tym
powiedzieć”.

18 Zanim ten skończył mó-
wić, przybył jeszcze jeden i rzekł:
„Twoi synowie i córki jedli oraz
pili wino w domu swojego naj-
starszego brata. 19 Nagle ze-
rwał si� od pustkowia silny wiatr
i uderzył w cztery narożniki do-
mu. Wtedy dom zawalił si� na
młodych i oni zgin�li. Tylko ja si�
uratowałem i dlatego mogłem ci
o tym powiedzieć”.

20 Na to Hiob wstał, rozdarł
swoj� szat� i ostrzygł sobie gło-
w�. Potem upadł na ziemi�, po-
kłonił si� 21 i oświadczył:

„Nagi wyszedłem
z łona matki

i nagi odejd��c.
Jehowa dałd i Jehowa zabrał.
Niech imi� Jehowy dalej

b�dzie wysławiane”.

1:16 �Możliwe też „błyskawica”. 1:21
�Dosł. „tam wróc�”.

22 W całej tej sytuacji Hiob nie
zgrzeszył ani nie zarzucił Bogu
niczego złego�.

2 Potem nadszedł dzień, gdy
synowie prawdziwego Bo-

ga�a stawili si� przed Jehow�b.
Wśród nich przed Jehow� stawił
si� też Szatanc.

2 Wtedy Jehowa zapytał Sza-
tana: „Sk�d przybywasz?”. A on
odpowiedział Jehowie: „Prze-
mierzałem ziemi� i si� po niej
rozgl�dałem”d. 3 Jehowa rzekł
wi�c do Szatana: „Czy zwróciłeś
uwag�� na mojego sług� Hioba?
Nie ma na ziemi nikogo takie-
go jak on. Post�puje nieskazitel-
nie i szlachetnie�e. Boi si� Boga
i wystrzega si� tego, co złe. I jest
zdecydowany dalej post�pować
nieskazitelnief, chociaż ty pró-
bujesz mnie podjudzić przeciw-
ko niemug, żebym go znisz-
czył� bez żadnego powodu”.
4 Na to Szatan powiedział Je-
howie: „Skóra za skór�. Czło-
wiek da za swoje życie� wszyst-
ko, co ma. 5 Dla odmiany wi�c
wyci�gnij r�k� i uderz jego kości
i ciało, a na pewno b�dzie Ci�
przeklinał prosto w twarz”h.

6 Wówczas Jehowa rzekł do
Szatana: „W takim razie Hiob
jest w twoich r�kach�! Tylko nie
odbieraj mu życia�!”. 7 Szatan
odszedł wi�c sprzed� Jehowy
i poraził Hioba bolesnymi wrzo-
dami�i od stóp aż po czubek gło-
wy. 8 A Hiob wzi�ł sobie sko-
rup�, żeby si� ni� skrobać,
i siedział w popielej.

1:22 �Lub „nie przypisał Bogu nic nie-
stosownego”. 2:1 �Hebr. idiom odno-
sz�cy si� do aniołów. 2:3 �Dosł. „zwró-
ciłeś uwag� w swoim sercu”. �Lub
„nienagannie i prostolinijnie”. �Dosł.
„pochłon�ł”. 2:4 �Lub „dusz�”. 2:6
�Lub „masz władz� nad Hiobem”. �Lub
„duszy”. 2:7 �Dosł. „sprzed oblicza”.
�Lub „czyrakami”.

ROZDZ. 1
a Hi 1:4

b Rdz 11:28

c Rdz 3:19
Ps 49:17
Kzn 5:15
Kzn 12:7
1Tm 6:7

d Kzn 5:19
Jak 1:17

��������������������

szpalta 2
��������������������

ROZDZ. 2
a Rdz 6:2

Pwt 33:2
Hi 38:7

b Ps 103:20
Dn 7:13

c Hi 1:6-8

d 1Pt 5:8

e Rdz 6:9

f Hi 27:5

g Hi 1:11

h Kpł 24:15, 16
Hi 1:11, 12
Obj 12:10

i Hi 30:30

j Jer 6:26
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9 W końcu jego żona po-

wiedziała do niego: „Czy dalej
chcesz post�pować nieskazitel-
nie? Przeklnij Boga i umrzyj!”.
10 Ale on jej powiedział: „Mó-
wisz jak nierozs�dna kobieta.
Czy mielibyśmy przyjmować od
prawdziwego Boga tylko to, co
dobre, a nie przyjmować tego,
co złe?”a. W całej tej sytuacji
Hiob nie powiedział nic złego�b.

11 O wszystkich nieszcz�ś-
ciach, które spotkały Hioba,
usłyszeli trzej jego znajomi�: Te-
manita Elifazc, Szuchitad Bil-
dade i Naamita Cofarf. Wyruszyli
ze swoich miejsc i spotkali si�,
tak jak uzgodnili, po czym po-
szli współczuć Hiobowi i go po-
cieszyć. 12 Gdy z daleka zoba-
czyli Hioba, nie poznali go.
Zacz�li wtedy głośno płakać
i rozdzierać swoje szaty. Rzucali
też proch w powietrze i na swo-
je głowyg. 13 Potem siedzieli
z Hiobem na ziemi siedem dni
i siedem nocy.

˙
Zaden nie powie-

dział do niego ani słowa, bo wi-
dzieli, że bardzo cierpih.

3 Później Hiob odezwał si� i
zacz�ł przeklinać dzień swo-

ich narodzin�i. 2 Mówił:
3 „Niech przepadnie dzień,

w którym si� urodziłemj,
oraz noc, gdy ktoś powie-

dział: ‚Urodził si� chło-
piec!’.

4 Niech ten dzień stanie si�
ciemności�.

Niech Bóg, który jest wyso-
ko, nie zwraca na niego
uwagi.

Niech nie świeci nad nim
światło.

5 Niech ten dzień pochłonie
najg�stsza ciemność�.

2:10 �Dosł. „nie zgrzeszył swoimi war-
gami”. 2:11 �Lub „towarzysze”. 3:1
�Dosł. „swój dzień”. 3:5 �Lub „pochło-
nie ciemność i cień śmierci”.

Niech go zakryje chmura
deszczowa.

Niech przerażaj�cy mrok
zaćmi jego światło.

6 Tamta noc niech si� pogr�ży
w ciemnościa.

Niech si� nie raduje wśród
dni roku

i nie zalicza si� do żadnego
z miesi�cy.

7 Niech tamta noc stanie si�
niepłodna.

Niech w niej nie rozbrzmie-
wa radosny okrzyk.

8 Niech rzuc� na ni� przekleń-
stwo ci, którzy przeklinaj�
dzień,

ci, którzy potrafi� obudzić
Lewiatana�b.

9 Niech ściemniej� gwiazdy
jej zorzy.

Niech na próżno wyczekuje
światła dnia

i niech nie ujrzy promieni
brzasku.

10 Bo nie zamkn�ła łona�
mojej matkic

ani nie ukryła nieszcz�ść
przed moimi oczami.

11 Czemu nie umarłem podczas
narodzin?

Czemu nie przestałem ist-
nieć po wyjściu z łona?d

12 Po co matka wzi�ła mnie
na kolana

i karmiła piersi�?
13 Teraz już bym leżał

w spokojue.
Spałbym i odpoczywałf

14 z królami ziemi i ich dorad-
cami,

którzy budowali sobie miejs-
ca b�d�ce teraz ruin��,

3:8 �Może chodzić o krokodyla lub o ja-
kieś inne wielkie i silne zwierz� wodne.
3:10 �Dosł. „drzwi łona”. 3:14 �Możli-
we też „którzy zbudowali dla siebie
opustoszałe miejsca”.

ROZDZ. 2
a Hi 1:21

b Jak 5:10, 11

c Hi 4:1
Hi 15:1
Hi 22:1
Hi 42:7, 9

d Rdz 25:1, 2

e Hi 8:1
Hi 18:1
Hi 25:1

f Hi 11:1
Hi 20:1

g Eze 27:30, 31

h Hi 16:6
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Ps 104:25, 26
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d Jer 20:17, 18

e Kzn 9:5, 10

f Jn 11:11
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15 lub z ksi�ż�tami, którzy

posiadali złoto,
których domy były pełne

srebra.
16 Albo dlaczego nie stałem si�

jak poroniony płód,
jak dzieci, które nigdy nie

widziały światła?
17 Tam nawet niegodziwi prze-

staj� si� burzyć,
odpoczywaj� tam ci, którzy

s� zm�czenia.
18 Tam wi�źniowie razem

zaznaj� spokoju,
nie słysz� głosu nikogo, kto

by ich zmuszał do pracy.
19 Tam mały i wielki s� sobie

równib,
a niewolnik jest uwolniony

od swojego pana.
20 Po co Bóg daje światło

cierpi�cemu
i życie tym, którzy s� rozgo-

ryczeni i udr�czeni�?c

21 Czemu niektórzy pragn�
śmierci, ale ona nie
nadchodzi?d

Poszukuj� jej bardziej niż
ukrytych skarbów.

22 Tacy bardzo si� raduj�,
s� szcz�śliwi, gdy znajduj�

grób.
23 Po co Bóg daje światło

człowiekowi, który zgubił
drog�

i któremu On j� zagradza?e

24 Teraz moim pokarmem staje
si� wzdychanief

i moje j�kig wylewaj� si�
niczym woda.

25 Bo spotkało mnie to, czego
si� l�kałem,

i spadło na mnie to, czego
si� bałem.

26 Nie zaznaj� spokoju, ciszy
ani wytchnienia,

3:20 �Lub „tym o rozgoryczonej duszy”.

ale wci�ż pojawiaj� si� tro-
ski”.

4 Wtedy odezwał si� Temanita
Elifaza:

2 „Czy si� zniecierpliwisz,
jeżeli ktoś spróbuje ci
coś powiedzieć?

Bo kto może si� powstrzy-
mać od mówienia?

3 Sam korygowałeś wielu,
a słabych� wzmacniałeś.

4 Swoimi słowami podnosiłeś
każdego, kto si� potykał,

i wzmacniałeś tych, którym
uginały si� kolana.

5 Teraz jednak spotyka to cie-
bie, a ty czujesz si� przy-
tłoczony�.

Ciebie to dotyka i wpadasz
w przerażenie.

6 Czy to, że boisz si� Boga,
nie napełnia ci� ufności�?

Czy twoje nieskazitelne po-
st�powanieb nie daje ci
nadziei?

7 Przypomnij sobie, prosz�:
Czy ktoś niewinny kiedy-
kolwiek zgin�ł?

Kiedy to zgładzono pra-
wych?

8 Przekonałem si�, że ci, któ-
rzy orz�� to, co szkodliwe,

oraz ci, którzy siej� nieszcz�-
ście, b�d� zbierać to samo.

9 Od tchnienia Boga gin�
i podmuchem Jego gniewu

zostaj� uśmierceni.
10 Lew ryczy, a młody lew

wydaje pomruk,
ale nawet z�by silnych

lwów� si� łami�.
11 Lew ginie z braku zdobyczy,

a jego młode zostaj�
rozproszone.

4:3 �Dosł. „osłabłe r�ce”. 4:5 �Dosł.
„jesteś wyczerpany”. 4:8 �Lub „knu-
j�”. 4:10 �Lub „młodych grzywiastych
lwów”.
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12 Potajemnie przyniesiono mi

słowo,
a jego szept dotarł do moje-

go ucha.
13 W niepokoj�cych myślach

podczas wizji nocnych,
gdy na ludzi spada gł�boki

sen,
14 poczułem przejmuj�ce

drżenie
i wszystkie moje kości za-

trz�sły si� ze strachu.
15 Jakiś duch przesun�ł si�

obok mojej twarzy,
włosy na ciele mi si�

zjeżyły.
16 Stan�ł bez ruchu,

ale nie rozpoznałem jego
wygl�du.

Jakaś postać była przed
moimi oczami.

Panowała cisza, a potem
usłyszałem głos:

17 ‚Czy śmiertelnik może być
bardziej prawy niż Bóg?

Czy człowiek może być
czystszy niż jego Twórca?’.

18 Popatrz, Bóg nie ufa swoim
sługom,

a u swoich aniołów� doszu-
kuje si� winy.

19 O ileż bardziej traktuje tak
mieszkańców glinianych
domów,

których fundament jest
w prochua,

których miażdży si� tak
łatwo jak mola!

20 Mi�dzy rankiem a wieczorem
zostaj� całkowicie zmiaż-
dżeni.

Gin� na zawsze i nikt tego
nie zauważa.

21 Czy nie s� jak namiot, z któ-
rego wyci�gni�to link�?

Umieraj� bez m�drości.

4:18 �Lub „posłańców”.

5 „Wołaj, prosz�! Czy jest ktoś,
kto ci odpowie?

Do którego z aniołów� si�
zwrócisz?

2 Głupca zabije uraza,
a naiwnego uśmierci zawiść.

3 Widziałem głupca zapusz-
czaj�cego korzenie,

ale na miejsce, w którym
mieszka, nagle spadło
przekleństwo.

4 Jego synowie nie s�
bezpieczni

i w bramie miasta zostaj�
zmiażdżenia, a nikt ich
nie ratuje.

5 Plony głupca zjada głodny,
wybieraj�c je nawet spomi�-

dzy cierni,
a dobra głupca i jego synów

przejmuj� inni.
6 To, co szkodliwe, nie wyras-

ta z prochu
ani nieszcz�ście—z ziemi.

7 Jak iskry pojawiaj� si�, żeby
ulecieć w gór�,

tak człowiek, który si� rodzi,
na pewno b�dzie przeży-
wał trudności.

8 Na twoim miejscu zwrócił-
bym si� do Boga

i Jemu przedstawił swoj�
spraw�,

9 Temu, który czyni wielkie
i niezbadane rzeczy,

rzeczy zdumiewaj�ce, któ-
rych nie da si� zliczyć.

10 On daje deszcz ziemi
i zsyła wody na pola.

11 Tych, którzy mało znacz�,
bardzo wywyższa,

a przygn�bionych wybawia.
12 Udaremnia plany przebieg-

łych,
tak iż to, co robi�, nie przy-

nosi skutku.

5:1 �Dosł. „świ�tych”.
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13 Bóg sprawia, że m�drych
gubi ich własna przebieg-
łośća,

przez co plany sprytnych
zostaj� pokrzyżowane.

14 Za dnia napotykaj� oni
ciemność,

a w południe szukaj� po
omacku, jakby to była noc.

15 Bóg wybawia od miecza
ich ust,

ratuje biednego z r�k
siłacza,

16 tak iż dla niewiele znacz�-
cego jest nadzieja,

a usta nieprawych s�
zamkni�te.

17 Szcz�śliwy jest człowiek,
którego Bóg upomina,

nie odrzucaj wi�c karcenia
od Wszechmocnego!

18 On zadaje ból, ale przewi�-
zuje ran�,

łamie, ale własnymi r�kami
uzdrawia.

19 Wyratuje ci� z sześciu
nieszcz�ść,

nawet siódme nie wyrz�dzi
ci szkody.

20 Wczasie kl�ski głodu wyku-
pi ci� od śmierci,

a podczas wojny—od mocy
miecza.

21 Przed biczem j�zykab

b�dziesz chroniony
i nie zl�kniesz si� spustosze-

nia, kiedy nadejdzie.
22 B�dziesz si� śmiał ze znisz-

czenia i głodu
i nie b�dziesz si� bał dzikich

zwierz�t.
23 Bo kamienie leż�ce na polu

nie wyrz�dz� ci szkody�,
a polne zwierz�ta b�d� żyć

z tob� w pokoju.

5:23 �Lub „zawr� z tob� przymierze; za-
wr� z tob� porozumienie”.

24 Przekonasz si�, że twój
namiot jest bezpieczny�,

a gdy pójdziesz na swoje
pastwisko, stwierdzisz,
że niczego nie brakuje.

25 B�dziesz si� cieszył mnó-
stwem dzieci,

a twoi potomkowie b�d� tak
liczni jak roślinność ziemi.

26 Schodz�c do grobu,
b�dziesz w pełni sił,

jak snopy zboża zebrane
w swoim czasie.

27 Zbadaliśmy to i tak si�
rzeczy maj�.

Posłuchaj naszych słów
i je przyjmij”.

6 Wtedy Hiob odpowiedział:
2 „Gdyby tylko dało si� zwa-

żyć cał� moj� m�k�a

i położyć j� na wadze z moim
nieszcz�ściem!

3 Bo teraz jest ci�ższa niż
piaski mórz.

Dlatego moje słowa to mowa
nieokiełznana�b.

4 Bo przeszyły mnie strzały
Wszechmocnego

i pij�� ich jadc.
Trwogi od Boga stan�ły

w szyku przeciwko mnie.
5 Czy dziki osiołd wyda głos,

gdy ma traw�,
lub czy byk b�dzie ryczał,

gdy ma pasz�?
6 Czy potrawy niemaj�ce

smaku je si� bez soli
albo czy ma jakiś smak

sok malwy?
7 Nie tykam� takich rzeczy.

S� jak skażony pokarm.
8 Oby moja prośba została

spełniona

5:24 �Dosł. „że twoim namiotem jest
pokój”. 6:3 �Lub „pochopna; nieroz-
ważna”. 6:4 �Dosł. „mój duch pije”.
6:7 �Lub „moja dusza nie tyka”.
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i oby Bóg dał mi to, czego
pragn�!

9 Oby Bóg zechciał mnie
zmiażdżyć

i wyci�gn�ł swoj� r�k�, żeby
si� mnie pozbyć!a

10 Już samo to przyniosłoby mi
pociech�.

Skakałbym z radości mimo
nieust�puj�cego bólu,

bo nie odrzuciłem wypowie-
dzi

´
Swi�tegob.

11 Czy mam siły dalej czekać?c

Jaki b�dzie mój koniec,
żebym miał nadal żyć�?

12 Czy mam tak� sił� jak skała?
Albo czy moje ciało jest

z miedzi?
13 Czy mog� w jakiś sposób

sobie pomóc,
skoro zabrano mi wszelkie

środki utrzymania?
14 Kto odmawia lojalnej miło-

ści swojemu bliźniemud,
ten przestanie si� bać

Wszechmocnegoe.
15 Moi bracia okazali si� zdrad-

liwif jak potok zimowy,
jak woda potoków zimo-

wych, które wysychaj�.
16 S� ciemne od lodu

i skrywa si� w nich topniej�-
cy śnieg.

17 Ale przychodzi czas, gdy
zostaj� bez wody i znikaj�.

Kiedy nastaje upał, wysy-
chaj�.

18 Zmieniaj� swój bieg,
wypływaj� na pustyni�

i gin�.
19 Karawany z Temyg ich

wypatruj�,
wyczekuj� ich w�drowcy

z Szeby�h.

6:11 �Lub „żebym miał przedłużać swo-
je życie; żebym miał przedłużać istnie-
nie swojej duszy”. 6:19 �Lub „w�dru-
j�ca grupa Sabejczyków”.

20 S� zawstydzeni, bo źle
zaufali.

Przychodz�, a tam spotyka
ich rozczarowanie.

21 Właśnie takimi staliście si�
dla mniea.

Widzicie przerażaj�ce nie-
szcz�ście, które na mnie
spadło, i si� boicieb.

22 Czy powiedziałem, żebyście
mi coś dali?

Czy poprosiłem, żebyście mi
podarowali coś ze swego
bogactwa?

23 Czy prosiłem o ratunek
z r�k wroga

lub o to, żebym został ocalo-
ny� z r�k gn�bicieli?

24 Pouczcie mnie, a ja b�d�
milczałc.

Pomóżcie mi zrozumieć
mój bł�d.

25 Szczere słowa nie s�
bolesne!d

Ale jak� korzyść może przy-
nieść wasza nagana?e

26 Czy zamierzacie krytykować
moje słowa,

wypowiedzi zrozpaczonegof,
które porywa wiatr?

27 Nawet o sierot�� rzuciliby-
ście losyg

i sprzedalibyście� własnego
przyjaciela!h

28 Teraz wi�c spójrzcie
na mnie,

bo nie kłamałbym wam
w twarz.

29 Prosz�, rozważcie to
ponownie—
nie os�dzajcie mnie źle—

rozważcie to ponownie,
bo wci�ż jestem prawy.

30 Czy swoim j�zykiem mówi�
niesprawiedliwie?

6:23 �Dosł. „wykupiony”. 6:27 �Dosł.
„chłopca bez ojca”. �Lub „przehandlo-
walibyście”.
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Czy swoim podniebieniem
nie rozpoznaj�, że coś jest
złe?

7 „Czy życie śmiertelnika na
ziemi nie jest jak praca
przymusowa

i czy jego dni nie s� jak dni
wynaj�tego pracownika?a

2 T�skni za cieniem jak nie-
wolnik

i niczym wynaj�ty pra-
cownik czeka na swoj�
zapłat�b.

3 Tak przydzielono mi miesi�-
ce daremności

i wyliczono mi noce niedolic.
4 Gdy si� kład�, pytam: ‚Kiedy

wstan�?’d.
Ale gdy noc si� ci�gnie, prze-

wracam si� niespokojnie
z boku na bok aż do świtu.

5 Moje ciało jest pokryte roba-
kami i grudkami ziemie.

Na skórze mam pełno stru-
pów i ropyf.

6 Dni moje mkn� szybciej niż
czółenko tkackieg

i przemijaj� bez żadnej
nadzieih.

7 Boże, pami�taj, że moje
życie jest wiatremi,

że moje oko nigdy wi�cej
nie ujrzy szcz�ścia�.

8 Oko, które mnie teraz widzi,
już mnie nie zobaczy.

Twoje oczy b�d� mnie
szukać, ale mnie już nie
b�dziej.

9 Jak obłok, który si� rozpły-
wa i znika,

tak ten, kto trafia do grobu�,
już z niego nie wychodzik.

10 Nie wróci wi�cej do swojego
domu,

7:7 �Dosł. „dobra”. 7:9 �Lub „Szeo-
lu”, czyli wspólnego grobu ludzkości.
Zob. Słowniczek poj�ć.

a tam, gdzie mieszkał,
b�dzie zapomnianya.

11 Dlatego nie powstrzymam
swoich ust.

B�d� mówił w udr�ce swego
ducha,

b�d� si� uskarżał w goryczy
i udr�czeniu�!b

12 Czy jestem morzem albo
morskim olbrzymem,

byś miał nade mn� stawiać
straż?

13 Kiedy mówi�: ‚Moje łoże
mnie pocieszy,

moje łóżko pomoże mi ukoić
niedol�’,

14 wtedy Ty przerażasz mnie
snami

i trwożysz wizjami,
15 przez co wolałbym� wybrać

uduszenie—
śmierć raczej niż swoje

ciało�c.
16 Brzydz� si� swoim życiemd,

nie chc� dalej żyć.
Zostaw mnie, bo moje dni

s� jak tchnieniee.
17 Czym jest zwykły śmiertel-

nik, żebyś miał si� nim
interesować

i skupiać na nim swoj�
uwag��?f

18 Dlaczego sprawdzasz go
co rano

i co chwila poddajesz go
próbie?g

19 Czy nie odwrócisz ode mnie
wzroku

i nie dasz mi czasu nawet
na przełkni�cie śliny?h

20 Jeśli zgrzeszyłem, to w jaki
sposób skrzywdziłem Cie-
bie—Tego, który obserwu-
je ludzi? i

7:11 �Lub „w goryczy swojej duszy”.
7:15 �Lub „moja dusza wolałaby”.
�Dosł. „kości”. 7:17 �Dosł. „zwracać
na niego uwag� w swoim sercu”.
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Czemu obrałeś mnie sobie
za cel?

Czy stałem si� dla Ciebie
ci�żarem?

21 Czemu nie odpuszczasz
mojego przewinienia

i nie przebaczasz mojej
winy?

Bo wkrótce umr� i wróc�
do prochua,

b�dziesz mnie szukał,
ale mnie już nie b�dzie”.

8 Wtedy odezwał si� Szuchitab

Bildadc:
2 „Jak długo b�dziesz mówił

takie rzeczy?d

Twoje słowa s� tylko pot�ż-
nym wiatrem!

3 Czy Bóg wypaczy sprawied-
liwość

albo czy Wszechmocny
wypaczy prawość?

4 Jeśli twoi synowie zgrzeszyli
przeciw Niemu,

to On ukarał ich
za ich bunt�.

5 Ale gdybyś tylko zdał si�
na Bogae

i błagał Wszechmocnego
o przychylność

6 i gdybyś naprawd� był
czysty i prawyf,

to On zwróciłby na ciebie
uwag��

i przywróciłby ci należne
miejsce.

7 I chociaż twój pocz�tek był
mały,

twoja przyszłość byłaby
wielkag.

8 Zapytaj, prosz�, wcześniej-
sze pokolenia

i zwróć uwag� na to,
czego si� dowiedzieli
ich ojcowieh.

8:4 �Dosł. „posłał ich w r�k� ich buntu”.
8:6 �Lub „obudziłby si� dla ciebie”.

9 Bo my urodziliśmy si� za-
ledwie wczoraj i nic nie
wiemy,

ponieważ nasze dni na ziemi
s� cieniem.

10 Czy ci� nie poucz�
i nie powiedz� ci tego,

co wiedz��?
11 Czy papirus wyrośnie wyso-

ko tam, gdzie nie ma mok-
radła?

Czy trzcina wyrośnie wyso-
ko bez wody?

12 Chociaż jeszcze jest w p�ku,
przed zerwaniem,

to uschnie wcześniej niż ja-
kakolwiek inna roślina.

13 Coś takiego spotyka�
wszystkich, którzy zapo-
minaj� o Bogu,

bo nigdy nie spełni si�
to, czego si� spodziewa
bezbożny�,

14 którego ufność jest daremna
i którego zaufanie jest nie-

trwałe jak paj�cza sieć�.
15 Oprze si� on o swój dom,

ale ten si� zawali.
B�dzie próbował si� go

chwycić, ale ten nie
przetrwa.

16 Bezbożny jest dobrze
nawodnion� roślin�
w słońcu,

a w ogrodzie rozrastaj� si�
jego p�dya.

17 Jego korzenie wplataj� si�
w stos kamieni,

szuka wśród nich domu�.
18 Ale gdy ktoś wykorzeni� bez-

bożnego z jego miejsca,
ono si� go wyprze i powie:

‚Nigdy ci� nie widziałem’b.

8:10 �Dosł. „i nie wydob�d� słów
ze swoich serc”. 8:13 �Dosł. „takie
s� ścieżki”. �Lub „odst�pca”. 8:14
�Dosł. „dom paj�ka”. 8:17 �Lub „pat-
rzy na dom z kamieni”. 8:18 �Lub „po-
chłonie”.
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19 Właśnie tak zniknie
bezbożny�a.

Potem z ziemi wyrosn� inni.
20 Bóg na pewno nie odrzuci

post�puj�cych nieska-
zitelnie�

ani nie b�dzie popierał�
złoczyńców.

21 Jeszcze napełni twoje usta
śmiechem,

a twoje wargi okrzykami
radości.

22 Ci, którzy ci� nienawidz�,
okryj� si� hańb�,

a namiotu niegodziwych
już nie b�dzie”.

9 Na to Hiob odpowiedział:
2 „Wiem, że tak jest.
Ale jak zwykły śmiertelnik

może mieć racj�, gdy s�dzi
si� z Bogiem?b

3 Gdyby ktoś chciał si� z Nim
spierać�c,

to nie zdołałby odpowie-
dzieć nawet na jedno
z tysi�ca Jego pytań.

4 Bóg ma m�dre serce i pot�ż-
n� mocd.

Kto może Mu si� przeciwsta-
wić i nie ponieść szkody?e

5 On bez niczyjej wiedzy
przesuwa� góry.

Wywraca je w swoim
gniewie.

6 Wstrz�sa ziemi�, tak iż ona
si� przemieszcza

i drż� jej filaryf.
7 Rozkazuje słońcu, żeby nie

świeciło,
i zakrywa światło gwiazdg.

8 Sam rozpościera niebiosah

i st�pa po wysokich falach
morza i.

8:19 �Lub „rozpływa si� droga bez-
bożnego”. 8:20 �Lub „nienagannych”.
�Dosł. „nie weźmie za r�k�”. 9:3 �Lub
„iść z Nimdo s�du”. 9:5 �Lub „usuwa”.

9 Utworzył gwiazdozbiory
Asz�, Kesil� i Kima�a

oraz gwiazdozbiory nieba
południowego�.

10 Czyni rzeczy wielkie i nie-
zbadaneb,

rzeczy zdumiewaj�ce, któ-
rych nie da si� policzyćc.

11 Mija mnie, a ja Go nie widz�,
przechodzi obok, ale ja Go

nie rozpoznaj�.
12 Kiedy On coś porywa,

kto może Mu si�
przeciwstawić?

Kto może Mu powiedzieć:
‚Co robisz?’?d

13 Bóg nie powstrzyma swoje-
go gniewue.

Przed Nim upadn� nawet
pomocnicy Rahaba�f.

14 Tym bardziej wi�c ja
w sporze z Nim

musz� ostrożnie dobierać
słowa, żeby Mu odpowie-
dzieć!

15 Ale nawet gdybym miał ra-
cj�, wolałbym Mu nie od-
powiadaćg.

Mógłbym jedynie błagać
swego s�dziego� o łask�.

16 Jeśli Go zawołam, czy mi
odpowie?

Nie wierz�, że mnie wysłu-
cha,

17 bo miażdży mnie burz�
i bez powodu mnoży moje

ranyh.
18 Nie daje mi złapać tchu,

wci�ż napełnia mnie tym,
co gorzkie.

9:9 �Może chodzić o gwiazdozbiór Wiel-
kiej Niedźwiedzicy (Ursa Maior). �Mo-
że chodzić o gwiazdozbiór Oriona.
�Może chodzić o Plejady, czyli gromad�
gwiazd w gwiazdozbiorze Byka. �Dosł.
„wewn�trzne komnaty południa”. 9:13
�Może chodzić o olbrzymie stworzenie
morskie. 9:15 �Możliwe też „przeciw-
nika w sporze s�dowym”.
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19 Jeśli chodzi o moc, to On
jest silniejszya.

Jeśli chodzi o sprawiedli-
wość, to On sam mówi:
‚Kto może mnie rozliczyć
z tego, co robi��?’.

20 Gdybym miał racj�, moje
własne usta by mnie pot�-
piły,

nawet jeśli b�d� post�pował
nieskazitelnie�, On uzna
mnie za winnego�.

21 Nawet jeśli b�d� post�pował
nieskazitelnie�, nie jestem
pewny swojego losu�.

Nie chc�� takiego życia.
22 Nie ma żadnej różnicy. Dlate-

go mówi�:
‚On niszczy zarówno niewin-

nych�, jak i niegodziwych’.
23 Gdyby raptowna powódź

spowodowała nagł�
śmierć,

On drwiłby z rozpaczy
niewinnych.

24 Ziemia została wydana
w r�ce niegodziwychb.

Bóg� zakrywa oczy� jej
s�dziów.

A jeśli nie On, to kto?
25 Moje dni s� teraz szybsze

niż biegaczc,
uciekaj�, nie widz�c dobra.

26 Przemykaj� jak trzcinowe
łodzie,

jak orły, które pikuj� na upa-
trzony żer.

27 Gdybym nawet powiedział:
‚Zapomn� o swoim zmart-
wieniu,

rozpromieni� si� i b�d�
radosny’,

9:19 �Dosł. „mnie wezwać”. 9:20, 21
�Lub „jestem niewinny”. 9:20 �Dosł.
„krzywego”. 9:21 �Lub „nie znam swo-
jej duszy”. �Lub „gardz�”. 9:22 �Lub
„post�puj�cych nieskazitelnie”. 9:24
�Dosł. „On”. �Dosł. „twarze”.

28 to z powodu wszystkich
swoich boleści wci�ż od-
czuwałbym stracha

i wiem, że nie uznałbyś mnie
za niewinnego.

29 Zostałbym uznany
za winnego�.

Po co wi�c mam wysilać si�
na darmo?b

30 Gdybym si� umył w wodzie
z topniej�cego śniegu

i oczyścił r�ce ługiem�c,
31 Ty potem zanurzyłbyś mnie

w błotnistym dole,
tak iż brzydziłyby si� mn�

nawet moje szaty.
32 Bo On nie jest człowiekiem

jak ja, żebym mógł Mu
odpowiedzieć,

żebyśmy mogli razem pójść
do s�dud.

33 Nie ma nikogo, kto by mi�-
dzy nami rozstrzygn�ł�,

kto by wyst�pił w roli nasze-
go s�dziego�.

34 Gdyby Bóg przestał
mnie bić�

i przerażać swoimi
trwogamie,

35 wówczas mówiłbym do Nie-
go bez l�ku,

bo nie jestem z tych, którzy
mówi� ze strachu.

10 „Brzydz� si�� swoim
życiemf.

Dam upust żalom.
B�d� mówił otwarcie w gory-

czy i udr�czeniu�!
2 Powiem do Boga: ‚Nie uzna-

waj mnie za winnego.

9:29 �Dosł. „niegodziwego”. 9:30
�Lub „potażem”. 9:33 �Lub „nie ma
rozjemcy”. �Dosł. „na nas obu położył
r�k�”. 9:34 �Dosł. „zdj�ł ze mnie swo-
j� rózg�”. 10:1 �Lub „moja dusza brzy-
dzi si�”. �Lub „w goryczy swojej du-
szy”.
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Wyjaśnij mi, czemu ze mn�
walczysz.

3 Czy masz jak�ś korzyść
z tego, że wyrz�dzasz mi
krzywd�,

że gardzisz dziełem swoich
r�ka,

a jednocześnie sprzyjasz
temu, co doradzaj� niego-
dziwi?

4 Czy masz oczy człowieka�,
czy widzisz tak jak śmiertel-

nik?
5 Czy Twoje dni s� jak dni

śmiertelników,
a Twoje lata jak lata

człowiekab,
6 żebyś miał doszukiwać si�

moich bł�dów
i dopatrywać si� u mnie

grzechu?c

7 Wiesz, że nie jestem winnyd,
a nikt nie może wyzwolić

mnie z Twoich r�ke.
8 Własnymi r�kami mnie

utworzyłeś i ukształto-
wałeśf,

ale teraz chciałbyś mnie cał-
kowicie zniszczyć.

9 Pami�taj, prosz�, że utwo-
rzyłeś mnie z glinyg,

a teraz sprawiasz, że wra-
cam do prochuh.

10 Czy nie wylałeś mnie jak
mleko

i nie sprawiłeś, że st�żałem
jak ser?

11 Przyodziałeś mnie w skór�
i ciało,

a splotłeś kośćmi i ści�g-
nami i.

12 Obdarzyłeś mnie życiem
i lojaln� miłości�.

Pilnie strzegłeś mojego
ducha�j.

10:4 �Dosł. „oczy cielesne”. 10:12
�Lub „tchnienia; życia”.

13 Ale potajemnie postanowi-
łeś sprowadzić na mnie
te rzeczy�.

Wiem, że one s� od Ciebie.
14 Gdybym zgrzeszył, Ty byś

mnie obserwowała

i nie przebaczył mojego
przewinienia.

15 Jeśli jestem winny, to
biada mi!

Ale nawet jeśli jestem nie-
winny, to nie mog� pod-
nieść głowyb,

bo przepełnia mnie hańba
i udr�kac.

16 Gdy podnosz� głow�, polu-
jesz na mnie jak lewd

i znowu pokazujesz mi swo-
j� moc.

17 Przyprowadzasz przeciwko
mnie nowych świadków

i coraz bardziej si� na mnie
gniewasz,

a mnie spotyka nieszcz�ście
za nieszcz�ściem.

18 Czemu wi�c wydobyłeś mnie
z łona?e

Powinienem był umrzeć,
zanim ktokolwiek mnie
zobaczył.

19 I byłoby tak, jak gdybym
nigdy nie istniał.

Z łona zostałbym wzi�ty
prosto do grobu’.

20 Czy nie zostało mi niewiele
dni?f Niech Bóg pozostawi
mnie w spokoju,

niech odwróci ode mnie
swoje oczy, żebym mógł
zaznać choć troch� ulgi�g,

21 zanim bezpowrotnie odejd�h

do krainy najg�stszej ciem-
ności�i,

10:13 �Dosł. „ukryłeś te rzeczy w swoim
sercu”. 10:20 �Lub „mógł choć troch�
si� rozchmurzyć”. 10:21 �Lub „krainy
ciemności i cienia śmierci”.
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22 do krainy zupełnego mroku,
krainy gł�bokiego cienia

i chaosu,
gdzie nawet światło jest jak

mrok”.

11 Na to Naamita Cofara po-
wiedział:

2 „Czy wszystkie te słowa po-
zostan� bez odpowiedzi?

Czy mnóstwo słów sprawi,
że ktoś b�dzie miał racj�?�

3 Czy twoja pusta gadanina
uciszy ludzi?

Czy nikt ci� nie zgani
za twoje kpiny?b

4 Bo mówisz: ‚Moje nauki s�
czystec

i jestem czysty w oczach
Bożych’d.

5 Gdyby jednak przemówił
sam Bóg,

gdyby otworzył do ciebie
swoje ustae,

6 wyjawiłby ci tajniki m�dro-
ści,

bo praktyczna m�drość ma
wiele aspektów.

Wtedy też byś zrozumiał,
że Bóg postanawia zapo-
mnieć o cz�ści twej winy.

7 Czy potrafisz odkryć gł�bo-
kie sprawy Boże

albo poznać wszystko na te-
mat� Wszechmocnego?

8 M�drość jest wyższa niż nie-
bo. Co możesz zdziałać?

Jest gł�bsza niż grób�.
Co możesz wiedzieć?

9 Jest dłuższa niż ziemia
i szersza niż morze.

10 Jeśli Bóg, przechodz�c,
schwyta kogoś i zwoła
s�d,

11:2 �Lub „czy samochwała b�dzie miał
racj�?”. 11:7 �Lub „dotrzeć do grani-
cy”. 11:8 �Lub „Szeol”, czyli wspólny
grób ludzkości. Zob. Słowniczek poj�ć.

to kto może Mu si� przeciw-
stawić?

11 Bo On wie, kiedy ludzie s�
fałszywi.

Gdy widzi zło, czy nie zwróci
na nie uwagi?

12 Pr�dzej dziki osioł urodzi
człowieka�,

niż ktoś pustogłowy cokol-
wiek zrozumie.

13 Gdybyś tylko przygotował
serce

i wyci�gn�ł r�ce ku Bogu!
14 Jeśli twoja r�ka czyni zło,

odrzuć j�
i niech w twoich namiotach

nie dochodzi do żadnej
nieprawości.

15 Wtedy b�dziesz mógł pod-
nieść swoj� twarz, nie ma-
j�c si� czego wstydzić,

i stać niewzruszenie,
bez strachu.

16 Bo wtedy zapomnisz o swo-
jej udr�ce,

b�dziesz j� wspominać jak
wody, które przepłyn�ły
obok ciebie.

17 Twoje życie stanie si� jaś-
niejsze niż południe,

nawet jego ciemność b�dzie
jak poranek.

18 Poczujesz si� pewnie, bo
b�dziesz miał nadziej�,

rozejrzysz si� dookoła i spo-
kojnie położysz si� spać.

19 Położysz si� i nikt nie wzbu-
dzi w tobie strachu,

a wielu b�dzie chciało zys-
kać twoj� przychylność.

20 Ale oczy niegodziwych
zawiod�

i nie znajd� oni miejsca,
do którego mogliby uciec,

a ich jedyn� nadziej� b�dzie
śmierć�”a.

11:12 �Lub „urodzi si� człowiekiem”.
11:20 �Lub „wyzioni�cie duszy”.
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12 Wtedy Hiob odpowiedział:
2 „Doprawdy znacie si�

na rzeczy�
i z wami umrze m�drość!

3 Ale ja też mam
zrozumienie�.

Nie jestem gorszy od was.
Komu nie jest znane to,

o czym mówicie?
4 Stałem si� pośmiewiskiem

dla swoich znajomycha,
kimś, kto woła do Boga, że-

by mu odpowiedziałb.
Człowiek prawy i nienagan-

ny jest pośmiewiskiem.
5 Człowiek beztroski lekcewa-

ży nieszcz�ście,
uważa, że spotka ono tylko

tych, którzy stawiaj� kroki
niepewnie�.

6 Namioty bandytów stoj�
spokojniec,

bezpieczni s� ci, którzy
prowokuj� Bogad,

ci, którzy nosz� w r�kach
swojego bożka.

7 Ale zapytaj, prosz�, zwierz�-
ta, a one ci� poucz�,

zapytaj ptaki, a one ci po-
wiedz�.

8 Albo zwróć uwag� na
ziemi��, a ona ci� pouczy,

również ryby morskie ci to
oznajmi�.

9 Które z nich wszystkich
nie wie,

że stworzyła je r�ka
Jehowy?

10 WJego r�kach jest życie każ-
dego żywego stworzenia�

i duch� każdego człowieka�e.

12:2 �Dosł. „jesteście ludźmi”. 12:3
�Dosł. „serce”. 12:5 �Lub „którym śliz-
gaj� si� stopy”. 12:8 �Możliwe też
„przemów do ziemi”. 12:10 �Lub „du-
sza każdego, kto żyje”. �Lub „tchnie-
nie”. �Dosł. „wszelkiego ciała człowie-
czego”.

11 Czy ucho nie bada słów,
tak jak j�zyk� bada smak

jedzenia?a

12 Czy m�drość nie jest u s�dzi-
wychb,

a zrozumienie u tych, którzy
długo żyj�?

13 U Boga jest m�drość
i pot�gac,

rada i zrozumienied.
14 Kiedy On coś burzy, nie da

si� tego odbudowaće.
Gdy coś zamyka, żaden czło-

wiek nie może tego otwo-
rzyć.

15 Kiedy wstrzymuje wody,
wszystko wysychaf.

Gdy je wypuszcza, zalewaj�
ziemi�g.

16 U Niego jest siła i praktycz-
na m�drośćh.

W Jego r�kach jest ten,
kto schodzi na manowce,
i ten, kto sprowadza
na manowce.

17 On sprawia, że doradcy
chodz� boso�,

a z s�dziów robi głupców i.
18 Rozwi�zuje wi�zy nałożone

przez królów j,
a z nich samych czyni nie-

wolników�.
19 Sprawia, że kapłani chodz�

bosok,
i obala tych, którzy utwier-

dzili swoj� władz�l.
20 Zaufanych doradców pozba-

wia mowy,
a starcom� odbiera rozs�-

dek.
21 Na dostojników wylewa

pogard�m

i osłabia� mocarzy.

12:11 �Dosł. „podniebienie”. 12:17
�Lub „odarci ze wszystkiego”. 12:18
�Lub „zawi�zuje pas wokół ich bioder”.
12:20 �Lub „starszym ludu”. 12:21
�Dosł. „rozluźnia pas”.
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22 Ujawnia gł�bokie sprawy
ukryte w ciemnościa,

g�st� ciemność wydobywa
na światło dzienne.

23 Czyni narody wielkimi, żeby
je unicestwić,

pomnaża narody, żeby je po-
prowadzić na wygnanie.

24 Przywódców ludu pozbawia
zrozumienia�

i sprawia, że tułaj� si� po
bezdrożach pustkowiab.

25 Chodz� po omacku w ciem-
nościc—tam, gdzie nie ma
światła.

On sprawia, że bł�kaj� si�
jak pijanid.

13 „Wszystko to zobaczyłem
na własne oczy,

usłyszałem to na własne
uszy i zrozumiałem.

2 Ja też wiem to co wy,
nie jestem od was gorszy.

3 Wolałbym jednak rozmawiać
z samym Wszechmocnym,

pragn� przedstawić Bogu
argumenty w swojej
sprawiee.

4 Ale wy obrzucacie mnie
kłamstwami,

wszyscy jesteście nic nie-
wartymi lekarzamif.

5 Gdybyście tylko zupełnie
milczeli,

dowiedlibyście tym swojej
m�drościg.

6 Posłuchajcie, prosz�, moich
argumentów

i zwróćcie uwag� na to,
co mam do powiedzenia
na swoj� obron��.

7 Czy w obronie Boga b�dzie-
cie mówić niesprawiedli-
wie?

Czy w obronie Boga b�dzie-
cie mówić zwodniczo?

12:24 �Dosł. „serca”. 13:6 �Lub „na
mowy obrończe moich warg”.

8 Czy weźmiecie Jego
stron��?

Czy podejmiecie si� obrony
prawdziwego Boga?

9 Czy wyszłoby wam na dobre,
gdyby was przebadał?a

Czy Go oszukacie tak jak
zwykłego śmiertelnika?

10 Jeśli potajemnie okazujecie
stronniczość,

On na pewno was zganib.
11 Czy nie przerazi was już sa-

mo Jego dostojeństwo
i czy nie padnie na was

strach przed Nim?
12 Wasze m�dre� wypowiedzi

warte s� tyle co popiół�,
wasza obrona� jest tak kru-

cha, jak tarcze z gliny.
13 Milczcie przede mn�, żebym

mógł mówić,
a potem niech mnie spotka,

co chce!
14 Czemu narażam si� na nie-

bezpieczeństwo�
i ryzykuj� swoje życie�?

15 Chociaż Bóg może mnie za-
bić, nadal b�d� czekałc,

b�d� bronił przed Nim swo-
jej sprawy�.

16 Stałby si� wtedy moim wyba-
wieniemd,

bo nie może si� przed Nim
stawić żaden bezbożny�e.

17 Posłuchajcie uważnie moich
słów,

zwróćcie uwag� na to,
co mówi�.

18 Zobaczcie, przygotowałem
swoj� spraw� s�dow�.

Wiem, że mam racj�.

13:8 �Lub „okażecie wobec Niego
stronniczość”. 13:12 �Lub „pami�t-
ne”. �Dosł. „to przysłowia z popiołu”.
�Dosł. „wypukłości waszych tarcz”.
13:14 �Dosł. „nosz� swoje ciało w z�-
bach”. �Dosł. „bior� dusz� w swoje r�-
ce”. 13:15 �Lub „swoich dróg”. 13:16
�Lub „odst�pca”.
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19 Kto b�dzie si� ze mn�
spierał?

Gdybym miał milczeć,
to bym skonał!�

20 Boże, prosz� Ci� tylko
o dwie rzeczy�,

a wtedy nie b�d� si� przed
Tob� krył:

21 odsuń swoj� ci�żk� r�k�
daleko ode mnie

i niech mnie nie przeraża
strach przed Tob�a.

22 Albo Ty zawołaj, a ja odpo-
wiem,

albo niech ja mówi�, a Ty
mi odpowiedz.

23 Wczym zawiniłem, w czym
zgrzeszyłem?

Wyjaw mi moje przewinienie
i mój grzech.

24 Czemu zakrywasz swoj�
twarzb

i uważasz mnie za wroga?c

25 Czy b�dziesz próbował prze-
straszyć liść gnany wia-
trem

lub ścigać such� słom�?
26 Bo zapisujesz przeciwko

mnie gorzkie oskarżenia
i każesz mi odpowiadać

za grzechy młodości.
27 Zakułeś moje nogi w dyby,

przygl�dasz si� wszystkim
moim ścieżkom

i zaznaczasz każdy mój ślad.
28 Dlatego człowiek� rozkłada

si� jak coś zbutwiałego,
jak odzież zżarta przez mole.

14 „Człowiek urodzony
przez kobiet�

żyje krótkod i wci�ż zmaga
si� z trudnościami�e.

13:19 �Możliwe też „jeśli ktoś jest w sta-
nie, to zamilkn� i skonam”. 13:20
�Dosł. „tylko dwóch rzeczy mi nie czyń”.
13:28 �Dosł. „on”. Może chodzić o Hio-
ba. 14:1 �Lub „i jest przesycony niepo-
kojem”.

2 Wyrasta jak kwiat, a potem
wi�dnie�a.

Ucieka jak cień i znikab.
3 ATy skierowałeś na niego

swój wzrok
i przyprowadzasz go�, żeby

go s�dzić�c.
4 Kto może zrodzić czystego

z nieczystego?d

Nikt!
5 Dni człowieka s� ustalone

i w Twoich r�kach jest liczba
jego miesi�cy.

Wyznaczyłeś mu granic�, że-
by si� nie posun�ł daleje.

6 Odwróć od niego wzrok,
żeby mógł odpocz�ć,

aż zakończy swój dzień
niczym wynaj�ty pracow-
nikf.

7 Bo nawet dla drzewa istnieje
nadzieja.

Jeśli zostanie ści�te, to zno-
wu wypuści p�dy,

a jego gał�zki dalej b�d�
rosn�ć.

8 Choćby jego korzeń starzał
si� w ziemi

i w glebie obumierał jego
pniak,

9 to gdy poczuje wod�,
zacznie odrastać

i wypuści gał�zie jak młoda
roślina.

10 Ale człowiek umiera i leży
bezwładny.

Wydaje ostatnie tchnienie
i gdzie si� podziewa?g

11 Wody z morza znikaj�,
a rzeka opada i wysycha.

12 Podobnie człowiek kładzie
si� i nie wstajeh.

Dopóki istnieje niebo,
nie obudzi si� on

ani nie wstanie ze snui.

14:2 �Możliwe też „i zostaje ści�ty”.
14:3 �Dosł. „mnie”. �Lub „żeby był
Twoim przeciwnikiem w s�dzie”.
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13 Prosz�, ukryj mnie
w grobie�a,

przechowaj mnie, aż minie
Twój gniew,

wyznacz mi czas, a potem
sobie o mnie przypomnij!b

14 Czy człowiek, który umrze,
może znowu żyć?c

Przez wszystkie dni swojej
przymusowej służby b�d�
czekał,

aż nadejdzie moja ulgad.
15 Ty zawołasz, a ja Ci

odpowieme.
Zat�sknisz za dziełem

swoich r�k.
16 Jednak na razie liczysz

każdy mój krok,
zwracasz uwag� tylko

na mój grzech.
17 Chowasz moje przewinienie

do woreczka i go piecz�tu-
jesz,

zaklejasz w nim mój wyst�-
pek.

18 Jak góra upada i si� rozsy-
puje,

a skała zostaje przesuni�ta,
19 jak woda ściera kamienie,

a jej potoki zmywaj� gleb�,
tak Ty niszczysz nadziej�

śmiertelnika.
20 Przemagasz go tak długo,

aż ginief,
zmieniasz jego wygl�d i od-

prawiasz go do grobu.
21 Jego synowie s� otaczani

szacunkiem, ale on o tym
nie wie,

przestaj� cokolwiek znaczyć,
ale on nie jest tego
świadomyg.

22 Odczuwa ból tylko wtedy,
kiedy jeszcze ma ciało,

14:13 �Lub „Szeolu”, czyli wspólnym
grobie ludzkości. Zob. Słowniczek po-
j�ć.

odczuwa� smutek tylko wte-
dy, kiedy jeszcze żyje”.

15 Na to Temanita Elifaza po-
wiedział:

2 „Czy m�drzec odpowie pus-
tymi argumentami�

albo czy napełni swój
brzuch wschodnim wia-
trem?

3 Upominanie samymi słowa-
mi jest bezużyteczne,

a z samej mowy nie ma
żadnego pożytku.

4 Przez ciebie zanika bojaźń
przed Bogiem

i coraz mniej si� na Niego
zważa.

5 Bo twoje przewinienie dyk-
tuje ci, co masz powie-
dzieć�,

i postanawiasz mówić prze-
biegle.

6 Pot�piaj� ci� twoje własne
usta, a nie ja,

twoje własne wargi świadcz�
przeciwko tobieb.

7 Czy byłeś pierwszym czło-
wiekiem, który przyszedł
na świat,

albo czy urodziłeś si�, zanim
powstały wzgórza?

8 Czy przysłuchujesz si� po-
ufnym rozmowom Boga

albo czy tylko siebie uwa-
żasz za m�drego?

9 Co takiego wiesz, czego my
nie wiemy?c

Co takiego rozumiesz, czego
my nie rozumiemy?

10 Wśród nas jest zarówno si-
wowłosy, jak i s�dziwyd,

m�żczyźni znacznie starsi
niż twój ojciec.

11 Czy nie wystarcz� ci Boże
słowa pocieszenia

14:22 �Lub „jego dusza odczuwa”.
15:2 �Lub „wiedz� przypominaj�c�
wiatr”. 15:5 �Lub „ćwiczy twoje usta”.
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albo słowa wypowiedziane
do ciebie łagodnie?

12 Czemu ponosi ci� serce
i czemu z twoich oczu błyska

gniew?
13 Bo gniewasz si� na Boga�

i pozwalasz sobie na takie
słowa.

14 Jak śmiertelnik może być
czysty?

Jak ktoś urodzony przez ko-
biet� może być prawy?a

15 Przecież Bóg nie wierzy swo-
im aniołom�

i nawet niebiosa nie s� czys-
te w Jego oczachb.

16 Jak wi�c może ufać komuś
odrażaj�cemu
i zepsutemuc,

kto nieprawość pije łapczy-
wie jak wod�?!

17 Powiem ci coś, a ty mnie
posłuchaj!

Przekaż� ci, co widziałem,
18 co mówili m�drcy i czego

nie ukrywali,
a co usłyszeli od swoich

ojcówd.
19 Im samym dano t� ziemi�

i pośród nich nie przecho-
dził żaden obcy.

20 Niegodziwy cierpi m�k�
przez wszystkie swoje
dni—

przez wszystkie lata, które
wyznaczono takiemu tyra-
nowi.

21 W uszach mu brzmi� przera-
żaj�ce odgłosye,

w czasie pokoju napadaj� go
grabieżcy.

22 Nie wierzy, że umknie ciem-
nościf,

czeka na niego miecz.

15:13 �Lub „zwracasz swojego ducha
przeciw Bogu”. 15:15 �Dosł. „świ�-
tym”.

23 Tuła si�, szukaj�c
jedzenia�, i mówi: ‚Sk�d je
wzi�ć?’.

Dobrze wie, że dzień ciem-
ności jest tuż, tuż.

24 Udr�ka i cierpienie wci�ż go
przerażaj�,

bior� nad nim gór� jak król
gotowy do ataku.

25 Bo podnosi r�k� przeciwko
Bogu

i próbuje przeciwstawić si��
Wszechmocnemu.

26 Uparcie na Niego naciera
swoj� grub�, mocn� tarcz��.

27 Jego twarz obrosła tłusz-
czem�,

a na jego biodrach widać fał-
dy sadła.

28 Przebywa w miastach, które
zostan� zniszczone,

w domach, w których nikt
nie b�dzie mieszkał

i które stan� si� kup� ka-
mieni.

29 Nie wzbogaci si�, nie nagro-
madzi maj�tku,

nie pomnoży swoich dóbr
w kraju.

30 Nie umknie ciemności,
jego gał�zk�� wysuszy pło-

mień,
a on sam zginie od podmu-

chu Bożych� usta.
31 Nie powinien schodzić

z właściwej drogi i ufać te-
mu, co bezwartościowe,

bo to, co otrzyma w zamian,
też okaże si� bez wartości.

32 Stanie si� tak, zanim przemi-
nie jego dzień,

15:23 �Dosł. „chleba”. 15:25 �Lub
„przemóc”. 15:26 �Dosł. „grubymi wy-
pukłościami swojej tarczy”. 15:27
�Lub „stał si� arogancki”. 15:30 �Cho-
dzi o jak�kolwiek nadziej� na odzyska-
nie tego, co zostało utracone. �Dosł.
„Jego”.
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a jego gał�zie nigdy bujnie
si� nie rozrosn�a.

33 B�dzie jak winorośl, która
zrzuca niedojrzałe wino-
grona,

i jak drzewo oliwne, które
zrzuca swoje kwiecie.

34 Bo działania bezbożnych�
s� jałoweb

i ogień pochłonie namioty
przekupstwa.

35 Tacy daj� pocz�tek proble-
mom i rodz� niegodziwość,

w ich wn�trzu� rozwija si�
podst�p”.

16 Na to Hiob odpowiedział:
2 „Słyszałem do tej pory

wiele takich rzeczy.
Wszyscy jesteście uci�żliwy-

mi pocieszycielami!c
3 Czy wreszcie skończ� si�

puste� słowa?
Co ci� skłania do takiej

odpowiedzi?
4 Ja też mógłbym mówić tak

jak wy.
Gdybyście byli na moim

miejscu�,
też mógłbym si� przed wami

wym�drzać
i kiwać nad wami głow�d.

5 Ale zamiast tego wzmacniał-
bym was słowami swoich
ust,

niósłbym wam ulg� pocie-
szeniem swoich warge.

6 Kiedy mówi�, mój ból nie
zostaje uśmierzonyf,

gdy przestaj� mówić, wcale
nie słabnie.

7 A teraz Bóg mnie zm�czyłg,
zniszczył cały mój dom�.

15:34 �Lub „odst�pców”. 15:35 �Dosł.
„łonie”. 16:3 �Lub „przypominaj�ce
wiatr”. 16:4 �Lub „gdyby wasza du-
sza była na miejscu mojej duszy”. 16:7
�Lub „gromadz�cych si� u mnie”.

8 Ponadto chwytasz mnie
i inni to widz�,

tak iż moje wychudzone cia-
ło jest jak świadek, który
zeznaje przeciwko mnie.

9 Bóg rozszarpał mnie w swo-
im gniewie i żywi do mnie
wrogośća.

Zgrzyta na mnie z�bami.
Mój wróg przeszywa mnie

swoim wzrokiemb.
10 Szeroko otworzyli przeciw-

ko mnie swoje ustac

i pogardliwie mnie spolicz-
kowali,

licznie gromadz� si� prze-
ciwko mnied.

11 Bóg wydaje mnie w r�ce
wyrostków

i rzuca mnie w r�ce niego-
dziwyche.

12 Cieszyłem si� spokojem,
ale On mnie roztrzaskałf,

chwycił mnie za kark
i zmiażdżył.

Potem obrał mnie sobie
za cel.

13 Otaczaj� mnie Jego
łucznicyg.

On przebija moje nerkih i nie
okazuje współczucia,

moj� żółć wylewa na ziemi�.
14 Robi we mnie wyłom za wy-

łomem i si� przeze mnie
przebija.

Naciera na mnie jak wojow-
nik.

15 Uszyłem wór�, żeby zakryć
swoj� skór� i,

a swoj� godność� pogrzeba-
łem w prochu j.

16 Moja twarz poczerwieniała
od płaczuk,

a na moich powiekach jest
gł�boki cień�,

16:15 �Zob. Słowniczek poj�ć. �Lub
„sił�”. Dosł. „róg”. 16:16 �Lub „cień
śmierci”.
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17 chociaż swoich r�k nie spla-
miłem przemoc�,

a moja modlitwa jest czysta.
18 Ziemio, nie zakrywaj mojej

krwi!a
I niech nigdzie nie ukryje si�

mój krzyk!
19 Nawet teraz jest w niebio-

sach mój świadek,
jest na wysokościach Ten,

który może zaświadczyć
na moj� rzecz.

20 Moi znajomi szydz� ze mnieb,
gdy moje oczy spływaj� łza-

mi przed Bogiem�c.
21 Niech ktoś rozs�dzi mi�dzy

człowiekiem a Bogiem—
tak jak rozs�dziłby mi�dzy

człowiekiem a jego
bliźnimd.

22 Bo jeszcze tylko kilka lat,
a odejd� ścieżk�, z której

nie ma powrotue.

17 „Mój duch został złamany,
a moje dni—zgaszone,

czeka mnie cmentarzf.
2 Otaczaj� mnie szydercyg,

a moje oczy musz� patrzeć
na ich buntownicze zacho-
wanie.

3 Prosz�, przyjmij mój zastaw
i zachowaj go u siebie.

Kto inny uściśnie mi r�k�
i wstawi si� za mn�?h

4 Bo pozbawiłeś tych ludzi�
rozeznania i.

Dlatego nie pozwalasz, żeby
nade mn� górowali.

5 Ktoś jest gotowy dzielić si�
swoimi dobrami z przyja-
ciółmi,

podczas gdy oczy jego włas-
nych dzieci gasn�.

16:20 �Możliwe też „gdy moje bezsenne
oczy spogl�daj� ku Bogu”. 17:4 �Dosł.
„ich serce”.

6 Bóg uczynił mnie przedmio-
tem pogardy� wśród ludzia,

tak iż pluj� mi w twarzb.
7 Z bólu moje oczy s� coraz

bardziej zamglonec,
a moje r�ce i nogi s� ledwie

jak cień.
8 Sprawiedliwi patrz� na to

zdumieni,
a niewinnego bulwersuje

bezbożny�.
9 Prawy trzyma si� mocno

swojej drogid,
a ten, który ma czyste r�ce,

staje si� silniejszye.
10 Wy jednak możecie wszyscy

przyjść i dalej ci�gn�ć swo-
je wywody,

bo do tej pory żaden
z was nie powiedział nic
m�dregof.

11 Moje dni przemin�łyg,
moje plany—pragnienia me-

go serca—zostały roz-
trzaskaneh.

12 Awy� przedstawiacie noc
jako dzień.

Mówicie: ‚Zaraz pewnie zrobi
si� jasno, bo teraz jest
ciemno’.

13 Jeszcze troch� poczekam
i moim domem stanie si�
grób�i,

w ciemności rozściel� swoje
łóżko j.

14 Zawołam do grobu�k:
‚Mój ojcze!’,

a do larwy: ‚Moja matko,
moja siostro!’.

15 Gdzie wi�c jest moja
nadzieja? l

Kto j� widzi?

17:6 �Dosł. „przysłowiem; porzekad-
łem”. 17:8 �Lub „odst�pca”. 17:12
�Dosł. „oni”. 17:13 �Lub „Szeol”, czyli
wspólny grób ludzkości. Zob. Słowni-
czek poj�ć. 17:14 �Dosł. „dołu”.
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16 Zejdzie ona do bram grobu�,
kiedy razem z ni� zst�pi�

do prochu”a.

18 Na to Szuchita Bildadb po-
wiedział:

2 „Jak długo jeszcze
b�dziecie� mówić takie
rzeczy?

Wykażcie troch� zrozumie-
nia, a wtedy b�dziemy
mogli rozmawiać.

3 Czemu mielibyście uznawać
nas za zwierz�tac

i uważać nas za głupich�?
4 Nawet gdybyś w gniewie si�

rozszarpał�,
to czy ze wzgl�du na ciebie

opustoszałaby ziemia
lub skała usun�łaby si�

ze swego miejsca?
5 ´

Swiatło niegodziwego fak-
tycznie zostanie zgaszone,

a jego ogień przestanie
płon�ćd.

6 ´
Swiatło w jego namiocie

na pewno ściemnieje,
a lampa nad nim zostanie

zgaszona.
7 Jego zamaszysty krok stanie

si� drobny,
a jego własna rada przywie-

dzie go do upadkue.
8 Bo jego stopy poprowadz�

go do sieci
i wejdzie prosto na ni�.

9 Za pi�t� chwyci go pułapka,
złapie go sidłof.

10 Na ziemi ukryty jest sznur
na niego,

a pułapka zastawiona jest
na jego ścieżce.

17:16 �Lub „Szeolu”, czyli wspólnego
grobu ludzkości. Zob. Słowniczek poj�ć.
18:2 �Może chodzić o Hioba i ludzi mu
podobnych lub tych, którzy mu współ-
czuli. 18:3 �Możliwe też „nieczystych”.
18:4 �Lub „rozszarpał swoj� dusz�”.

11 Ze wszystkich stron przera-
żaj� go trwogia

i ścigaj� go, depcz�c mu
po pi�tach.

12 Siły go opuszczaj�
i z powodu nieszcz�ściab

b�dzie si� chwiał�.
13 Jego skóra jest pożerana,

a jego kończyny pochłania
najbardziej śmiertelna
choroba�.

14 Zostaje wyrwany ze swojego
bezpiecznego namiotuc

i jest prowadzony do króla
trwóg�.

15 W namiocie niegodziwego
b�d� mieszkać obcy�.

Jego dom zostanie posypany
siark�d.

16 Jego korzenie uschn�
pod nim,

a nad nim—jego gał�zie.
17 Pami�ć o nim zniknie z ziemi

i jego imi� nie b�dzie znane�
na ulicy.

18 Zostanie wyrzucony
ze światła w ciemność

i wyp�dzony z żyznej ziemi.
19 Nie b�dzie miał dzieci,

nie b�dzie miał potomków
wśród swojego ludu,

a tam, gdzie mieszka�,
nikt nie ocaleje.

20 Gdy nadejdzie dzień jego
nieszcz�ścia, mieszkańcy
Zachodu b�d� przerażeni,

a mieszkańców Wschodu
ogarnie groza.

21 Właśnie to spotyka namioty
złoczyńcy,

miejsce tego, który nie zna
Boga”.

18:12 �Lub „okuleje”. 18:13 �Dosł.
„pierworodny śmierci”. 18:14 �Lub
„okropnej śmierci”. 18:15 �Dosł. „coś,
co nie jest jego”. 18:17 �Dosł. „nie b�-
dzie miał imienia”. 18:19 �Lub „tym-
czasowo si� osiedlił”.
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19 Na to Hiob odpowiedział:
2 „Jak długo b�dziecie

mnie� drażnića,
miażdż�c mnie słowami?b

3 Zganiliście� mnie dziesi�ć
razy

i nie wstydzicie si� pastwić
nade mn�c.

4 A jeśli nawet popełniłem
bł�d,

to jest to moja sprawa.
5 Jeśli tak bardzo chcecie wy-

nosić si� nade mnie,
twierdz�c, że słusznie zosta-

łem pot�piony,
6 to wiedzcie, że to Bóg wpro-

wadził mnie w bł�d
i upolował mnie w swoj�

sieć.
7 Chociaż krzycz�, że dzieje

si� krzywda, nie otrzymuj�
odpowiedzid,

chociaż wołam o pomoc,
nie ma sprawiedliwoście.

8 Moj� ścieżk� zagrodził ka-
miennym murem i nie mo-
g� przejść,

moje drogi pokrył ciemnoś-
ci�f.

9 Odarł mnie z mojej chwały
i zdj�ł z mojej głowy koron�.

10 Niszczy mnie ze wszystkich
stron, dopóki nie zgin�,

moj� nadziej� wykorzenia
jak drzewo.

11 Płonie na mnie gniewem
i uważa mnie za swojego

wrogag.
12 Jego wojska schodz� si�

i mnie oblegaj�,
obozuj� dookoła mojego

namiotu.
13 Odsun�ł ode mnie moich

braci,
ci, którzy mnie znaj�, od-

wrócili si� ode mnieh.

19:2 �Lub „moj� dusz�”. 19:3 �Lub
„obraziliście”.

14 Znikn�li moi bliscy,
ci, których dobrze znałem,

o mnie zapomnielia.
15 Goście w moim domub i moje

niewolnice uważaj� mnie
za obcego,

w ich oczach jestem cudzo-
ziemcem.

16 Wołam swojego sług�, ale on
nie reaguje,

i to nawet wtedy, gdy błagam
go o współczucie.

17 Mój oddech stał si� wstr�tny
dla mojej żonyc

i cuchn� swoim braciom�.
18 Nawet małe dzieci mn�

gardz�.
Kiedy wstaj�, zaczynaj� si�

ze mnie wyśmiewać.
19 Brzydz� si� mn� wszyscy

moi przyjacieled,
a ci, których kochałem,

zwrócili si� przeciwko
mniee.

20 Została ze mnie tylko skóra
i kości�f

i ledwie uchodz� śmierci�.
21 Zlitujcie si� nade mn�, bra-

cia, zlitujcie si�,
bo dotkn�ła mnie r�ka same-

go Bogag.
22 Czemu prześladujecie mnie

tak jak Bógh

i bez przerwy mnie atakuje-
cie�? i

23 Gdyby tylko spisano moje
słowa,

gdyby tylko można było zapi-
sać je w ksi�dze!

24 Gdyby tylko na zawsze wyry-
to je w skale

żelaznym rylcem i ołowiem!

19:17 �Dosł. „synom mojego łona”, czyli
łona, które urodziło Hioba (łona jego
matki). 19:20 �Dosł. „moja kość przy-
lega do mojej skóry i do mojego ciała”.
�Dosł. „uciekam ze skór� swoich z�-
bów”. 19:22 �Dosł. „i nie możecie si�
nasycić moim ciałem”.
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25 Bo dobrze wiem, że mój
wykupiciela żyje.

Nadejdzie później i stanie
nad t� ziemi��.

26 Gdy moja skóra w ten spo-
sób zniszczeje,

ale b�d� jeszcze żył, zobacz�
Boga,

27 ja sam Go ujrz�,
zobacz� Go własnymi ocza-

mi, a nie cudzymib.
Ale gł�boko wewn�trz czuj�

si� przytłoczony�!
28 Bo pytacie: ‚Jak go prześla-

dujemy?’c,
jak gdyby przyczyna proble-

mu leżała we mnie.
29 Sami si� bójcie mieczad,

bo miecz sprowadza kar�
za bł�dy.

Wiedzcie, że istnieje
s�dzia”e.

20 Na to Naamita Cofarf po-
wiedział:

2 „Ogarn�ło mnie wzburzenie
i moje niepokoj�ce myśli

skłaniaj� mnie do mówie-
nia.

3 Usłyszałem nagan�, która
mnie obraża,

moje zrozumienie� każe mi
wi�c odpowiedzieć.

4 Na pewno zawsze to
wiedziałeś—

bo jest tak, odk�d człowiek�
pojawił si� na ziemig—

5 że radosny okrzyk niegodzi-
wych jest krótki,

a radość bezbożnego� trwa
tylko chwil�h.

19:25 �Dosł. „ponad tym prochem; na
tym prochu”. 19:27 �Lub „osłabły we
mnie moje nerki”. 20:3 �Dosł. „duch
z mojego zrozumienia”. 20:4 �Lub
„ludzkość; Adam”. 20:5 �Lub „odst�p-
cy”.

6 Choć jego wielkość si�ga
nieba,

a jego głowa—obłoków,
7 zginie on na zawsze jak jego

własne odchody.
Ci, którzy go widywali, b�d�

pytać: ‚Gdzie on jest?’.
8 Uleci niczym sen i go nie

znajd�,
zostanie odp�dzony niczym

nocna wizja.
9 Oko, które go kiedyś ogl�-

dało, nie zobaczy go po-
nownie

i nie ujrzy go już jego doma.
10 Jego własne dzieci b�d�

zabiegać o przychylność
biednych,

a on sam odda zagarni�te
kiedyś bogactwob.

11 Jego kości były pełne mło-
dzieńczego wigoru,

ale ten wigor legnie razem
z nim w prochu.

12 Jeśli zło ma w jego ustach
słodki smak,

jeśli on ukrywa je pod j�zy-
kiem,

13 jeśli si� nim rozkoszuje i go
nie wypluwa,

ale trzyma je w ustach,
14 to jego pokarm w nim skwaś-

nieje,
stanie si� w nim jak

trucizna� kobr.
15 Połkn�ł bogactwo, ale je

zwymiotuje,
Bóg usunie je z jego brzucha.

16 Bezbożny b�dzie ssał jad
kobr,

zginie od z�bów jadowych�
żmii.

17 Nigdy nie zobaczy strumieni
wody,

potoków miodu i masła.

20:14 �Lub „żółć”. 20:16 �Dosł. „od j�-
zyka”.
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18 Nie zdoła skorzystać�
ze swoich dóbr i je odda.

Nie nacieszy si� bogactwem,
którego si� dorobił
na handlua.

19 Bo zgn�bił i porzucił bied-
nych,

zagarn�ł dom, którego nie
budował.

20 Nie zazna wewn�trznego
spokoju,

jego bogactwo nie pomoże
mu si� uratować.

21 Nie pozostało nic, co mógłby
pochłon�ć,

dlatego jego dobrobyt nie
przetrwa.

22 U szczytu bogactwa ogarnie
go niepokój,

nieszcz�ście spadnie na nie-
go z cał� sił�.

23 Kiedy bezbożny b�dzie jadł�,
Bóg� ześle na niego swój

płon�cy gniew,
spuści go jak deszcz, i to pro-

sto w jego wn�trzności.
24 Gdy ucieknie przed broni�

żelazn�,
przeszyj� go strzały z łuku

miedzianego.
25 Wyci�gnie strzał� ze swoich

pleców,
błyszcz�cy pocisk

z w�troby�,
i ogarnie go przerażenieb.

26 Jego skarby czeka całkowita
ciemność.

Pochłonie go ogień, którego
nikt nie rozniecał,

a tych z jego namiotu, którzy
ocalej�, czeka nieszcz�-
ście.

27 Niebo odsłoni jego win�,
ziemia powstanie przeciwko

niemu.

20:18 �Dosł. „nie połknie”. 20:23
�Dosł. „napełniał swój brzuch”.
�Dosł. „On”. 20:25 �Dosł. „z żółci”.

28 Jego dom zmyje powódź,
silny potok w dniu gniewu

Bożego.
29 Właśnie to otrzyma od Boga

niegodziwy,
to jest dziedzictwo, które

Bóg mu przyznał”.

21 Na to Hiob odpowiedział:
2 „Posłuchajcie uważnie

tego, co mówi�—
przynajmniej w ten sposób

mnie pocieszcie.
3 Gdy b�d� mówił, b�dźcie

wobec mnie cierpliwi.
Potem możecie mnie

wyśmiaća.
4 Czy ja si� skarż� człowie-

kowi?
Gdyby tak było, czy nie stra-

ciłbym� cierpliwości?
5 Spójrzcie na mnie i patrzcie

zdumieni,
połóżcie sobie r�k�

na ustach.
6 Kiedy o tym myśl�,

denerwuj� si�
i całe moje ciało drży.

7 Czemu niegodziwi żyj�
tak długob,

że dożywaj� starości, a w do-
datku staj� si� bogaci�?c

8 Ich dzieci s� zawsze z nimi,
niegodziwi ogl�daj� kolejne

pokolenia.
9 Ich domy s� bezpieczne,

wolne od strachud,
Bóg nie karze ich swoj�

rózg�.
10 Ich byki s� zawsze płodne,

ich krowy ciel� si� i nie
roni�.

11 Ich chłopcy wybiegaj�
jak trzoda,

ich dzieci podskakuj�
dookoła.

21:4 �Dosł. „czymój duch nie straciłby”.
21:7 �Lub „pot�żni”.
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12 ´
Spiewaj� przy akompania-

mencie tamburynu i liry�,
raduj� si� przy dźwi�kach

fletu�a.
13 Przez całe życie s� zadowo-

leni
i w spokoju� zst�puj�

do grobu�.
14 Ale do prawdziwego Boga

mówi�: ‚Zostaw nas!
Nie chcemy poznawać

Twoich drógb.
15 Kim jest Wszechmocny, że-

byśmy mieli Mu służyć?c

Co nam to da, że Go pozna-
my?’d.

16 Wiem jednak, że dobrobyt
niegodziwych nie zależy
od niche.

Ich sposób myślenia� jest mi
daleki f.

17 Jak cz�sto jest gaszona lam-
pa niegodziwych?g

Jak cz�sto spada na nich
nieszcz�ście?

Jak cz�sto Bóg w swoim
gniewie wydaje ich
na zagład�?

18 Czy kiedykolwiek staj�
si� podobni do słomy
na wietrze

albo do plewy, któr� unosi
wicher?

19 Bóg zachowa kar� człowieka
dla jego synów.

Ale niech odpłaci również
jemu, żeby i on to odczułh.

20 Niech taki na własne oczy
zobaczy swój upadek

i niech to on napije si� gnie-
wu Wszechmocnego i.

21:12 �Hebr. kinnòr. Instrument stru-
nowy przypominaj�cy lir� lub harf�.
�Lub „piszczałki”. 21:13 �Lub „w jed-
nej chwili”. Chodzi o szybk�, bezboles-
n� śmierć. �Lub „Szeolu”, czyli wspól-
nego grobu ludzkości. Zob. Słowniczek
poj�ć. 21:16 �Lub „rada; plany”.

21 Bo czy b�dzie go obchodzić,
co si� dzieje z jego domem,
gdy już umrze,

gdy liczba jego miesi�cy
zostanie zmniejszona�?a

22 Czy ktokolwiek może uczyć
Bogab,

skoro to On s�dzi nawet naj-
wyżej postawionych?c

23 Jeden człowiek umiera, gdy
jest pełen wigorud,

gdy jest zupełnie beztroski
i spokojnye,

24 gdy w jego udach odłożył si�
tłuszcz,

a jego kości pozostaj�
mocne�.

25 Ale drugi umiera bardzo
przygn�biony�,

nigdy nie spróbował dobrych
rzeczy.

26 Razem spoczn� w ziemif
i obu pokryj� robakig.

27 Dokładnie wiem, o czym
teraz myślicie

i co knujecie, żeby mnie
skrzywdzić�h.

28 Bo mówicie: ‚Gdzie jest dom
dostojnika

i gdzie jest namiot, w którym
mieszkał niegodziwy?’i.

29 Czy nie pytaliście w�drow-
ców?

Czy nie analizujecie uważnie
ich spostrzeżeń�,

30 że w dniu nieszcz�ścia zły
zostaje oszcz�dzony

i w dniu wielkiego gniewu
zostaje ocalony?

31 Kto powie mu wprost o jego
post�powaniu?

I kto mu odpłaci za to,
co zrobił?

21:21 �Lub „przeci�ta na dwoje”.
21:24 �Dosł. „szpik jego kości jest wil-
gotny”. 21:25 �Lub „ze zgorzkniał� du-
sz�”. 21:27 �Możliwe też „gwałtownie
wyst�pić przeciwko mnie”. 21:29
�Dosł. „znaków”.
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32 Gdy zostanie zaniesiony
na cmentarz,

b�dzie si� czuwać nad jego
grobem.

33 Grudy ziemi w dolinie� b�d�
dla niego słodkiea

i pod�ży za nim cała ludz-
kość�b,

tak jak niezliczona rzesza
przed nim.

34 Po co wi�c oferujecie mi
daremne pocieszenie?c

Swoimi odpowiedziami tylko
mnie zwodzicie!”.

22 Na to Temanita Elifazd od-
powiedział:

2 „Czy człowiek może być
przydatny Bogu?

Czy może Mu si� przydać
ktoś wnikliwy?e

3 Czy Wszechmocnego obcho-
dzi� to, że jesteś prawy,

albo czy ma On coś z tego,
że post�pujesz nieskazitel-
nie?f

4 Czy za to, że jesteś bogo-
bojny,

ukarze ci� i b�dzie si� z tob�
s�dzić?

5 A może to twoja niegodzi-
wość stała si� tak wielka

i nie ma końca twoim prze-
winieniom?g

6 Bo bez powodu bierzesz
zastaw od swoich braci

i odzierasz ludzi z ubrań,
tak iż staj� si� nadzy�h.

7 Zm�czonemu nie dajesz si�
napić wody,

a głodnemu odmawiasz
jedzenia i.

8 Ziemia należy do człowieka
pot�żnego j,

21:33 �Lub „wadi”. Zob. Słowniczek po-
j�ć. �Dosł. „poci�gnie za sob� ca-
ł� ludzkość”. 22:3 �Lub „czy Wszech-
mocnemu podoba si�”. 22:6 �Dosł.
„zdzierasz ubrania nagich”.

mieszka w niej ktoś uprzywi-
lejowany.

9 Ale wdowy odprawiałeś
z pustymi r�kami

i miażdżyłeś ramiona sierot�.
10 Właśnie dlatego otaczaj� ci�

pułapki�a

i ogarnia ci� nagły strach.
11 Właśnie dlatego jest tak

ciemno, że nic nie widzisz,
i zalały ci� masy wody.

12 Czy Bóg nie jest wysoko
w niebie?

Zobacz też, jak wysoko s�
wszystkie gwiazdy.

13 Ale ty powiedziałeś: ‚Co Bóg
tak naprawd� wie?

Czy potrafi os�dzać, patrz�c
przez g�sty mrok?

14 Zasłaniaj� Go chmury, tak iż
nic nie widzi,

gdy przechadza si� po skle-
pieniu� nieba’.

15 Czy b�dziesz szedł dawn�
drog�,

któr� chodzili niegodziwi—
16 ludzie, którzy zostali wyrwa-

ni� przed czasem
i których fundament zmyła

powódź�?b

17 Mówili oni do prawdziwego
Boga: ‚Zostaw nas!’

oraz ‚Co może nam zrobić
Wszechmocny?’.

18 A tymczasem to On napełnił
ich domy dobrami.

(Takie niegodziwe myślenie
jest mi dalekie).

19 Prawi b�d� to widzieć i si�
radować,

a niewinny b�dzie si� z nich
śmiał i mówił:

20 ‚Nasi przeciwnicy zostali
zgładzeni,

22:9 �Dosł. „chłopców bez ojca”.
22:10 �Dosł. „pułapki na ptaki”. 22:14
�Lub „okr�gu”. 22:16 �Lub „których
życie skończyło si�”. �Dosł. „rzeka”.
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a to, co po nich zostało,
pochłonie ogień’.

21 Poznaj Boga, a b�dziesz si�
cieszył pokojem.

Wtedy zaznasz dobrych
rzeczy.

22 Przyjmij prawo z Jego ust
i zachowaj w sercu Jego

wypowiedzia.
23 Jeśli wrócisz do Wszechmoc-

nego, znowu b�dzie ci si�
dobrze wiodłob.

Jeśli usuniesz nieprawość
ze swojego namiotu

24 i jeśli wrzucisz swoje złoto�
do ziemi,

a złoto z Ofiruc do skalistych
w�wozów�,

25 to Wszechmocny stanie si�
twoim złotem�

i b�dzie twoim najwyborniej-
szym srebrem.

26 Bo wtedy Wszechmocny
stanie si� źródłem twojej
radości

i podniesiesz ku Bogu swoj�
twarz.

27 B�dziesz Go błagał i On ci�
wysłucha,

a ty dotrzymasz swoich
ślubów.

28 Cokolwiek postanowisz zro-
bić, powiedzie ci si�,

a na twojej ścieżce b�dzie
świecić światło.

29 Bo gdy b�dziesz si� wypo-
wiadał arogancko, zosta-
niesz upokorzony,

ale pokornego� Bóg
wybawi.

30 Wyratuje niewinnych,
wi�c jeśli masz czyste r�ce,

na pewno zostaniesz oca-
lony”.

22:24 �Lub „bryłki złota”. �Lub „wa-
di”. Zob. Słowniczek poj�ć. 22:25 �Lub
„bryłkami złota”. 22:29 �Lub „tego,
kto ma spuszczone oczy”.

23 Na to Hiob odpowiedział:
2 „Nawet dzisiaj b�d� si�

uparcie skarżył�a.
Od wzdychania straciłem

już siły.
3 Gdybym tylko wiedział,

gdzie znaleźć Boga!b
Poszedłbym tam, gdzie

mieszkac.
4 Przedstawiłbym Mu swoj�

spraw�,
a swoje usta napełniłbym

argumentami.
5 Poznałbym Jego odpowiedź

i zwróciłbym uwag� na to,
co do mnie mówi.

6 Czy walczyłby ze mn�,
używaj�c swojej wielkiej
mocy?

Nie! Z pewności� by mnie
wysłuchałd.

7 Tam, przed Nim, sprawa
uczciwego mogłaby zostać
rozstrzygni�ta,

a ja raz na zawsze zostałbym
uniewinniony przez swoje-
go S�dziego.

8 Kiedy jednak id� na wschód,
tam Go nie ma,

i wracam, ale nie mog� Go
znaleźć.

9 Gdy robi coś po lewej stro-
nie, nie mog� Go zobaczyć,

potem skr�ca w prawo, lecz
nadal Go nie widz�.

10 On jednak zna ścieżk�, któr�
wybrałeme.

Gdy już mnie wypróbuje,
b�d� jak czyste złotof.

11 Moje stopy pod�żaj� dokład-
nie Jego śladami,

trzymam si� Jego drogi
i z niej nie zbaczamg.

12 Nie odst�puj� od Jego
przykazań.

23:2 �Lub „moja skarga jest buntowni-
cza”.
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Zachowałem wi�cej Jego
wypowiedzia, niż tego
ode mnie wymagał�.

13 Gdy Bóg jest na coś zdecy-
dowany, kto zdoła Mu si�
przeciwstawić?b

Gdy chce� coś zrobić,
po prostu to robic.

14 Całkowicie wi�c wykona to,
co wzgl�dem mnie posta-
nowił�,

a ma tego wiele.
15 Dlatego trwoż� si� z Jego

powodu,
gdy o Nim myśl�, coraz

bardziej si� boj�.
16 Bóg sprawił, że stałem si�

bojaźliwy,
Wszechmocny sprawił, że

odczuwam strach.
17 Ale nie uciszyła mnie jeszcze

ciemność
ani mrok, który zakrył mi

twarz.

24 „Czemu Wszechmocny nie
wyznacza czasu?d

Czemu ci, którzy Go znaj�,
nie widz� Jego dnia�?

2 Ludzie przesuwaj� znaki
granicznee,

uprowadzaj� stada na swoje
własne pastwiska.

3 Sierotom� zabieraj� osła,
a od wdowy bior� w zastaw

bykaf.
4 Biednych spychaj� z drogi,

bezradni� musz� si� przed
nimi kryćg.

5 Biedni szukaj� pożywienia
jak dzikie osłyh na pustko-
wiu,

dla swoich dzieci poszukuj�
go na pustyni.

23:12 �Lub „niż mi wyznaczono”.
23:13 �Lub „Jego dusza chce”. 23:14
�Lub „to, co zostało mi wyznaczo-
ne”. 24:1 �Chodzi o dzień Jego s�du.
24:3 �Dosł. „chłopcom bez ojca”. 24:4
�Dosł. „bezradni ziemi”.

6 Musz� zbierać plon na polu
kogoś innego�

i zbierać resztki w winnicy
niegodziwego.

7 Sp�dzaj� noc nadzy, bez
ubraniaa,

nie maj� si� czym okryć,
gdy jest zimno.

8 Mokn� w górach w czasie
deszczów,

a z braku schronienia przy-
wieraj� do skał.

9 Dziecko wdowy zabierane
jest od jej piersib,

a szaty biednych brane s�
w zastawc.

10 Musz� oni wtedy chodzić
nadzy, bez ubrania,

i głodni musz� nosić snopy
zboża.

11 Trudz� si� w żarze dnia�
mi�dzy murami tarasów.

Udeptuj� winogrona w tłocz-
niach, a i tak s�
spragnienid.

12 Umieraj�cy wydaj� w mie-
ście j�ki,

a śmiertelnie ranni� wołaj�
o pomoce,

jednak Bóg nie uważa tego
za niewłaściwe�.

13 S� tacy, którzy buntuj� si�
przeciw światłuf,

nie rozpoznaj� jego dróg
i nie id� jego ścieżkami.

14 Morderca wstaje o świcie,
zabija bezradnego

i biednegog.
Z kolei w nocy dopuszcza si�

kradzieży.
15 Cudzołożnik wypatruje

zmierzchuh,

24:6 �Możliwe też „zbierać pasz� z po-
la”. 24:11 �Możliwe też „wyciskaj�
oliw�”. 24:12 �Lub „dusze rannych”.
�Możliwe też „Bóg nikomu nie zarzu-
ca zła”.
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mówi�c sobie: ‚Nikt mnie nie
zobaczy!’a,

i zasłania swoj� twarz.
16 Złodzieje w ciemności wła-

muj� si�� do domów,
a w dzień si� zamykaj�.´
Swiatło jest im obceb.

17 Dlatego ranek jest dla nich
tym, czym dla innych g�s-
ta ciemność;

dobrze wiedz�, co wywołuje
strach w g�stej ciemności.

18 Ale szybko zostaj� uniesieni
przez wody�.

Ziemia, któr� maj�, b�dzie
przekl�tac.

Nie wróc� do swoich winnic.
19 Tak jak susza i upał pochła-

niaj� stopniały śnieg,
tak grób� pochłania tych,

którzy zgrzeszyli!d
20 Matka� grzesznika zapomni

o nim, a robak b�dzie
na nim ucztował.

Nie b�dzie si� już o nim
pami�taće,

a nieprawość zostanie
złamana jak drzewo.

21 Gn�bi on niepłodn�
i krzywdzi wdow�.

22 Bóg� użyje swojej siły, żeby
zniszczyć mocarzy.

Choćby powstali, nie mog�
być pewni swojego życia.

23 Bóg� daje im poczuć si�
pewnie i bezpiecznief,

ale Jego oczy śledz� wszyst-
ko, co oni robi��g.

24 Na chwil� zostaj� wywyższe-
ni, a potem już ich nie mah.

Zostaj� poniżeni i i zebrani
jak wszyscy pozostali,

24:16 �Dosł. „podkopuj� si�”. 24:18
�Dosł. „jest on pr�dki na powierzchni
wód”. 24:19 �Lub „Szeol”, czyli wspól-
ny grób ludzkości. Zob. Słowniczek po-
j�ć. 24:20 �Dosł. „łono”. 24:22, 23
�Dosł. „On”. 24:23 �Dosł. „s� na ich
drogach”.

zostaj� odci�ci jak kłosy
zboża.

25 Kto teraz udowodni,
że jestem kłamc�?

Kto wykaże, że si� myl�?”.

25 Na to Szuchita Bildada od-
powiedział:

2 „Do Boga należy władza
i pot�ga, która budzi l�k.

On w niebie� ustanawia
pokój.

3 Czy da si� policzyć Jego
wojska?

Nad kim nie wschodzi Jego
światło?

4 Jak wi�c śmiertelnik może
być prawy w oczach
Bożych?b

Jak ktoś urodzony przez ko-
biet� może być niewinny�?c

5 Dla Boga nawet ksi�życ nie
jest jasny

ani gwiazdy nie s� czyste
w Jego oczach.

6 A co dopiero śmiertelnik,
który jest larw�,

syn człowieczy, który jest
robakiem!”.

26 Na to Hiob odpowiedział:
2 „Ale dopomogłeś bez-

silnemu!
Ale wsparłeś rami� pozba-

wione siły!d
3 Jak wspaniale doradziłeś

temu, komu brakuje
m�drości!e

Jak hojnie� podzieliłeś
si� swoj� praktyczn�
m�drości��!

4 Do kogo ta mowa?
I kto zainspirował twoje

wypowiedzi�?

25:2 �Dosł. „na swoich wysokościach”.
25:4 �Lub „czysty”. 26:3 �Lub „obfi-
cie”. �Lub „ujawniłeś swój zdrowy roz-
s�dek”. 26:4 �Dosł. „czyje tchnienie
z ciebie wyszło; czyj duch z ciebie wy-
szedł”.
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5 Ci, którzy pomarli�, drż�,
s� niżej nawet niż wody

i ich mieszkańcy.
6 Grób� jest przed Bogiem�

nagia,
a miejsce zagłady� leży

odkryte.
7 Bóg rozci�ga północne

niebo� nad pust� prze-
strzeni��b,

a ziemi� zawiesza
na niczym.

8 Owija wod� w chmuryc,
tak iż nie p�kaj� pod jej

ci�żarem.
9 Zasłania widok na swój tron,

rozpościeraj�c nad nim
obłokd.

10 Wyznacza horyzont�
na powierzchni wóde,

zakreśla granic� mi�dzy
światłem a ciemności�.

11 Filary nieba si� chwiej�,
zamieraj� ze strachu, gdy

je karci.
12 Swoj� moc� wzburza morzef,

a swoim zrozumieniem
roztrzaskuje morskiego
olbrzyma�g.

13 Swoim oddechem� rozjaśnia
niebo,

swoj� r�k� przebija nieu-
chwytnego� w�ża.

14 A to tylko obrzeża Jego
dróg�h,

usłyszeliśmy o Nim ledwie
cichy szept!

Kto wi�c potrafi zrozumieć
Jego pot�żny grom?”i.

26:5 �Dosł. „s� bezsilni w śmierci”.
26:6 �Lub „Szeol”, czyli wspólny
grób ludzkości. Zob. Słowniczek po-
j�ć. �Dosł. „Nim”. �Lub „a Abaddon”.
26:7 �Dosł. „północ”. �Dosł. „pust-
k�”. 26:10 �Dosł. „okr�g”. 26:12
�Dosł. „Rahaba”. 26:13 �Lub „wia-
trem”. �Lub „sun�cego; wij�cego si�”.
26:14 �Lub „drobna cz�stka Jego dzieł”.

27 Hiob ci�gn�ł dalej swoj�
wypowiedź�:

2 „Jako żyje Bóg, który odmó-
wił mi sprawiedliwościa,

i jako żyje Wszechmocny,
który sprawił, że jestem�
rozgoryczonyb,

3 dopóki jest jeszcze we mnie
mój dech,

a w moich nozdrzach duch
od Bogac,

4 nie wypowiem ustami nic
nieprawego,

ani nie wymamrocz� j�zy-
kiem nic podst�pnego!

5 Jest nie do pomyślenia,
żebym uznał was
za prawych!

Póki nie umr�, nie wyrzekn�
si�� swojej nieskazitel-
ności!d

6 Zachowam swoj� prawość
i nigdy z niej nie zre-
zygnuj�e.

Póki żyj��, moje serce nie
b�dzie mnie pot�piać�.

7 Niech mój wróg skończy
jak ktoś niegodziwy,

a ci, którzy mnie atakuj�—
jak nieprawi.

8 Bo jak� nadziej� ma bezboż-
ny�, gdy ginief,

gdy Bóg odbiera mu życie�?
9 Czy Bóg usłyszy jego krzyk,

gdy przyjdzie na niego
udr�ka?g

10 Albo czy Wszechmocny
b�dzie dla niego źródłem
radości?

Czy taki człowiek zawsze
b�dzie wołał do Boga?

27:1 �Dosł. „przypowieść”. 27:2 �Lub
„moja dusza jest”. 27:5 �Lub „nie od-
bior� sobie; zachowam”. 27:6 �Lub
„z powodu żadnego z moich dni”. �Lub
„mi ur�gać”. 27:8 �Lub „odst�pca”.
�Lub „dusz�”.
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11 Poucz� was o mocy� Boga,
nie ukryj� niczego o Wszech-

mocnym.
12 Skoro wszyscy ogl�daliście

wizje,
to czemu wasze słowa s�

takie puste?
13 Oto co niegodziwy otrzyma

od Bogaa,
oto dziedzictwo, jakie

Wszechmocny przyznaje
tyranom:

14 Choćby niegodziwy miał
wielu synów, zgin� oni
od mieczab,

jego potomkom b�dzie
brakować jedzenia.

15 Ci, którzy go przeżyj�,
zostan� pogrzebani
wskutek plagi,

a wdowy po nich nie b�d�
ich opłakiwać.

16 Nawet jeśli nazbiera srebra
jak piasku

i nagromadzi wspaniałych
ubrań jak gliny,

17 to chociaż on to wszystko
zbierze,

nosić to b�dzie ktoś prawyc,
a jego srebro rozdzieli ktoś

niewinny.
18 Dom, który buduje, jest tak

nietrwały jak kokon mola,
jak szałasd, który postawił

strażnik.
19 Niegodziwy położy si� spać,

maj�c bogactwo, ale go nie
zachowa�.

Kiedy otworzy oczy, niczego
już nie b�dzie.

20 Strach go dościga jak
powódź,

w nocy porywa go burzae.
21 Wiatr wschodni go uniesie

i już go nie b�dzie,
zmiecie go z jego miejscaf.

27:11 �Możliwe też „r�k�”. 27:19
�Dosł. „ale nic nie zbierze”.

22 Bezlitośnie uderzy na niegoa,
gdy ten rozpaczliwie b�dzie

próbował uciec przed jego
sił�b.

23 B�dzie� nad nim klaskać
w r�ce

i gwizdaćc na niego
ze swojego miejsca.

28 „Jest takie miejsce, gdzie
si� wydobywa srebro,

i miejsce, gdzie si� wydoby-
wa i rafinuje złotod.

2 ˙
Zelazo pozyskuje si� z ziemi,
a miedź wytapia si��

ze skałe.
3 Człowiek pokonuje ciem-

ność,
w mroku i ciemności szuka

aż do końca,
próbuj�c znaleźć rud��.

4 Dr�ży szyb z dala od ludz-
kich osad,

w zapomnianych okolicach,
z dala od miejsc, gdzie
chodz� ludzie.

Niektórzy opuszczaj� si�
na linach i pracuj�,
kołysz�c si� na nich.

5 Pokarm bierze si� z tego,
co wyrasta na powierzchni
ziemi,

ale pod powierzchni� jest
ona pustoszona jak gdyby
przez ogień�.

6 Wśród kamieni można tam
znaleźć szafiry,

a pył zawiera złoto.
7 Prowadz�cej tam ścieżki nie

zna żaden drapieżny ptak,
nie widziało jej oko kani

czarnej.
8 Nie deptały po niej żadne

pot�żne zwierz�ta,
nie kr�żył tam młody lew.

27:23 �Możliwe też „ludzie b�d�”. 28:2
�Dosł. „wylewa si�”. 28:3 �Dosł. „ka-
mień”. 28:5 �Najwyraźniej chodzi o pra-
ce górnicze.
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9 Człowiek r�cznie rozłupuje
krzemienn� skał�,

wywraca góry u ich podstaw.
10 Wykuwa w skale kanały

wodnea,
a jego oczy dostrzegaj�

wszystko, co kosztowne.
11 Tamuje źródła rzek

i wydobywa na światło
dzienne to, co było ukryte.

12 Ale m�drość—gdzie można
j� znaleźć?b

I gdzie jest źródło zrozumie-
nia?c

13 ˙
Zaden człowiek nie poznaje

si� na jej wartościd
i nie da si� jej znaleźć

w krainie żyj�cych.
14 Gł�bokie wody mówi�:

‚Nie ma jej w nas!’.
Również morze mówi:

‚Nie ma jej u mnie!’e.
15 Nie można jej kupić za czys-

te złoto
ani odważyć za ni� srebraf.

16 Nie można jej kupić za złoto
z Ofirug

ani za rzadki onyks
czy szafir.

17 Nie da si� jej porównać
do złota ani szkła

ani nie można jej nabyć
za naczynie ze szczerego�
złotah.

18 Nie ma nawet co wspominać
o koralu czy krysztalei,

bo worek m�drości jest wi�-
cej wart niż worek pereł.

19 Nie dorównuje jej topaz j

z Etiopii�,
nie da si� jej kupić nawet

za czyste złoto.
20 Sk�d wi�c bierze si� m�d-

rość
i gdzie jest źródło zrozumie-

nia?k

28:17 �Lub „oczyszczonego”. 28:19
�Lub „z Kusz”.

21 Jest ukryta przed oczami
wszystkiego, co żyjea,

i schowana przed ptakami
lataj�cymi po niebie.

22 Zagłada i śmierć mówi�:
‚Słyszałyśmy o niej jedynie

pogłoski’.
23 Tylko Bóg zna do niej drog�,

jedynie On wie, gdzie ona
przebywab.

24 Bo On patrzy na ziemi�
aż po jej krańce

i widzi wszystko
pod niebemc.

25 Kiedy nadawał sił��
wiatrowid

i odmierzał wodye,
26 kiedy ustanawiał prawa

dla deszczuf

i drog� dla grzmi�cej chmu-
ry burzowejg,

27 wtedy widział m�drość
i j� objaśniał,

ustanowił j� i wypróbował.
28 I powiedział do człowieka:

‚Bojaźń przed Jehow�—
to właśnie jest m�drośćh,

a odwracanie si� od zła jest
zrozumieniem’” i.

29 Hiob ci�gn�ł dalej swoj�
wypowiedź�:

2 „Gdyby tylko moje życie
wygl�dało jak dawniej,

jak wtedy, gdy Bóg mnie
strzegł,

3 gdy sprawiał, że Jego lampa
świeciła nad moj� głow�,

gdy w Jego świetle przecho-
dziłem przez ciemnośćj,

4 gdy mi si� najlepiej wiodło,
gdy Bóg przebywał w moim

namiocie jako przyjacielk,
5 gdy jeszcze był ze mn�

Wszechmocny,
gdy wokół mnie były moje

dzieci�,

28:25 �Dosł. „ci�żar”. 29:1 �Dosł.
„przypowieść”. 29:5 �Lub „słudzy”.
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6 gdy moje nogi były sk�pane
w maśle,

a skała wypuszczała dla
mnie strumienie oliwya.

7 Kiedy szedłem do bramy
miejskiejb

i siadałem na placuc,
8 na mój widok młodzieńcy

rozst�powali si��,
nawet starcy si� podnosili

i stalid.
9 Ksi�ż�ta powstrzymywali si�

od mówienia,
kładli sobie r�k� na ustach.

10 Cichły głosy dostojników,
j�zyk przywierał im do pod-

niebienia.
11 Ktokolwiek mnie słyszał,

dobrze si� o mnie wyrażał,
a ci, którzy mnie widzieli,

świadczyli na moj�
korzyść.

12 Bo ratowałem biednego,
który wołał o pomoce,

oraz sierot�� i każdego,
komu nikt nie pomagałf.

13 Ci, którym groziła śmierć,
błogosławili mnieg

i rozweselałem serce
wdowyh.

14 Wkładałem na siebie pra-
wość jak ubranie,

sprawiedliwość była dla
mnie jak szata� i zawój.

15 Stawałem si� oczami dla
niewidomego

i nogami dla kulawego.
16 Byłem ojcem dla biednych i,

badałem spraw� s�dow�
tych, których nie znałemj.

17 Łamałem szcz�ki złoczyńcyk,
a z jego z�bów wyrywałem

zdobycz.
18 Mawiałem: ‚Umr� we włas-

nym domu�l,

29:8 �Dosł. „kryli si�”. 29:12 �Dosł.
„chłopca bez ojca”. 29:14 �Lub
„płaszcz bez r�kawów”. 29:18 �Dosł.
„w swoim gnieździe”.

a moich dni b�dzie tyle,
ile ziarnek piasku.

19 Moje korzenie rozrosn� si�
w stron� wód,

a rosa pozostanie na moich
gał�ziach przez cał� noc.

20 Moja chwała stale si�
odnawia,

a łuk w mojej r�ce wci�ż
b�dzie strzelał’.

21 Ludzie słuchali mnie
z uwag�,

w milczeniu czekali na moj�
rad�a.

22 Po tym, co mówiłem,
nie mieli nic wi�cej
do powiedzenia,

moje słowa były łagodnym
orzeźwieniem dla ich
uszu�.

23 Czekali na mnie jak
na deszcz,

swoje usta otwierali szeroko
jak na deszcz wiosennyb.

24 Kiedy si� do nich uśmiecha-
łem, nie mogli w to uwie-
rzyć,

gdy na nich patrzyłem, czuli
si� pokrzepieni�.

25 Udzielałem im wskazówek
jako ich naczelnik,

żyłem jak król wśród wojskc,
jak ktoś, kto pociesza pogr�-

żonych w żałobied.

30 „A teraz si� ze mnie
śmiej�e—

młodsi ode mnie,
których ojców wzbraniał-

bym si�
postawić z psami strzeg�cy-

mi mojej trzody.
2 Na co mi si� zdała moc ich

r�k?
Znikn�ł ich wigor.

29:22 �Dosł. „kropiły na ich uszy”.
29:24 �Możliwe też „nie przygaszali
światła mojego oblicza”.
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3 S� wycieńczeni n�dz� i gło-
dem,

ogryzaj� spieczon� ziemi�,
która i tak już była zrujno-

wana i spustoszona.
4 Zbieraj� słone liście z krze-

wów�,
żywi� si� korzeniem janow-

ców.
5 S� wyp�dzani ze społecz-

nościa,
ludzie krzycz� za nimi jak

za złodziejami.
6 Mieszkaj� na zboczach

w�wozów�,
w jamach i skałach.

7 Krzycz� spośród krzewów
i tłocz� si� wśród pokrzyw.

8 Zostali wyp�dzeni� z kraju
jako synowie ludzi nierozum-

nych i bezimiennych.
9 A teraz drwi� ze mnie nawet

w swoich piosenkachb,
stałem si� dla nich przed-

miotem pogardy�c.
10 Brzydz� si� mn�, trzymaj�

si� ode mnie na dystansd,
nie wahaj� si� pluć mi

w twarze.
11 Ponieważ Bóg sprawił,

że jestem bezbronny�,
i mnie upokorzył,

w mojej obecności wyzby-
waj� si� wszelkich hamul-
ców�.

12 Zbieraj� si� na prawo ode
mnie jak motłoch,

zmuszaj� mnie do ucieczki,
a na mojej ścieżce ustawiaj�

przeszkody, żeby mnie
zniszczyć.

30:4 �Może chodzić o łobod� solnisko-
w� (Atriplex halimus). 30:6 �Lub „wa-
di”. Zob. Słowniczek poj�ć. 30:8 �Dosł.
„wyp�dzeni biczem”. 30:9 �Dosł. „przy-
słowiem; porzekadłem”. 30:11 �Dosł.
„rozluźnił moj� ci�ciw�”. �Lub „pusz-
czaj� uzd�”.

13 Rujnuj� moje drogi,
pogł�biaj� moje nie-

szcz�ściea

i nie ma nikogo, kto by ich
powstrzymał�.

14 Przychodz� jak gdyby przez
szerok� wyrw� w murze,

wtaczaj� si� pośród znisz-
czenia.

15 Przytłacza mnie strach,
moja godność jest przep�-

dzana jakby wiatrem,
a moje wybawienie rozpływa

si� jak obłok.
16 Teraz moje życie� uchodzi

ze mnieb,
dni uciśnieniac trzymaj�

mnie w garści.
17 W nocy czuj� w kościach

świdruj�cy ból�d,
ten dr�cz�cy ból nigdy nie

ustajee.
18 Za spraw� wielkiej siły moja

szata� została oszpecona�,
dusi mnie niczym ciasny

kołnierz.
19 Bóg rzucił mnie w błoto,

stałem si� prochem i popio-
łem.

20 Wołam do Ciebie o pomoc,
ale Ty mi nie
odpowiadaszf,

wstaj�, ale Ty jedynie si�
na mnie patrzysz.

21 Okrutnie wyst�piłeś prze-
ciwko mnieg,

atakujesz mnie cał� moc�
swojej r�ki.

22 Bierzesz mnie i unosisz
z wiatrem,

potem rzucasz mn�
w burzy�.

30:13 �Możliwe też „kto im pomaga”.
30:16 �Lub „dusza”. 30:17 �Dosł.
„moje kości s� przewiercane”. 30:18
�Może chodzić o skór� Hioba. �Moż-
liwe też „dotkliwość mojego uciśnie-
nia oszpeca mnie”. 30:22 �Możliwe też
„z trzaskiem mnie rozbijasz”.
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23 Wiem, że doprowadzisz mnie
do śmierci,

do domu, gdzie w końcu spo-
tkaj� si� wszyscy żyj�cy.

24 Ale przecież nie zadaje si�
ostatecznego ciosu zdruz-
gotanemu człowiekowi�a,

gdy ten woła o pomoc w cza-
sie swojego nieszcz�ścia.

25 Czy nie płakałem nad tymi,
którzy przeżywali ci�żkie
chwile�?

Czy nie smuciłem si��
z powodu biednych?b

26 Chociaż liczyłem na dobro,
przyszło zło,

spodziewałem si� światła,
a nadeszła ciemność.

27 Wszystko we mnie nieustan-
nie si� burzy,

dosi�gły mnie dni uciśnie-
nia.

28 Chodz� pos�pnyc; nie ma
światła słonecznego.

Wśród zgromadzonych
wstaj� i wołam o pomoc.

29 Stałem si� bratem dla
szakali

i kompanem dla córek
strusiad.

30 Moja skóra sczerniała
i odpadłae,

moje kości płon� od gor�ca�.
31 Moja lira� towarzyszy już

tylko żałobie,
a mój flet�—odgłosom

płaczu.

31 „Zawarłem umow�
ze swoimi oczamif.

Jak wi�c mógłbym niesto-
sownie interesować si�
jak�ś inn� kobiet��?g

30:24 �Dosł. „rumowisku”. 30:25 �Lub
„maj� ci�żki dzień”. �Lub „moja dusza
nie smuciła si�”. 30:30 �Możliwe też
„gor�czki”. 30:31 �Hebr. kinnòr. Instru-
ment strunowy przypominaj�cy lir� lub
harf�. �Lub „piszczałka”. 31:1 �Dosł.
„jak�ś dziewic�”.

2 Co bym wtedy otrzymał od
Boga, który jest w górze?

Jakie dziedzictwo przyznał-
by mi Wszechmocny, który
mieszka na wysokości?

3 Czy dopuszczaj�cych si� zła
nie czeka kl�ska,

a wyrz�dzaj�cych krzywd�—
nieszcz�ście?a

4 Czy Bóg nie widzi moich
drógb

i nie liczy wszystkich moich
kroków?

5 Czy kiedykolwiek chodziłem
ścieżkami nieprawdy�?

Czy moje nogi śpieszyły
do zwodzenia?c

6 Niech Bóg zważy mnie
na dokładnej wadzed,

a wtedy dostrzeże moj�
nieskazitelnośće.

7 Jeśli moje kroki zbaczaj�
z drogif

lub serce pod�ża za oczamig
albo moje r�ce si� czymś

kalaj�,
8 to niech ktoś inny zje to,

co posiej�h,
i niech zostanie wykorzenio-

ne to, co posadz��.
9 Jeżeli moje serce dało si�

usidlić jakiejś kobieciei

i czyhałemj u drzwi bliźniego,
10 to niech moja żona

miele ziarno dla innego
m�żczyzny

i niech inni m�żczyźni z ni�
współżyj��k.

11 Bo gdybym tak post�pował,
byłoby to haniebne,

byłoby to przewinienie
zasługuj�ce na ukaranie
przez s�dziów l.

31:5 �Możliwe też „z ludźmi nieprawdy”.
31:8 �Lub „niech zostan� wykorzenieni
moi potomkowie”. 31:10 �Dosł. „nad
ni� kl�kaj�”.
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12 Byłby to ogień, który trawi
i niszczy�a,

pochłon�łby nawet
korzenie� wszystkich
moich plonów.

13 Jeśli mój służ�cy lub moja
służ�ca wnosili skarg��
przeciwko mnie,

a ja odmawiałem im spra-
wiedliwości,

14 to co zrobi�, gdy przeciwko
mnie wyst�pi� sam Bóg?

Co Mu odpowiem, gdy ze-
chce mnie rozliczyć?b

15 Czy Ten, który mnie uczynił
w łonie, nie uczynił rów-
nież ich?c

Czy to nie ten sam uformo-
wał nas przed naszym
urodzeniem�?d

16 Jeśli odmawiałem biednym
tego, czego pragn�lie,

lub zasmucałem� oczy
wdowyf,

17 jeśli sam zjadałem swoj�
porcj� jedzenia

i nie dzieliłem si� ni�
z sierotami�g

18 (bo od swojej młodości
byłem dla osieroconego�
jak ojciec

i od dzieciństwa� pomaga-
łem wdowie�),

19 jeśli widziałem kogoś,
kto ginie z braku ubrania,

albo biednego, który nie ma
si� czym okryćh,

20 a on� nie błogosławił mnie i,
bo nie dałem mu si� ogrzać

wełn� z moich owiec,

31:12 �Dosł. „pożera aż do zagłady”.
�Lub „wykorzeniłby”. 31:13 �Lub
„spraw� s�dow�”. 31:14 �Dosł. „po-
wstanie”. 31:15 �Dosł. „w łonie”.
31:16 �Dosł. „przygaszałem”. 31:17
�Dosł. „z chłopcem bez ojca”. 31:18
�Dosł. „niego”. �Dosł. „od łona mojej
matki”. �Dosł. „jej”. 31:20 �Dosł. „je-
go l�dźwie”.

21 jeśli wygrażałem pi�ści�
sierociea,

gdy ktoś taki potrzebował
mojej pomocy� w bramie
miejskiejb,

22 to niech r�ka� odpadnie mi
od barku

i niech zostanie złamana
w łokciu�.

23 Bo przecież bałem si�
nieszcz�ścia od Boga

i nie zdołałbym stan�ć przed
Jego majestatem.

24 Jeśli polegałem na złocie
albo do czystego złota

mówiłem: ‚Jesteś moim
zabezpieczeniem!’c,

25 jeśli cieszyłem si� ze swoje-
go wielkiego bogactwad,

ponieważ zdobyłem wiele
dóbre,

26 jeśli widziałem, jak świeci
słońce�

lub ksi�życ w�druje w swojej
chwalef,

27 a moje serce dawało si�
potajemnie zwabić

i posyłałem r�k� pocałunek
w geście uwielbienia
dla nichg,

28 byłoby to przewinienie
zasługuj�ce na ukaranie
przez s�dziów,

bo wyparłbym si� praw-
dziwego Boga, który jest
w górze.

29 Czy kiedykolwiek cieszyłem
si� z kl�ski swojego wrogah

lub radowałem si�, że spadło
na niego zło?

30 Nigdy nie pozwoliłem zgrze-
szyć swoim ustom

proszeniem o jego śmierć�i.

31:21 �Możliwe też „gdy widziałem, że
mam poparcie”. 31:22 �Lub „łopatka”.
�Lub „wyłamana ze swojej panewki; od-
łamana od swojej górnej kości”. 31:26
�Dosł. „światło”. 31:30 �Lub „rzuca-
niem kl�twy na jego dusz�”.
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31 Czy moi domownicy nie
mówili:

‚Kto znajdzie takiego, który
si� u niego nie najadł�?’?a

32 ˙
Zaden obcy� nie musiał

nocować na zewn�trzb,
otwierałem drzwi przed

w�drowcem.
33 Czy kiedykolwiek próbowa-

łem tak jak inni ukryć
swoje wykroczeniac,

chowaj�c je w fałdzie swojej
szaty?

34 Czy l�kałem si� reakcji tłumu
albo czy obawiałem si�

pogardy ze strony innych
rodzin

i przez to milczałem
oraz bałem si� wyjść
na zewn�trz?

35 Gdyby tylko ktoś mnie
posłuchał!d

Podpisałbym si� pod swoimi
słowami�.

Niech Wszechmocny mi
odpowie!e

Gdyby tylko mój oskarżyciel
spisał zarzuty w jakimś
dokumencie!

36 Nosiłbym to na ramieniu
i zawi�załbym wokół głowy

jak koron�.
37 Rozliczyłbym si� przed Nim

z każdego swojego kroku,
podszedłbym do Niego pew-

nie—jak ksi�ż�.
38 Jeżeli wołała przeciwko

mnie moja ziemia
i wspólnie płakały jej zagony,

39 jeżeli jej plon jadłem bez
płaceniaf

albo jej właścicieli� dopro-
wadzałem do rozpaczyg,

31:31 �Dosł. „nie najadł si� jego mi�-
sem”. 31:32 �Lub „cudzoziemiec”.
31:35 �Lub „oto mój podpis”. 31:39
�Lub „dusz� jej właścicieli”.

40 to zamiast pszenicy niech mi
wzejd� ciernie,

a zamiast j�czmienia—
cuchn�ce chwasty”.

Na tym kończ� si� słowa
Hioba.

32 Odt�d tych trzech m�ż-
czyzn nie próbowało już

odpowiadać Hiobowi, bo był prze-
konany o własnej prawości�a.
2 Tymczasem wielkim gniewem
zapałał Elihu, syn Buzytyb Bara-
chela z rodziny Rama. Rozgnie-
wał si� na Hioba, gdyż Hiob
próbował udowodnić, że to on�
ma racj�, a nie Bógc. 3 Bar-
dzo rozgniewał si� też na trzech
znajomych Hioba, bo nie potra-
fili mu odpowiedzieć, ale przypi-
sali win� Bogud. 4 Elihu czekał
jednak z udzieleniem odpowie-
dzi Hiobowi, ponieważ tam-
ci byli od niego starsie. 5 Kie-
dy dostrzegł, że tych trzech nie
miało już nic wi�cej do po-
wiedzenia, oburzył si� jeszcze
bardziej. 6 Wtedy zabrał głos
i rzekł:

„Ja jestem młody�,
a wy jesteście s�dziwif.
Dlatego z szacunkiem si�

powstrzymywałemg

i nie śmiałem powiedzieć
wam tego, co wiem.

7 Pomyślałem sobie: ‚Niech
mówi� lata�

i niech mnóstwo lat oznajmi
m�drość’.

8 Ale to duch, który jest
w ludziach—

tchnienie Wszechmocnego—
udziela im zrozumieniah.

9 Sam wiek� nie sprawia,
że ktoś staje si� m�dry,

32:1 �Lub „bo był prawy we włas-
nych oczach”. 32:2 �Lub „jego dusza”.
32:6 �Dosł. „mały w dniach”. 32:7
�Dosł. „dni”. 32:9 �Lub „same licz-
ne dni”.
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i nie tylko s�dziwi rozumie-
j�, co jest słusznea.

10 Właśnie dlatego mówi�:
‚Posłuchajcie� mnie,

a i ja powiem wam, co wiem’.
11 Czekałem na wasze słowa,

przysłuchiwałem si� waszym
rozważaniomb,

gdy si� zastanawialiście,
co powiedziećc.

12 Zwracałem na was baczn�
uwag�,

ale żaden z was nie zdołał
udowodnić, że Hiob si�
myli�,

ani odeprzeć jego argumen-
tów.

13 Nie mówcie wi�c, że znaleźli-
ście m�drość

i że to Bóg, a nie człowiek,
obala rozumowanie Hioba.

14 Ponieważ Hiob nie skierował
swoich słów przeciwko
mnie,

nie odpowiem mu w ten
sposób co wy.

15 Ci ludzie s� przerażeni, nie
znajduj� już odpowiedzi,

nie maj� nic wi�cej do po-
wiedzenia.

16 Czekałem, ale przestali
mówić.

Teraz tylko tam stoj�
i już nie odpowiadaj�.

17 Dlatego i ja zamierzam
odpowiedzieć,

też powiem, co wiem.
18 Bo przepełniaj� mnie

słowa,
duch w moim wn�trzu przy-

musza mnie do mówienia.
19 Moje wn�trze jest jak wino,

które nie ma ujścia,
jak nowe bukłaki, które

zaraz p�kn�d.

32:10 �Dosł. „posłuchaj”. 32:12 �Lub
„zganić Hioba”.

20 Pozwólcie mi wi�c przemó-
wić, żebym zaznał ulgi.

Otworz� usta i odpowiem.
21 Nie b�d� wobec nikogo

stronniczya

ani nie b�d� schlebiał�
żadnemu człowiekowi,

22 bo nie umiem schlebiać.
Gdybym to potrafił, mój

Twórca szybko by mnie
zgładził.

33 „Teraz wi�c, Hiobie, pro-
sz�, wysłuchaj moich
słów,

posłuchaj wszystkiego,
co mam do powiedzenia.

2 Spójrz, prosz�! Jestem zmu-
szony otworzyć usta,

mój j�zyk� musi przemówić.
3 Moje słowa wypływaj�

ze szczerości sercab,
a moje usta uczciwie mówi�

to, co wiem.
4 Uczynił mnie duch Bożyc,

ożywiło mnie tchnienie
Wszechmocnegod.

5 Odpowiedz mi, jeśli potra-
fisz,

przedstaw mi swoje argu-
menty, zajmij stanowisko.

6 Jestem dla prawdziwego
Boga tym samym co ty,

też zostałem ukształtowany
z glinye.

7 Dlatego nie musisz si� mnie
bać,

a moje słowa, choć dobitne,
nie przytłocz� ci�.

8 Słyszałem jednak, jak
mówiłeś,

wci�ż słyszałem te słowa:
9 ‚Ja jestem czysty, nie zgrze-

szyłemf,
jestem czysty i niewinnyg.

32:21 �Lub „nadawał tytułu honorowe-
go”. 33:2 �Dosł. „mój j�zyk z moim
podniebieniem”.
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10 Ale Bóg znajduje powody,
żeby mi si� przeciwstawiać,

uważa mnie za swojego
wrogaa.

11 Zakuwa moje nogi w dyby,
przygl�da si� wszystkim

moim ścieżkom’b.
12 Nie masz jednak w tym racji,

dlatego tak ci odpowiem:
Bóg znacznie przewyższa

śmiertelnego człowiekac.
13 Dlaczego si� na Niego skar-

żysz?d

Czy dlatego, że nie odpowie-
dział na wszystkie twoje
słowa?e

14 Bo Bóg przemawia raz
i drugi,

ale nikt nie zwraca na to
uwagi.

15 Przemawia we śnie,
w nocnej wizjif,

gdy na ludzi spada
gł�boki sen

i śpi� w swoich łóżkach.
16 Wtedy otwiera ludziom uszyg

i wpaja� im swoje pouczenia,
17 żeby odwieść człowieka

od popełniania złah

i żeby uchronić go przed
pych� i.

18 Bóg ratuje jego dusz��
przed grobem�j,

jego życie—przed śmiercio-
nośnym mieczem�.

19 Człowiek jest też upominany,
gdy leży w bólu na swoim
łóżku

i gdy bez przerwy czuje
udr�k� w kościach,

20 tak iż gardzi� chlebem
i odrzuca� nawet wyborne

potrawyk.

33:16 �Dosł. „piecz�tuje”. 33:18, 22
�Lub „życie”. 33:18 �Dosł. „dołem”.
�Lub „broni�; pociskiem”. 33:20
�Dosł. „jego życie brzydzi si�”. �Lub
„jego dusza odrzuca”.

21 Jego ciało marnieje
w oczach,

a kości, których wcześniej
nie było widać, zaczynaj�
wystawać�.

22 Jego dusza� zbliża si�
do grobu�,

jego życie—do tych, którzy
sprowadzaj� śmierć.

23 Ale jeśli do człowieka przy-
chodzi posłaniec�—

rzecznik, jeden z tysi�ca—
żeby mu powiedzieć, co jest

słuszne,
24 to Bóg okazuje człowiekowi

przychylność i mówi:
‚Oszcz�dź go, żeby nie trafił

do grobu�!a
Znalazłem okup!b

25 Niech jego ciało stanie si�
j�drniejsze� niż w mło-
dościc

i niech mu wróci jego
młodzieńczy wigor’d.

26 ´
Smiertelnik b�dzie kierował

swoje prośby do Bogae,
który obdarzy go uzna-
niem,

i ujrzy Boże oblicze, wykrzy-
kuj�c z radości,

a Bóg sprawi, że stanie si�
on prawy.

27 Taki człowiek oświadczy�
ludziom:

‚Zgrzeszyłemf i wypaczyłem
to, co słuszne,

ale nie otrzymałem tego,
na co zasłużyłem�.

28 On wykupił mnie�, żebym
nie trafił do grobu�g,

i dalej b�d� widział� światło’.

33:21 �Lub „zostaj� odsłoni�te”.
33:22 �Dosł. „dołu”. 33:23 �Lub
„anioł”. 33:24, 28 �Dosł. „nie zszedł
do dołu”. 33:25 �Lub „zdrowsze”.
33:27 �Dosł. „zaśpiewa”. �Możliwe też
„i nie przyniosło mi to korzyści”. 33:28
�Lub „moj� dusz�; moje życie”. �Dosł.
„moje życie b�dzie widzieć”.

ROZDZ. 33
a Hi 13:24

Hi 16:9
Hi 19:11

b Hi 13:27
Hi 14:16
Hi 31:4

c Hi 12:13
Ps 8:4
Iz 40:25
Iz 55:9

d Iz 45:9
Rz 9:20

e Hi 13:24

f Lb 12:6
Dn 4:5

g Hi 36:10

h Rdz 20:6, 7
Mt 27:19

i Dn 4:24, 25

j Rdz 31:24

k Ps 107:17, 18
��������������������

szpalta 2
a Hi 14:13

b Hi 19:25
Mt 20:28

c 2Kl 5:14

d Pwt 34:7
Hi 42:16
Ps 103:3-5

e Ps 30:8

f 2Sm 12:13
Ps 32:5
Prz 28:13
Łk 15:21
1Jn 1:9

g Ps 19:14
Iz 38:17

751 HIOBA 33:10-28



29 Bóg rzeczywiście robi to
wszystko dla człowieka,

i to dwukrotnie, a nawet
trzykrotnie.

30 Robi to, żeby go� wyratować
z grobu�,

żeby człowiek mógł cieszyć
si� blaskiem życiaa.

31 Zwróć uwag�, Hiobie!
Posłuchaj mnie!

Nic nie mów, a ja b�d�
ci�gn�ł dalej.

32 Jeśli masz coś do powiedze-
nia, to mi powiedz.

Mów, bo chc� ci przyznać
racj�.

33 Ale jeśli nie masz nic
do powiedzenia,
to posłuchaj mnie.

Nic nie mów, a ja naucz� ci�
m�drości”.

34 Elihu mówił wi�c dalej:
2 „Wy, którzy jesteście

m�drzy, posłuchajcie
mnie,

wy, którzy tak wiele wiecie,
nadstawcie ucha.

3 Bo ucho bada słowa,
tak jak j�zyk� bada smak

jedzenia.
4 Oceńmy razem, co jest

słuszne,
ustalmy mi�dzy sob�,

co jest dobre.
5 Bo Hiob powiedział:

‚Mam racj�b,
ale Bóg odmówił mi

sprawiedliwościc.
6 Czy kłamałbym co do tego,

jak powinno si� mnie
os�dzić?

Choć nie zgrzeszyłem,
moja rana si� nie goi’d.

7 Czy jest jeszcze ktoś taki
jak Hiob,

kto pije kpin� jak wod�?

33:30 �Lub „jego dusz�”. �Dosł. „do-
łu”. 34:3 �Dosł. „podniebienie”.

8 Przebywa on w otoczeniu
złoczyńców,

w towarzystwie niegodzi-
wycha.

9 Bo stwierdził: ‚Człowiek nie
odnosi pożytku z tego,

że próbuje zyskać uznanie
Boga’b.

10 Posłuchajcie mnie wi�c, lu-
dzie maj�cy zrozumienie�:

Jest nie do pomyślenia, żeby
prawdziwy Bóg post�pił
niegodziwiec,

żeby Wszechmocny zrobił
coś złego!d

11 Bo odpłaci człowiekowi
według jego uczynkówe

i sprowadzi na niego kon-
sekwencje jego post�po-
wania.

12 Bóg z pewności� nie post�-
puje niegodziwief,

Wszechmocny nie wypacza
sprawiedliwościg.

13 Kto Mu powierzył ziemi�
i kto Go ustanowił władc�

całego świata�?
14 Gdyby zwrócił swoj� uwag��

na ludzi,
gdyby odebrał im ducha

i tchnienieh,
15 to wszyscy� by pogin�li

i ludzkość wróciłaby
do prochui.

16 Jeśli wi�c odznaczasz si�
zrozumieniem, to zwróć
uwag�

i uważnie słuchaj tego,
co mówi�.

17 Czy władc� miałby być ktoś,
kto nienawidzi sprawiedli-
wości?

Albo czy pot�piłbyś władc�,
który jest prawy?

34:10 �Dosł. „ludzie serca”. 34:13
�Lub „zamieszkanej ziemi”. 34:14
�Dosł. „serce”. 34:15 �Dosł. „wszelkie
ciało”.
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18 Czy powiedziałbyś do króla:
‚Jesteś do niczego’

albo do dostojników:
‚Jesteście źli’?a

19 Jest Ktoś, kto nie faworyzu-
je ksi�ż�t

i nie stawia bogatych ponad
biednymi�b,

bo oni wszyscy s� dziełem
Jego r�kc.

20 Mog� umrzeć nagled, w środ-
ku nocye,

gwałtownie dygocz� i odcho-
dz�.

Usuwani s� nawet mocarze,
i to bez udziału ludzkiej
r�kif.

21 Bo Bóg patrzy na drogi czło-
wiekag,

widzi wszystkie jego kroki.
22 Nie ma takiej ciemności

ani gł�bokiego cienia,
w których mogliby si� ukryć

złoczyńcyh.
23 Bóg żadnemu człowiekowi

nie wyznacza czasu,
w którym miałby si� on

stawić przed Nim na s�d.
24 Miażdży mocarzy bez ko-

nieczności dochodzenia
sprawy

i w ich miejsce ustanawia
innych i.

25 Zna ich uczynki j,
obala ich w nocy, tak iż

zostaj� zmiażdżenik.
26 Na oczach wszystkich

uderza ich za niegodziwośćl,
27 bo si� od Niego odwrócilim

i nie zważaj� na żadn�
z Jego drógn.

28 Sprawiaj�, że woła do Niego
biedny,

tak iż słyszy On krzyk
bezradnegoo.

29 Kiedy jednak Bóg nie reagu-
je, kto Go pot�pi?

34:19 �Lub „dostojników ponad malucz-
kimi”.

Gdy zakrywa twarz, kto
Go zobaczy?

Niezależnie od tego, czy robi
to przed narodem, czy
przed człowiekiem, wynik
jest ten sam—

30 wszystko po to, żeby bezboż-
ny� nie mógł panowaća

ani zastawiać sideł na ludzi.
31 Bo czy ktoś powie do Boga:

‚Zostałem ukarany, choć
w niczym nie zawiniłemb.

32 Poucz mnie o tym, czego nie
dostrzegam.

Jeśli zrobiłem coś złego,
wi�cej już tego nie zrobi�’?

33 Czy Bóg powinien ci�
wynagrodzić na twoich
warunkach, skoro odrzu-
casz Jego s�d?

Ty zdecyduj, nie ja.
Powiedz mi to, co sam

dobrze wiesz.
34 Ludzie maj�cy zro-

zumienie�—
wszyscy m�drzy, którzy

mnie słuchaj�—powiedz�
do mnie:

35 ‚Hiob mówi, nie maj�c
wiedzyc,

jego słowom brakuje wnikli-
wości’.

36 Niech Hiob zostanie wypró-
bowany� do końca

za to, że odpowiadał jak
ludzie niegodziwi!

37 Do swojego grzechu dodaje
buntd,

pogardliwie klaszcze w dło-
nie w naszej obecności

i mnoży swoje słowa
przeciwko prawdziwemu
Bogu!”e.

34:30 �Lub „odst�pca”. 34:34 �Dosł.
„ludzie serca”. 34:36 �Możliwe też
„mój Ojcze, niech Hiob zostanie wypró-
bowany”.
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35 Elihu kontynuował swoj�
odpowiedź:

2 „Czy jesteś tak pewny swojej
racji, że powiedziałbyś:

‚Jestem bardziej prawy
niż Bóg’?a

3 Bo mówisz: ‚Jakie to ma
znaczenie dla Ciebie�?

Czy jestem w lepszej sytu-
acji, niż gdybym zgrze-
szył?’b.

4 Odpowiem tobie
i tym, którzy ci towarzysz�c.

5 Spójrz na niebo i zobacz,
przyjrzyj si� chmuromd,

które s� wysoko nad tob�.
6 Jeśli grzeszysz, to jak Go

krzywdzisz?e

Jeśli mnożysz swoje przewi-
nienia, to co Mu robisz?f

7 Jeśli jesteś prawy, to co
Mu dajesz,

co On otrzymuje od ciebie?g

8 Twoja niegodziwość ma
wpływ tylko na człowieka
takiego jak ty,

a twoja prawość przynosi
pożytek jedynie ludziom.

9 Ludzie wołaj� z powodu
dotkliwego ucisku,

błagaj�, żeby ich uwolnić
spod dominacji� mocarzyh.

10 Nikt jednak nie mówi: ‚Gdzie
jest Bóg, mój Wspaniały
Twórca i,

Ten, który sprawia, że noc�
rozlega si� śpiew?’j.

11 On udziela nam wi�cej
pouczeńk niż zwierz�tom
ziemi l

i czyni nas m�drzejszymi
od ptaków lataj�cych
po niebie.

12 Ludzie wołaj�,
ale z powodu pychy niego-

35:3 �Możliwe też „ciebie”. Prawdopo-
dobnie jednak chodzi o Boga. 35:9
�Dosł. „ramienia”.

dziwych On nie odpo-
wiadaa.

13 Bóg na pewno nie słucha
bezwartościowego woła-
nia�b,

Wszechmocny nie zwraca
na nie uwagi.

14 A co dopiero, gdy narzekasz,
że Go nie widzisz!c

Twoja sprawa s�dowa jest
przed Nim, wi�c powinie-
neś na Niego wyczekiwaćd.

15 Bo nie zaż�dał w gniewie,
żebyś si� rozliczył,

ani nie zwrócił uwagi
na twoje pochopne słowae.

16 Hiob na darmo otwiera
szeroko usta,

mnoży słowa, choć brakuje
mu wiedzy”f.

36 Elihu ci�gn�ł dalej:
2 „Jeszcze przez chwil�

cierpliwie posłuchaj
moich wyjaśnień,

bo chciałbym jeszcze coś po-
wiedzieć w obronie Boga.

3 Dokładnie przedstawi� to,
co wiem,

i przypisz� prawość swoje-
mu Twórcyg.

4 Moje słowa naprawd� nie s�
fałszywe.

Patrzy na ciebie Ten, który
doskonale wie wszystkoh.

5 Bóg rzeczywiście jest pot�ż-
nyi i nikogo nie odrzuca.

Odznacza si� gł�bokim
zrozumieniem�.

6 Nie zachowuje przy życiu
niegodziwych j,

za to uciśnionym zapewnia
sprawiedliwośćk.

7 Nie spuszcza oczu
z prawych l,

35:13 �Lub „kłamstwa”. 36:5 �Lub
„jest pot�żny w mocy serca”.
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wynosi ich na tron jak
królów�a i wywyższa
na zawsze.

8 Ale gdy zostaj� zakuci
w kajdany

i schwytani w powrozy
uciśnienia,

9 to On wyjawia im, co zrobili,
w czym zawinili z powodu

swojej pychy.
10 Otwiera im uszy na skory-

gowanie
i mówi, żeby przestali�

popełniać złob.
11 Jeśli usłuchaj� i b�d� Mu

służyć,
to przeżyj� swoje dni

w dobrobycie,
a ich lata b�d� przyjemnec.

12 Ale jeśli nie usłuchaj�,
to zgin� od miecza�d,

umr�, nie maj�c wiedzy.
13 Ci, którzy s� bezbożni�

w sercu, zacinaj� si�
w gniewie.

Nie wołaj� o pomoc, nawet
gdy Bóg ich zwi�zuje.

14 Umieraj�� już w młodym
wiekue,

a życie sp�dzaj�� wśród
m�żczyzn uprawiaj�cych
prostytucj� świ�tynn�f.

15 Ale uciśnionych Bóg� ratuje
w czasie ich udr�ki,

otwiera im uszy, gdy s�
ciemi�żeni.

16 Odsunie ci� od udr�kig
i zaprowadzi na szerok�,

nieograniczon�
przestrzeńh,

pocieszy ci� obfitości�
jedzenia na twoim stolei.

36:7 �Możliwe też „wynosi na tron
królów”. 36:10 �Lub „odwrócili si�”.
36:12 �Lub „broni; pocisku”. 36:13
�Lub „odst�pcami”. 36:14 �Lub „ich
dusza umiera”. �Możliwe też „kończ�”.
36:15 �Dosł. „On”.

17 Wtedy b�dziesz zadowolony
z wyroku na niegodzi-
wycha,

gdy wyrok ten zostanie wy-
dany i sprawiedliwości
stanie si� zadość.

18 Ale uważaj, żeby gniew nie
doprowadził ci� do złośli-
wości�b,

i nie pozwól, żeby wielka
łapówka sprowadziła ci�
na manowce.

19 Czy twoje wołanie o pomoc
albo jakiekolwiek twoje

wysiłki uchroni� ci�
od udr�ki?c

20 Nie t�sknij za noc�,
kiedy to ludzie znikaj�

ze swojego miejsca.
21 Strzeż si�, żebyś nie zacz�ł

popełniać zła,
bo wybierasz zło zamiast

uciśnieniad.
22 Spójrz! Bóg jest wywyższony

dzi�ki swojej mocy.
Który nauczyciel może si�

z Nim równać?
23 Kto kieruje� Jego post�po-

wanieme

albo mówi Mu: ‚To, co zrobi-
łeś, jest złe’?f

24 Pami�taj o tym, żeby sławić
Jego poczynaniag,

o których ludzie śpiewaj�
w pieśniachh.

25 Cała ludzkość je widzi,
śmiertelnik patrzy na nie

z daleka.
26 Bóg jest wspanialszy,

niż możemy poj�ći,
liczba Jego lat wykracza

poza nasze zrozumienie�j.
27 On wyci�ga w gór� krople

wodyk,
z mgły tworzy deszcz.

36:18 �Lub „złośliwego klaskania”.
36:23 �Możliwe też „krytykuje; rozli-
cza”. 36:26 �Lub „jest niezbadana”.
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28 Potem deszcz wylewa si�
z chmura

i spada na ludzi.
29 Czy ktoś potrafi zrozumieć,

jak rozpościeraj� si�
chmury

i dlaczego dobiega grzmot
z namiotu� Boga?b

30 Popatrz, jak roztacza On
nad nim swoj� błyska-
wic��c

i przykrywa wodami dno�
morza.

31 Za pomoc� tego wszystkiego
utrzymuje ludzi przy
życiu�,

zapewnia im obfitość jedze-
niad.

32 R�kami zakrywa błyskawic�
i kieruje j� na cele.

33 Opowiada o Nim Jego
grzmot,

nawet zwierz�ta mówi�,
kto� nadchodzi.

37 „Teraz moje serce mocno
bije

i o mało nie wyskoczy mi
z piersi.

2 Słuchajcie uważnie pot�żne-
go głosu Boga

i grzmotu, który si� wydoby-
wa z Jego ust.

3 On wypuszcza go pod całe
niebiosa

i wysyła błyskawicef na krań-
ce ziemi.

4 Potem słychać ryk.
To On grzmi swoim majesta-

tycznym głosemg

i nie powstrzymuje wtedy
błyskawic.

5 Bóg w zdumiewaj�cy sposób
grzmi swoim głosemh,

36:29 �Dosł. „szałasu”. 36:30 �Dosł.
„światło”. �Dosł. „korzenie”. 36:31
�Możliwe też „broni sprawy ludów”.
36:33 �Możliwe też „co”.

dokonuje wielkich rzeczy,
których nie możemy zrozu-
mieća.

6 Bo mówi do śniegu:
‚Padaj na ziemi�’b,

a do ulewnego deszczu:
‚Padaj rz�siście’c.

7 Bóg powstrzymuje wszelkie
działania człowieka�,

żeby każdy śmiertelnik
poznał Jego dzieło.

8 Dzikie zwierz�ta wchodz�
do swoich legowisk

i pozostaj� w swoich kry-
jówkach.

9 Wicher wieje ze swojej
komnatyd,

a wiatry północne przyno-
sz� chłóde.

10 Od tchnienia Bożego
powstaje lódf

i szerokie wody mocno
zamarzaj�g.

11 Bóg obci�ża chmury
wilgoci�,

rozprasza w nich swoje
błyskawiceh.

12 Kr�ż� wokół tak, jak On
nimi kieruje,

i na powierzchni całej ziemi�
wykonuj� wszystko, co im
każe i.

13 W ten sposób sprowadza
kar��j, nawadnia ziemi�

lub okazuje lojaln� miłośćk.
14 Posłuchaj tego, Hiobie,

zatrzymaj si� i starannie
rozważ zdumiewaj�ce
dzieła Bożel.

15 Czy wiesz, jak Bóg kieruje�
chmurami

i sprawia, że rozbłyskuj�
z nich błyskawice?

37:7 �Dosł. „kładzie piecz�ć na r�k�
każdego człowieka”. 37:12 �Lub „żyz-
nego gruntu ziemi”. 37:13 �Dosł. „róz-
g�”. 37:15 �Lub „rozkazuje”.
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16 Czy wiesz, jak to si� dzieje,
że obłoki płyn� po niebie?a

S� to zdumiewaj�ce dzieła
Tego, który wie wszystkob.

17 Dlaczego twoje ubranie staje
si� gor�ce,

gdy z powodu wiatru połu-
dniowego zamiera ziemia?c

18 Czy razem z Nim możesz
wykuć� niebiosad

tak twarde jak metalowe
lustro?

19 Powiedz, jak mielibyśmy Mu
odpowiedzieć.

Nie potrafimy tego zrobić,
bo jesteśmy w ciemności.

20 Czy trzeba Go informować
o tym, że chc� przemówić?

Albo czy ktokolwiek powie-
dział coś, co trzeba by Mu
przekazać?e

21 Chociaż światło� świeci
jaskrawo na niebie,

to ludzie go nie widz�,
dopóki nie powieje wiatr

i nie rozp�dzi chmur.
22 Z północy nadchodzi złocis-

ty blask,
majestat Bogaf budzi l�k

i podziw.
23 Nie jesteśmy w stanie zrozu-

mieć Wszechmocnegog.
Ma On wielk� moch,
zawsze jest sprawiedliwyi

i na wskroś prawy j.
24 Ludzie wi�c powinni si� Go

baćk,
bo On nie wyróżnia nikogo,

kto myśli, że jest m�dry�” l.

38 Wtedy Jehowa odpowie-
dział Hiobowi z wichrum:

2 „Któż to kwestionuje mój
sposób działania

i mówi, nie maj�c wiedzy?n

37:18 �Lub „rozci�gn�ć”. 37:21 �Cho-
dzi o światło słońca. 37:24 �Dosł. „kto
jest m�dry w sercu”.

3 Przygotuj si�, prosz�,
jak m�żczyzna.

B�d� ci� pytał, a ty mi
wyjaśnij.

4 Gdzie byłeś, gdy zakładałem
ziemi�?a

Powiedz mi, jeśli s�dzisz,
że to rozumiesz.

5 Czy wiesz, kto zdecydował
o jej wymiarach

albo kto j� cał� obmierzył?
6 Wco wpuszczono jej pod-

stawy
albo kto położył jej kamień

narożnyb,
7 gdy razem wołały radośnie

gwiazdy porannec

i z uznaniem wykrzykiwali
wszyscy synowie Boży�?d

8 I kto zamkn�ł morze
za wrotamie,

gdy już wyrwało si� z łona,
9 kiedy ubrałem je w obłoki

i zawin�łem w g�sty mrok,
10 kiedy ustanowiłem dla niego

granic�,
postawiłem zasuwy i wrotaf

11 i powiedziałem: ‚Dot�d mo-
żesz dojść, ale nie dalej.

Tutaj b�d� si� zatrzymywać
twoje dumne fale’?g

12 Czy kiedykolwiek� rozkazy-
wałeś porankowi

lub pokazywałeś brzaskowi
jego miejsceh,

13 żeby uchwycił krańce ziemi
i wytrz�sn�ł z niej niegodzi-

wych? i

14 Ziemia zmienia si� jak glina
pod piecz�ci�,

a różne jej elementy przypo-
minaj� wzór na szacie.

15 Ale światło niegodziwych
zostaje im zabrane,

38:7 �Hebr. idiom odnosz�cy si� do
aniołów. 38:12 �Dosł. „w swoich
dniach”.
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a ich podniesione rami�—
złamane.

16 Czy zszedłeś do źródeł
morza

albo czy przebadałeś
gł�biny?a

17 Czy ukazano ci bramy
śmiercib

albo czy widziałeś bramy
g�stej ciemności�?c

18 Czy zdołałeś obj�ć rozumem
bezkres ziemi?d

Powiedz mi, jeśli to wszyst-
ko wiesz.

19 Gdzie przebywa światłoe

i gdzie ma siedzib�
ciemność,

20 byś miał je tam zabrać
i zrozumieć ścieżki prowa-

dz�ce do ich domu?
21 Czy wiesz to wszystko?

Czyżbyś już wtedy był
na świecie?

Czy masz aż tyle lat�?
22 Czy wszedłeś do składnic

śnieguf

albo czy widziałeś składnice
gradug,

23 które zachowuj� na czas
udr�ki,

na dzień bitwy i wojny?h

24 Sk�d rozchodzi si� światło�
i gdzie ma swój pocz�tek

wschodni wiatr, który
wieje na ziemi? i

25 Kto wybudował upusty
dla ulewy

i przygotował ścieżk�
dla grzmi�cej chmury
burzowej j,

26 żeby spadł deszcz tam,
gdzie nikt nie mieszka,

na pustkowie, na którym
nie ma żadnych ludzik,

38:17 �Lub „cienia śmierci”. 38:21
�Dosł. „dni”. 38:24 �Możliwe też
„błyskawica”.

27 i nawodnił wyniszczone
nieużytki,

i sprawił, że wyrośnie
trawa?a

28 Czy deszcz ma ojcab

i kto zrodził krople rosy?c

29 Z czyjego łona wychodzi lód
i kto rodzi szron niebad,

30 gdy masy wód zostaj� pokry-
te jakby kamieniem

i mocno zamarza powierzch-
nia gł�biny?e

31 Czy potrafisz zwi�zać sznu-
ry gwiazdozbioru Kima�

lub rozwi�zać sznury gwiaz-
dozbioru Kesil�?f

32 Czy możesz wyprowadzić ja-
kiś gwiazdozbiór� o właś-
ciwej dla niego porze

lub poprowadzić gwiazdo-
zbiór Asz� z jego synami?

33 Czy znasz prawa rz�dz�ce
niebemg

albo czy możesz sprawić, że-
by podlegała im� ziemia?

34 Czy potrafisz podnieść swój
głos na chmury

i spowodować, żeby spadła
na ciebie ulewa?h

35 Czy umiesz wysyłać błyska-
wice?

Czy przyjd� i powiedz� ci:
‚Jesteśmy!’?

36 Kto udzielił m�drości
obłokom�i

albo kto obdarzył zrozumie-
niem zjawiska niebieskie�? j

38:31 �Może chodzić o Plejady, czyli gro-
mad� gwiazd w gwiazdozbiorze Byka.
�Może chodzić o gwiazdozbiór Oriona.
38:32 �Dosł. „Mazzarot”.W 2Kl 23:5 po-
krewne słowo w liczbie mnogiej odnosi
si� do gwiazdozbiorów zodiaku. �Może
chodzić o gwiazdozbiór Wielkiej Niedź-
wiedzicy (Ursa Maior). 38:33 �Możliwe
też „Mu”. 38:36 �Możliwe też „człowie-
kowi”. �Możliwe też „umysł”.
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37 Kto jest tak m�dry, żeby
policzyć chmury,

albo kto może przewrócić
wodne dzbany niebaa,

38 wskutek czego piach stanie
si� błotem

i zlepi� si� grudy ziemi?
39 Czy potrafisz upolować

zdobycz dla lwa
lub zaspokoić apetyt

młodych lwówb,
40 gdy si� czaj� w kryjówkach

albo leż� ukryte w swoich
legowiskach?

41 Kto przygotowuje pokarm
dla krukac,

gdy jego młode wołaj�
do Boga o pomoc

i bł�kaj� si� z braku poży-
wienia?

39 „Czy wiesz, kiedy rodz�
koziorożce?d

Czy widziałeś, jak łanie
wydaj� na świat młode?e

2 Czy liczysz miesi�ce, które
musz� im upłyn�ć?

Czy wiesz, kiedy maj�
urodzić?

3 Przykucaj�, gdy wydaj�
na świat swoje młode.

Tak kończ� si� ich bóle
porodowe.

4 Ich młode nabieraj� sił i do-
rastaj� na otwartym polu.

Odchodz� od nich i już nie
wracaj�.

5 Kto wypuścił na wolność
dzikiego osła�f

i kto rozwi�zał jego sznury?
6 Jego domem uczyniłem

pustynn� równin�,
a mieszkaniem—słon�

krain�.
7 Szydzi on ze zgiełku miasta,

nie słyszy pokrzykiwań
poganiacza.

39:5 �Lub „kułana”.

8 Przemierza wzgórza
w poszukiwaniu pastwisk

i wszelkich zielonych roślin.
9 Czy zechce ci służyć dziki

byk?a

Czy przenocuje w twojej
stajni�?

10 Czy dzikiego byka uwi�żesz
postronkiem na zagonie

i czy pójdzie on za tob�,
żeby orać� w dolinie?

11 Czy zaufasz jego wielkiej sile
i zostawisz mu swoj� ci�żk�

prac�?
12 Czy mu zawierzysz, że zwie-

zie twoje plony�
i zgromadzi je na twoim

klepisku?
13 Radośnie trzepocz� skrzydła

strusicy,
ale czy jej lotki i upierzenie

mog� si� równać z bocia-
nimi?b

14 Swoje jaja pozostawia ona
na ziemi

i wygrzewa je w piasku.
15 Zapomina, że może je zmiaż-

dżyć czyjaś stopa
albo że może je podeptać

dzikie zwierz�.
16 Synów traktuje surowo,

jak nie swoichc.
Nie boi si�, że jej trud może

pójść na marne.
17 Bo Bóg pozbawił j�� m�d-

rości
i nie udzielił jej zrozumienia.

18 Ale gdy ona wstaje i trzepo-
cze skrzydłami,

śmieje si� z konia i jego
jeźdźca.

19 Czy to ty dajesz koniowi
sił�?d

Czy przyodziewasz jego kark
w faluj�c� grzyw�?

39:9 �Lub „żłobie”. 39:10 �Lub „bro-
nować”. 39:12 �Dosł. „ziarno”. 39:17
�Dosł. „sprawił, że zapomniała”.
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20 Czy zdołasz sprawić, żeby
skakał jak szarańcza?

On przeraża swoim dumnym
parskaniema.

21 Kopytami uderza o ziemi�
w dolinie i harcuje,
pokazuj�c sił�b.

Rusza do bitwy�c.
22 Wyśmiewa strach i niczego

si� nie boid.
Nie cofa si� przed mieczem.

23 Przeciwko niemu chrz�ści
kołczan,

błyska włócznia i oszczep.
24 Koń, drż�c z podniecenia,

p�dzi naprzód�
i nie potrafi stać spokojnie

na dźwi�k rogu�.
25 Gdy tylko zabrzmi róg,

zaczyna rżeć.
Z daleka wyczuwa bitw�,
słyszy nawoływania dowód-

ców i okrzyk wojennye.
26 Czy to dzi�ki twojemu zrozu-

mieniu sokół si� wzbija,
maj�c skrzydła rozpostarte

ku południu?
27 Albo czy to na twój rozkaz

orzeł leci w gór�f,
wysoko zakłada swoje

gniazdog,
28 sp�dza noc na urwisku

i mieszka w swojej twierdzy
na skale�?

29 Stamt�d szuka pożywieniah.
Jego oczy patrz� daleko.

30 Jego piskl�ta pij� krew,
a on jest wsz�dzie tam,

gdzie leż� zabici”i.

40 Jehowa dalej odpowiadał
Hiobowi:

2 „Czy ktoś, kto krytykuje
Wszechmocnego, ma si�
z Nim spierać? j

39:21 �Dosł. „wyrusza naprzeciw zbroi”.
39:24 �Dosł. „pochłania ziemi�”.
�Możliwe też „nie wierzy dźwi�kowi ro-
gu”. 39:28 �Dosł. „z�bie skalnym”.

Niech odpowie ten, który
chce upomnieć Boga”a.

3 Na to Hiob powiedział Je-
howie:
4 „Jestem niegodnyb.

Cóż mog� Ci odpowiedzieć?
Kład� sobie r�k� na ustachc.

5 Odezwałem si� raz, ale wi�-
cej już nie odpowiem.

Mówiłem dwa razy i już nic
nie dodam”.

6 Wtedy Jehowa odpowiedział
Hiobowi z wichrud:
7 „Przygotuj si�, prosz�,

jak m�żczyzna.
B�d� ci� pytał, a ty mi

wyjaśnije.
8 Czy zakwestionujesz� moj�

sprawiedliwość?
Czy pot�pisz mnie, żeby

mieć racj�?f

9 Czy masz rami� tak pot�żne
jak prawdziwy Bógg

albo czy twój głos potrafi
grzmieć tak jak Jego?h

10 Przystrój si�, prosz�, chwał�
i dostojeństwem,

przyodziej si� w godność
i wspaniałość.

11 Daj upust gniewowi, który
tob� targa.

Zwróć uwag� na każdego,
kto jest wyniosły, i go
poniż.

12 Zwróć uwag� na każdego,
kto jest wyniosły,
upokórz go

i z miejsca podepcz niego-
dziwych.

13 Ukryj ich wszystkich
w prochu,

zwi�ż ich� w ukrytym
miejscu.

14 Wtedy nawet ja ci
przyznam�,

40:8 �Lub „udaremnisz”. 40:13 �Dosł.
„ich twarze”. 40:14 �Lub „pochwa-
l� ci�”.
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że sam potrafisz si� wyba-
wić�.

15 Popatrz na Behemota�,
którego stworzyłem tak
jak i ciebie.

Je traw� tak jak byk.
16 Zwróć uwag�, jaka siła kryje

si� w jego biodrach
i jaka moc—w mi�śniach

jego brzucha!
17 Jego ogon staje si� sztywny

niczym cedr,
ści�gna jego ud s� ze sob�

splecione.
18 Jego kości to rury z miedzi,

a jego kończyny s� jak dr�gi
z kutego żelaza.

19 Jest on na pierwszym miejs-
cu� wśród Bożych dzieł.

Tylko jego Twórca może po-
dejść do niego ze swoim
mieczem.

20 Pokarmu dostarczaj� mu
góry,

gdzie baraszkuj� wszystkie
dzikie zwierz�ta.

21 Wyleguje si� on pod głoży-
nami�,

ukryty w trzcinach na mo-
czarach.

22 Głożyny rzucaj� na niego
swój cień,

otaczaj� go topole rosn�ce
w dolinie�.

23 Nie wpada w popłoch,
gdy rzeka si� burzy.

Jest pewny siebie, choćby
Jordana napierał na jego
paszcz�.

24 Kiedy patrzy, czy ktokolwiek
może go schwytać?

40:14 �Dosł. „że twoja prawica potra-
fi ci� wybawić”. 40:15 �Może chodzić
o hipopotama. 40:19 �Dosł. „jest on
pocz�tkiem”. 40:21 �G�sto rozgał�-
ziony krzew lub niskie drzewo (Zizyphus
lotus). 40:22 �Lub „wadi”. Zob. Słow-
niczek poj�ć.

Czy ktokolwiek może
przekłuć hakiem�
jego nozdrza?

41 „Czy zdołasz złapać
Lewiatana�a na haczyk
w�dkarski

albo przytrzymać jego j�zyk
sznurem?

2 Czy możesz przeci�gn�ć
sznur� przez jego nozdrza

albo przebić hakiem� jego
szcz�ki?

3 Czy b�dzie ci� wielokrotnie
błagał

albo odezwie si� do ciebie
delikatnie?

4 Czy zawrze z tob� przy-
mierze,

tak byś mógł go uczynić
swoim niewolnikiem
na całe życie?

5 Czy pobawisz si� z nim jak
z ptaszkiem

albo czy weźmiesz go na
smycz dla swoich córek�?

6 Czy handlarze b�d� si�
targować, za ile go
sprzedadz�?

Czy rozdziel� go mi�dzy
kupców?

7 Czy przebijesz jego skór�
wieloma harpunamib

albo jego głow� dzidami
rybackimi?

8 Połóż na nim r�k�,
a zapami�tasz t� bitw� i już

nigdy wi�cej tego nie
zrobisz!

9 Nie licz na to, że go sobie
podporz�dkujesz.

Przytłoczy� ci� już sam jego
widok.

10 Skoro jego nikt nie śmie
drażnić,

40:24 �Dosł. „sidłem”. 41:1 �Może
chodzić o krokodyla. 41:2 �Dosł. „sito-
wie”. �Dosł. „cierniem”. 41:5 �Dosł.
„młodych dziewczyn”. 41:9 �Lub „po-
wali”.
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to kto mógłby stawić czoła
mnie?a

11 Kto dał mi coś pierwszy,
żebym miał mu si� zrewan-
żować?b

Wszystko, co jest pod
niebem, należy do mniec.

12 Powiem jeszcze o kończy-
nach Lewiatana,

o jego pot�dze i wspaniale
uformowanym ciele.

13 Kto usun�ł jego pancerz?
Kto wejdzie w jego otwarte

szcz�ki?
14 Kto potrafi rozewrzeć wrota

jego paszczy�?
Jego z�by stercz� dookoła,

budz� strach.
15 Ma grzbiet pokryty rz�dami

łusek�,
które s� ze sob� ciasno

spojone.
16 Jedna przylega do drugiej

tak ściśle,
że nie dostanie si� tam

nawet powietrze.
17 Każda trzyma si� drugiej,

przywieraj� do siebie i nie da
si� ich rozdzielić.

18 Od jego prychania błyska
światło,

a jego oczy s� jak promienie
brzasku.

19 Z jego paszczy wychodz�
błyskawice,

wydobywaj� si� ogniste
iskry.

20 Z jego nozdrzy bucha dym,
jak z pieca, w którym pali si�

sitowiem.
21 Jego oddech rozpala w�gle,

a z jego paszczy strzela
płomień.

22 W jego karku kryje si� wiel-
ka siła.

Każdy, kto go spotka,
drży ze strachu.

41:14 �Dosł. „pyska”. 41:15 �Możliwe
też „jego dum� s� rz�dy łusek”.

23 Fałdy jego ciała ściśle si�
ze sob� ł�cz�,

s� sztywne i nieporuszone,
jak gdyby zostały na nim
odlane.

24 Jego serce jest twarde
jak kamień,

twarde jak dolny kamień
młyński.

25 Gdy on si� podnosi, boj� si�
nawet mocarze,

gdy gwałtownie uderza,
wywołuje popłoch.

26 Choćby dosi�gn�ł go miecz,
to go nie pokona,

tak samo włócznia, dziryt
czy grot strzałya.

27 ˙
Zelazo jest dla niego

jak słoma,
a miedź jak spróchniałe

drewno.
28 Nie zdoła go odp�dzić

strzała,
kamienie z procy s�

dla niego jak ścierń.
29 Również maczug� uważa on

za ścierń
i śmieje si� z wymachiwania

oszczepem.
30 Od spodu jego ciało przypo-

mina ostre skorupy,
sunie on po błocie jak sanie

młockarskieb.
31 Sprawia, że gł�bina kipi

niczym kocioł,
a morze� pieni si� jak maść

w naczyniu.
32 Kiedy on płynie, pozostawia

za sob� lśni�cy ślad.
Można by pomyśleć, że gł�bi-

na okryła si� siwizn�.
33 Nie ma na ziemi zwierz�cia

podobnego do niego—
stworzonego tak, żeby nie

znało strachu.

41:31 �Użyty tu hebr. rzeczownik może
si� też odnosić do dużej rzeki.
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34 Gniewnie spogl�da on
na wszystko, co wyniosłe.

Jest królem wszystkich
majestatycznych dzikich
zwierz�t”.

42 Wtedy Hiob odpowiedział
Jehowie:

2 „Teraz wiem, że Ty możesz
zrobić wszystko

i że nic, co zamierzasz uczy-
nić, nie jest dla Ciebie
niemożliwea.

3 Zapytałeś: ‚Któż to kwestio-
nuje mój sposób działania,
nie maj�c wiedzy?’b.

Widz� wi�c, że mówiłem—
ale bez zrozumienia—

o rzeczach, które s� dla
mnie zbyt zdumiewaj�ce
i nieznanec.

4 Powiedziałeś: ‚Słuchaj,
prosz�, a ja b�d� mówił.

B�d� ci� pytał, a ty mi
wyjaśnij’d.

5 Kiedyś jedynie o Tobie
słyszałem,

ale teraz widz� Ci�
na własne oczy.

6 Dlatego cofam to,
co powiedziałeme,

i kajam si� w prochu
i popiele”f.

7 Gdy rozmowa Jehowy z Hio-
bem dobiegła już końca, Jehowa
odezwał si� do Temanity Elifaza:

„Bardzo si� rozgniewałem na
ciebie i twoich dwóch przyja-
ciółg, bo w przeciwieństwie do
mojego sługi Hioba nie mówili-
ście o mnie prawdyh. 8 Teraz
wi�c weźcie siedem byków i sie-
dem baranów, idźcie do moje-
go sługi Hioba i złóżcie za
siebie ofiar� całopaln�. A on b�-
dzie si� za was modlił i. Na pew-
no wysłucham jego prośby�, że-
by nie uczynić wam tego, na
co zasłużyliście swoj� głupot�,

42:8 �Dosł. „podnios� jego twarz”.

bo w przeciwieństwie do moje-
go sługi Hioba nie mówiliście
o mnie prawdy”.

9 Wówczas Temanita Elifaz,
Szuchita Bildad i Naamita Cofar
poszli i zrobili to, co im powie-
dział Jehowa. A Jehowa wysłu-
chał modlitwy Hioba.

10 Kiedy Hiob pomodlił si�
za swoich znajomycha, Jehowa
zakończył jego udr�k�b i przy-
wrócił mu dobrobyt�. Jehowa
dał Hiobowi dwa razy wi�cej, niż
miał on przedtemc. 11 Ponad-
to przyszli do niego wszyscy je-
go bracia i siostry oraz wszyscy
dawniejsi znajomid i w jego do-
mu zjedli z nim posiłek. Współ-
czuli Hiobowi i go pocieszali
z powodu całego nieszcz�ścia,
które na niego spadło, a do któ-
rego dopuścił Jehowa. Każdy
dał Hiobowi po kesicie� i po zło-
tym pierścieniu.

12 W późniejszych latach ży-
cia Hioba Jehowa błogosławił
mu bardziej niż we wcześniej-
szyche. W rezultacie Hiob miał
14 000 owiec, 6000 wielbł�dów,
2000 sztuk� bydła i 1000 osłów�f.
13 Ponadto urodziło mu si� jesz-
cze siedmiu synów i trzy córkig.
14 Pierwszej dał na imi� Je-
mima, drugiej Kecja, a trzeciej
Keren-Happuch. 15 W całej tej
krainie nie było kobiet tak pi�k-
nych jak córki Hioba. Ich ojciec
dał im dziedzictwo, tak samo jak
ich braciom.

16 Potem Hiob żył jeszcze
140 lat i zobaczył swoje dzie-
ci i wnuki—cztery pokolenia.
17 W końcu umarł, maj�c za
sob� długie i satysfakcjonuj�ce
życie�.

42:10 �Dosł. „Jehowa odwrócił niewo-
l� Hioba”. 42:11 �Jednostka pieni�ż-
na o nieznanej wartości. 42:12 �Dosł.
„1000 par”. �Dosł. „oślic”. 42:17
�Dosł. „stary i syty dni”.
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PSALMY
ZARY S T R E

´
S C I

1 Przeciwstawienie dwóch dróg
Szcz�ście wynikaj�ce z czytania
prawa Bożego (2)

Prawi s� jak owocuj�ce drzewo (3)
Niegodziwi s� jak plewy
zdmuchiwane przez wiatr (4)

2 Jehowa i Jego pomazaniec
Jehowa śmieje si� z narodów (4)
Jehowa ustanawia swojego króla (6)
„Złóżcie hołd synowi” (12)

3 Zaufanie do Boga pomimo
niebezpieczeństwa
�Czemu wrogowie stali si�
tak liczni?’ (1)

Jehowa zapewnia wybawienie (8)

4 Modlitwa wyrażaj�ca zaufanie do Boga
„B�dźcie wzburzeni, ale nie
grzeszcie” (4)

�Zasn� w spokoju’ (8)

5 Jehowa schronieniem prawych
Bóg nienawidzi niegodziwości (4, 5)
„Prowadź mnie ścieżk� swojej
prawości” (8)

6 Prośba o łask�
Umarli nie wysławiaj� Boga (5)
Bóg słyszy prośby o łask� (9)

7 Jehowa jest prawym S�dzi�
„Os�dź mnie, Jehowo” (8)

8 Chwała Boga i pozycja człowieka
„Nie ma imienia tak majestatycznego
jak Twoje!” (1, 9)

�Ile znaczy śmiertelnik?’ (4)
Człowiek ukoronowany
wspaniałości� (5)

9 Rozgłaszanie zdumiewaj�cych dzieł
Bożych
Jehowa bezpiecznym
schronieniem (9)

Kto zna imi� Boga, ten Mu ufa (10)

10 Jehowa pomaga bezradnym
Niegodziwi chełpliwie twierdz�:
„Nie ma Boga” (4)

Bezradni zwracaj� si� do Jehowy (14)
„Jehowa jest Królem po wieczne
czasy” (16)

11 Schronienie u Jehowy
„Jehowa jest w swojej świ�tej
świ�tyni” (4)

Bóg nienawidzi każdego, kto kocha
przemoc (5)

12 Jehowa powstaje, żeby działać
Wypowiedzi Boga s� czyste (6)

13 T�sknota za wybawieniem od Jehowy
„Jehowo, jak długo?” (1, 2)
Jehowa hojnie nagradza (6)

14 Portret głupca
„Nie ma Jehowy” (1)
„
˙
Zaden z nich nie post�puje
dobrze” (3)

15 Kto może być gościem w namiocie
Jehowy?
Ten, kto mówi w sercu prawd� (2)
Ten, kto nie rzuca oszczerstw (3)
Ten, kto dotrzymuje obietnic,
nawet jeśli na tym ucierpi (4)

16 Jehowa
´
Zródłem dobroci

„Jehowa jest tym, co przypada mi
w udziale” (5)

�W nocy koryguj� mnie moje myśli’ (7)
�Jehowa jest po mojej prawej
stronie’ (8)

„Nie pozostawisz mnie w grobie” (10)

17 Modlitwa o ochron�
„Zbadałeś moje serce” (3)
„Ukryj mnie w cieniu swoich
skrzydeł” (8)

18 Wysławianie Boga za wybawienie
„Jehowa jest moj� skał�” (2)
Jehowa jest lojalny wobec
lojalnych (25)

Boża droga jest doskonała (30)
„Twoja pokora czyni mnie
wielkim” (35)

19 Dzieła stwórcze Boga i Jego prawa
daj� o Nim świadectwo
„Niebiosa oznajmiaj� chwał� Boga” (1)
Doskonałe prawo Boże przywraca
siły (7)

„Grzechy, których nie jestem
świadomy” (12)
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20 Bóg zapewnia zwyci�stwo
wyznaczonemu przez siebie królowi
Niektórzy polegaj� na rydwanach
i koniach, �ale my wzywamy imienia
Jehowy’ (7)

21 Błogosławieństwa spotykaj�ce króla,
który ufa Jehowie
Król obdarzony długim życiem (4)
Wrogowie Boga zostan�
pokonani (8-12)

22 Rozpacz ust�puje miejsca wysławianiu
„Boże mój, czemu mnie
opuściłeś?” (1)

„O moje ubranie rzucaj� losy” (18)
Wysławianie Boga w zborze (22, 25)
Cała ziemia b�dzie oddawać cześć
Bogu (27)

23 „Jehowa jest moim Pasterzem”
„Niczego mi nie zabraknie” (1)
„Pokrzepia mnie” (3)
„Mój kielich jest napełniony
po brzegi” (5)

24 Wspaniały Król wkracza przez bramy
„Do Jehowy należy ziemia” (1)

25 Modlitwa o kierownictwo i przebaczenie
„Naucz mnie swoich ścieżek” (4)
„Jehowa przyjaźni si� z tymi,
którzy si� Go boj�” (14)

„Odpuść wszystkie moje grzechy” (18)

26 Nieskazitelne post�powanie
„Zbadaj mnie, Jehowo” (2)
Unikanie złego towarzystwa (4, 5)
�B�d� kroczył wokół Bożego
ołtarza’ (6)

27 Jehowa twierdz� mojego życia
Zachwyt nad Boż� świ�tyni� (4)
Jehowa przygarnia, nawet gdy
rodzice odrzucaj� (10)

„Pokładaj nadziej� w Jehowie” (14)

28 Wysłuchana modlitwa psalmisty
„Jehowa jest moj� sił� i tarcz�” (7)

29 Pot�żny głos Jehowy
Oddawajcie Bogu cześć przystrojeni
świ�tości� (2)

�Bóg pełen chwały grzmi’ (3)
Jehowa udziela sił swojemu
ludowi (11)

30
˙
Załoba ust�puje miejsca radości

Przychylność Boga odczuwa si�
przez całe życie (5)

31 Schronienie si� u Jehowy
„W Twoje r�ce powierzam swojego
ducha” (5)

„Jehowa, Bóg prawdy” (5)
Obfita dobroć Boga (19)

32 Szcz�śliwi s� ci, którym przebaczono
„Wyznałem Ci swój grzech” (5)
Bóg obdarza ci� wnikliwości� (8)

33 Wysławiajcie Stwórc�
„
´
Spiewajcie Mu now� pieśń” (3)

Wszystko uczynione słowem
i duchem Jehowy (6)

Lud Jehowy jest szcz�śliwy (12)
Czujne oczy Jehowy (18)

34 Jehowa ratuje swoich sług
„Wspólnie wysławiajmy Jego imi�” (3)
Anioł Jehowy zapewnia ochron� (7)
„Spróbujcie i przekonajcie si�,
że Jehowa jest dobry” (8)

�
˙
Zadna z jego kości nie została
złamana’ (20)

35 Modlitwa o wyzwolenie z r�k wrogów
Niech wrogowie zostan�
przegnani (5)

Wysławianie Boga pośród licznych
rzesz (18)

Nienawidzony bez powodu (19)

36 Cenna lojalna miłość Boga
Niegodziwy nie boi si� Boga (1)
Bóg jest źródłem życia (9)
„Dzi�ki Twojemu światłu widzimy
światło” (9)

37 Tym, którzy ufaj� Jehowie, b�dzie si�
dobrze wiodło
„Nie denerwuj si� z powodu
złych ludzi” (1)

„Rozkoszuj si� Jehow�” (4)
„Zdaj si� na Jehow�” (5)
„Potulni posi�d� ziemi�” (11)
Prawym nie zabraknie chleba (25)
Prawi b�d� żyć na ziemi
na zawsze (29)

38 Modlitwa cierpi�cego, który okazał
skruch�
„Udr�czony i skrajnie przybity” (6)
Jehowa wysłuchuje tych,
którzy na Niego czekaj� (15)

„Udr�czył mnie mój grzech” (18)

39 Krótkość życia
Człowiek jest tylko tchnieniem (5, 11)
„Nie ignoruj moich łez” (12)
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40 Dzi�kowanie niezrównanemu Bogu
Dzieła Boże zbyt liczne, żeby o nich
opowiedzieć (5)

Ofiary nie s� dla Boga
najważniejsze (6)

�Spełnianie Twojej woli to dla mnie
przyjemność’ (8)

41 Modlitwa na łożu boleści
Bóg wspiera chorego (3)
Zdradzony przez bliskiego
przyjaciela (9)

42 Wysławianie Boga jako Wspaniałego
Wybawcy
�Jestem spragniony Boga
jak łania wody’ (1, 2)

„Czemu rozpaczam?” (5, 11)
„B�d� czekał na Boga” (5, 11)

43 Bóg jako S�dzia zapewnia ratunek
„Poślij swoje światło i prawd�” (3)
„Czemu rozpaczam?” (5)
„B�d� czekał na Boga” (5)

44 Modlitwa o pomoc
„ToTy nas wybawiłeś” (7)
Jak „owce na rzeź” (22)
„Powstań, żeby nam pomóc!” (26)

45
´
Slub królewskiego pomazańca

Z jego ust płynie ujmuj�ca mowa (2)
„Bóg jest twoim tronem po wieczne
czasy” (6)

Król urzeczony pi�knem swojej
wybranki (11)

Synowie b�d� ksi�ż�tami na całej
ziemi (16)

46 „Bóg jest naszym schronieniem”
Bóg dokonuje zadziwiaj�cych
rzeczy (8)

Bóg na całej ziemi kładzie kres
wojnom (9)

47 Bóg jest Królem nad cał� ziemi�
�Jehowa wzbudza l�k i podziw’ (2)
„Wysławiajcie Boga pieśni�” (6, 7)

48 Syjon—miasto Wspaniałego Króla
Radość całej ziemi (2)
Przyjrzyjcie si� miastu i jego
wieżom (11-13)

49 Ufanie bogactwu to głupota˙
Zaden człowiek nie może wykupić
drugiego (7, 8)

Bóg wykupuje z grobu (15)

Bogactwa nie mog� uratować
przed śmierci� (16, 17)

50 Bóg rozs�dza mi�dzy lojalnym
a niegodziwym
Przymierze Boga potwierdzone
ofiar� (5)

�Bóg sam jest S�dzi�’ (6)
Wszystkie zwierz�ta należ�
do Boga (10, 11)

Bóg demaskuje niegodziwych (16-21)

51 Modlitwa skruszonego
Grzeszny od chwili pocz�cia (5)
„Oczyść mnie z grzechu” (7)
„Stwórz we mnie czyste serce” (10)
Boga cieszy skruszone serce (17)

52 Ufanie w lojaln� miłość Boga
Przestroga dla przechwalaj�cych si�
złem (1-5)

Bezbożni ufaj� bogactwu (7)

53 Portret głupca
„Nie ma Jehowy” (1)
„
˙
Zaden z nich nie post�puje
dobrze” (3)

54 Modlitwa o pomoc, gdy otaczaj�
wrogowie
„Bóg jest moj� pomoc�” (4)

55 Modlitwa po zdradzie przez przyjaciela
Wyszydzany przez przyjaciela (12-14)
„Zrzuć swoje troski na Jehow�” (22)

56 Modlitwa w czasie prześladowań
„W Bogu pokładam ufność” (4)
„Zbierz moje łzy w swoim bukłaku” (8)
„Co może mi zrobić zwykły
człowiek?” (4, 11)

57 Prośba o łask�
Schronienie pod Bożymi
skrzydłami (1)

Wrogowie wpadaj� we własne
sidła (6)

58 Istnieje Bóg, który s�dzi ziemi�
Modlitwa o ukaranie
niegodziwych (6-8)

59 Bóg jest tarcz� i schronieniem
�Nie okaż miłosierdzia zdrajcom’ (5)
„B�d� śpiewał oTwojej sile” (16)

60 Bóg podporz�dkowuje sobie wrogów
„Nie ma co liczyć na wybawienie
przez ludzi” (11)

„Dzi�ki Bogu zyskamy moc” (12)

PSALMY Zarys treści 766



61 Bóg jest pot�żn� wież� chroni�c�
przed wrogami
„B�d� gościem w Twoim namiocie” (4)

62 Bóg zapewnia prawdziwe wybawienie
„Czekam w milczeniu na Boga” (1, 5)
�Wylewajcie przed Bogiem
swoje serca’ (8)

„Ludzie s� tylko tchnieniem” (9)
Nie ufaj bogactwu (10)

63 T�sknota za Bogiem
„Twoja lojalna miłość jest lepsza
niż życie” (3)

�Jestem nasycony najlepsz�
cz�ści�’ (5)

Rozmyślanie noc� o Bogu (6)
�Lgn� do Boga’ (8)

64 Ochrona przed atakami z ukrycia
�Bóg strzeli do niegodziwych’ (7)

65 Bóg dba o ziemi�
„Ty wysłuchujesz modlitw” (2)
„Szcz�śliwy jest ten,
kogo wybierasz” (4)

Obfita dobroć Boga (11)

66 Dzieła Boże budz� l�k i podziw
„Chodźcie i zobaczcie dzieła Boga” (5)
�Spełni� wobec Ciebie
swoje śluby’ (13)

Bóg wysłuchuje modlitw (18-20)

67 Ludzie ze wszystkich krańców ziemi
b�d� si� bali Boga
Cała ziemia pozna Boż� drog� (2)
�Niech wszystkie ludy wysławiaj�
Boga’ (3, 5)

„Bóg b�dzie nam błogosławił” (6, 7)

68 �Niech wrogowie Boga zostan�
rozproszeni’
„Ojciec dla sierot” (5)
Bóg daje samotnym dom (6)
Kobiety rozgłaszaj� dobr� nowin� (11)
„Dary w postaci ludzi” (18)
�Jehowa codziennie nosi
nasze ci�żary’ (19)

69 Modlitwa o ratunek
„Gorliwość o Twój dom
mnie pożarła” (9)

„Odpowiedz mi szybko” (17)
„Dali mi do picia ocet winny” (21)

70 Prośba o szybk� pomoc
„Szybko zadziałaj na moj� rzecz” (5)

71 W kim mog� pokładać ufność
starsi wiekiem
Ufanie Bogu już od młodości (5)
„Gdy moje siły słabn�” (9)
�Bóg uczy mnie już od mojej
młodości’ (17)

72 Pokojowe rz�dy Bożego króla
„Rozkwitnie prawy” (7)
Poddani od morza do morza (8)
Wyratowanie z przemocy (14)
Obfitość zboża na ziemi (16)
Imi� Boże b�dzie wysławiane
na zawsze (19)

73 Sługa Boży odzyskuje duchowe
spojrzenie
„O mało co nie zszedłem z właściwej
drogi” (2)

„Przez cały dzień byłem
udr�czony” (14)

�Dopóki nie wszedłem
do sanktuarium Boga’ (17)

Niegodziwi postawieni na śliskim
gruncie (18)

„Dobrze jest przybliżać si�
do Boga” (28)

74 Modlitwa o to, żeby Bóg pami�tał
o swoim ludzie
Wspominanie tego, jak Bóg
zapewniał wybawienie (12-17)

„Pami�taj o drwinach wrogów” (18)

75 Bóg os�dza sprawiedliwie
Niegodziwi b�d� musieli wypić
kielich Jehowy (8)

76 Tryumf Boga nad wrogami Syjonu
Bóg wybawia potulnych (9)
Dumni wrogowie zostan�
upokorzeni (12)

77 Modlitwa w czasie udr�ki
Rozmyślanie o Bożych dziełach (11, 12)
�Boże, kto jest tak wielki jak Ty?’ (13)

78 Boża opieka i brak wiary Izraelitów
Opowiadajcie przyszłemu
pokoleniu (2-8)

„Nie pokładali wiary w Bogu” (22)
„Zboże nieba” (24)
„Bardzo zasmucali

´
Swi�tego

Izraela” (41)
Z Egiptu do Ziemi Obiecanej (43-55)
„Wci�ż rzucali wyzwania Bogu” (56)

767 PSALMY Zarys treści



79 Modlitwa w obliczu napaści narodów
na lud Boży
�Jesteśmy przedmiotem zniewag’ (4)
�Pomóż nam ze wzgl�du na swoje
imi�’ (9)

„Odpłać naszym s�siadom
siedmiokrotnie” (12)

80 Zabieganie o przychylność Pasterza
Izraela
„Boże, przywróć nas do łask” (3)
Izrael Boż� winorośl� (8-15)

81 Zach�ta do posłuszeństwa
Nie oddawaj czci cudzoziemskim
bogom (9)

�Gdybyś tylko mnie słuchał’ (13)

82 Prośba o sprawiedliwy s�d
Bóg s�dzi pośród „bogów” (1)
„Brońcie mało znacz�cych” (3)
„Jesteście bogami” (6)

83 Modlitwa, gdy zagrażaj� wrogowie
„Boże, nie milcz” (1)
Wrogowie jak wiruj�cy kł�b ostów (13)
Bóg ma na imi� Jehowa (18)

84 T�sknota za wspaniałym przybytkiem
Bożym
Lewita pragnie być jak ptak (3)
„Jeden dzień na Twoich
dziedzińcach” (10)

„Bóg Jehowa jest naszym słońcem
i tarcz�” (11)

85 Modlitwa o przywrócenie ludowi sił
Bóg ogłosi pokój swoim lojalnym
sługom (8)

Spotkaj� si� lojalna miłość
i wierność (10)

86
˙
Zaden bóg nie dorównuje Jehowie

Jehowa ch�tnie przebacza (5)
Wszystkie narody b�d� oddawać
cześć Jehowie (9)

„Ucz mnie o swojej drodze” (11)
„Zjednocz moje serce” (11)

87 Syjon—miasto prawdziwego Boga
Urodzeni na Syjonie (4-6)

88 Modlitwa o ochron� przed śmierci�
„Moje życie znajduje si� u progu
grobu” (3)

�Każdego ranka modl� si�
do Ciebie’ (13)

89
´
Spiewanie o lojalnej miłości Jehowy

Przymierze z Dawidem (3)
Potomstwo Dawida przetrwa
na zawsze (4)

Pomazaniec Boga nazywa Go
„Ojcem” (26)

Przymierze z Dawidem
jest pewne (34-37)

Człowiek nie może uciec
przed grobem (48)

90 Wieczność Boga a ulotność życia
człowieka
Tysi�c lat jak wczorajszy dzień (4)
Człowiek żyje 70—80 lat (10)
„Naucz nas, jak mamy liczyć
swoje dni” (12)

91 Ochrona w ukryciu u Boga
Uratowany z pułapki łowcy ptaków (3)
Schronienie pod skrzydłami Boga (4)
Bezpieczny pomimo upadku
tysi�cy (7)

�Bóg nakaże aniołom, żeby ci�
strzegli’ (11)

92 Jehowa wywyższony na zawsze
Jego wielkie dzieła i gł�bokie
myśli (5)

�Prawy rozkwitnie jak drzewo’ (12)
Starsi wiekiem wci�ż b�d� si� mieć
dobrze (14)

93 Majestatyczna władza Jehowy
„Jehowa został Królem!” (1)
�Twoje przypomnienia s� godne
zaufania’ (5)

94 Modlitwa o Boż� zemst�
„Jak długo niegodziwi b�d� si� tak
cieszyć?” (3)

Korygowanie przez Jah przynosi
szcz�ście (12)

Bóg nie opuści swojego ludu (14)
�Sprowadzanie udr�ki w majestacie
prawa’ (20)

95 Prawdziwe wielbienie Boga wi�że si�
z posłuszeństwem
„Gdybyście tylko słuchali dzisiaj
Jego głosu” (7)

„Nie znieczulajcie swoich serc” (8)
„Nie b�d� zaznawać ze mn�
odpoczynku” (11)

96 „
´
Spiewajcie Jehowie now� pieśń”
Jehowa szczególnie godny
wysławiania (4)
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Bogowie ludów s� bezwartościowi (5)
Oddawajcie Bogu cześć przystrojeni
świ�tości� (9)

97 Jehowa wywyższony ponad innych
bogów
„Jehowa został Królem!” (1)
Kochajcie Jehow�, miejcie nienawiść
do zła (10)´

Swiatło dla prawych (11)

98 Jehowa—Wybawca i prawy S�dzia
Jehowa dał poznać, że zapewnia
wybawienie (2, 3)

99 Jehowa—świ�ty Król
Zasiada na tronie ponad
cherubami (1)

Bóg, który wybacza, ale i karze (8)

100 Dzi�kowanie Stwórcy
„Służcie Jehowie z radości�” (2)
�To Bóg nas uczynił’ (3)

101 Władca post�puj�cy nieskazitelnie
�Nie b�d� tolerował wyniosłości’ (5)
„Swój wzrok skieruj� ku wiernym” (6)

102 Modlitwa zgn�bionego, który jest
zrozpaczony
„Jestem jak samotny ptak” (7)
„Moje dni s� jak rozpływaj�cy si�
cień” (11)

„Jehowa odbuduje Syjon” (16)
Jehowa pozostaje na zawsze (26, 27)

103 „Chc� wysławiać Jehow�”
Bóg daleko odsuwa od nas
nasze grzechy (12)

Ojcowskie miłosierdzie Boga (13)
Bóg pami�ta, że jesteśmy
prochem (14)

Tron Jehowy i Jego władza
królewska (19)

Aniołowie wykonuj� słowo Boga (20)

104 Wysławianie Boga za cudowne dzieła
stwórcze
Ziemia pozostanie na zawsze (5)
Wino i chleb dla śmiertelnika (15)
„Jak liczne s� Twoje dzieła!” (24)
„Gdy odbierasz im ducha, gin�” (29)

105 Jehowa post�puje wiernie wzgl�dem
swojego ludu
Bóg pami�ta o swoim
przymierzu (8-10)

„Nie tykajcie moich pomazańców” (15)
Józef przebywaj�cy w niewoli
narz�dziem w r�kach Boga (17-22)

Boże cuda w Egipcie (23-36)
Wyjście Izraelitów z Egiptu (37-39)
Bóg pami�ta o obietnicy danej
Abrahamowi (42)

106 Izraelitom brakuje doceniania
Szybko zapomnieli o tym,
co zrobił Bóg (13)

Chwała Boża zamieniona na pos�g
byka (19, 20)

Nie wierzyli Bożej obietnicy (24)
Przył�czyli si� do kultu Baala (28)
Dzieci składane w ofierze
demonom (37)

107 Dzi�kujcie Bogu za Jego zdumiewaj�ce
czyny
Bóg prowadził ich właściw� drog� (7)
Napoił spragnionego i nasycił
głodnego (9)

Wyprowadzał ich z ciemności (14)
Na Jego słowo byli uzdrawiani (20)
Chroni biednych przed uciskiem (41)

108 Modlitwa o zwyci�stwo nad wrogami
Nie ma co liczyć na wybawienie
przez ludzi (12)

„Dzi�ki Bogu zyskamy moc” (13)

109 Modlitwa udr�czonego
�Niech jego urz�d przejmie ktoś
inny’ (8)

Bóg stoi po stronie biednego (31)

110 Król i kapłan na wzór Melchizedeka
�Panuj mi�dzy swoimi wrogami’ (2)
Ochocza młodzież podobna
do kropel rosy (3)

111 Wysławiajcie Jehow� za Jego
wspaniałe dokonania
Imi� Boże jest świ�te, budzi l�k
i podziw (9)

Bojaźń przed Jehow� świadczy
o m�drości (10)

112 Prawy człowiek boi si� Jehowy
Temu, kto szczodrze pożycza,
b�dzie si� dobrze wiodło (5)

„O prawym zawsze b�dzie si�
pami�tać” (6)

Hojny daje biednym (9)

113 Bóg, który jest wysoko, podnosi
niewiele znacz�cych



Imi� Jehowy wysławiane
po wieczność (2)

Bóg si� schyla (6)

114 Wyzwolenie Izraela z Egiptu
Morze uciekło (5)
Góry podskakiwały jak barany (6)
Krzemienna skała zamieniona
w źródło (8)

115 Chwała należy si� tylko Bogu
Martwe bożki (4-8)
Ziemia dana ludziom (16)
„Umarli nie wysławiaj� Jah” (17)

116 Pieśń wdzi�czności
„Czym si� odwdzi�cz� Jehowie?” (12)
„Podnios� kielich wybawienia” (13)
�Spełni� śluby, które złożyłem
Jehowie’ (14, 18)

Cenna jest śmierć lojalnych sług
Jehowy (15)

117 Niech wszystkie narody wysławiaj�
Jehow�
Lojalna miłość Boga jest wielka (2)

118 Dzi�kowanie Jehowie za zwyci�stwo
�Wzywałem Jah, a On
odpowiedział’ (5)

„Jehowa jest po mojej stronie” (6, 7)
Kamień, który został odrzucony,
miał si� stać wieńcz�cym
kamieniem narożnym (22)

„Ten, kto przychodzi w imieniu
Jehowy” (26)

119 Wdzi�czność za cenne wypowiedzi
Boga
�Jak młodzi mog� prowadzić czyste
życie?’ (9)

„Kocham Twoje przypomnienia” (24)
„Twoje słowa s� dla mnie
nadziej�” (74, 81, 114)

„O, jak bardzo kocham Twoje
prawo!” (97)

„Wnikliwości� przewyższam
wszystkich swoich nauczycieli” (99)

„Twoje słowo jest lamp� dla moich
nóg” (105)

„Istot� Twoich słów jest prawda” (160)
Ci, którzy kochaj� Boże prawo,
ciesz� si� pokojem (165)

120 T�sknota cudzoziemca za pokojem
�Uratuj mnie od zwodniczego
j�zyka’ (2)

„Jestem za pokojem” (7)

121 Jehowa strzeże swojego ludu
„Moja pomoc pochodzi
od Jehowy” (2)

Jehowa nigdy nie śpi (3, 4)

122 Modlitwa o pokój dla Jerozolimy
Radość z pójścia do domu Jehowy (1)
Miasto zespolone w jedn� zwart�
całość (3)

123 Zabieganie o łask� u Jehowy
�Spogl�damy ku Jehowie
jak słudzy’ (2)

„W pełni odczuwamy pogard�
innych” (3)

124 „Gdyby Jehowa nie był z nami”
Ucieczka z połamanej pułapki (7)
„Nasza pomoc jest w imieniu
Jehowy” (8)

125 Jehowa chroni swój lud
„Jak góry s� wokół Jerozolimy” (2)
„Niech nad Izraelem b�dzie pokój” (5)

126 Radosny powrót na Syjon
„Jehowa dokonał dla nas wielkich
rzeczy” (3)

Od płaczu do radosnych
okrzyków (5, 6)

127 Bez Boga wszystko jest na próżno
„Jeżeli Jehowa nie buduje domu” (1)
Dzieci nagrod� od Boga (3)

128 Bojaźń przed Jehow� źródłem
szcz�ścia˙
Zona jak płodna winorośl (3)
�Obyś widział dobrobyt
Jerozolimy’ (5)

129 Atakowany, ale nie pokonany
Nienawidz�cy Syjonu zostan�
zawstydzeni (5)

130 „Wołam do Ciebie z gł�bin rozpaczy”
„Gdybyś zważał na przewinienia” (3)
Jehowa naprawd� przebacza (4)
„Wyczekuj� Jehowy” (6)

131 Zadowolony jak małe dziecko
„Nie zabiegam o rzeczy
zbyt wielkie” (1)

132 Bóg wybrał Dawida i Syjon
„Nie odrzucaj swojego
pomazańca” (10)

Kapłani Syjonu przyodziani
w wybawienie (16)
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133 Wspólne mieszkanie w jedności
Jak olejek na głowie Aarona (2)
Jak rosa Hermonu (3)

134 Wysławianie Boga nocami
„Módlcie si�, wznosz�c r�ce
w świ�tości” (2)

135 Wysławiajcie Jah za Jego wielkość
Znaki i cuda wymierzone przeciw
Egiptowi (8, 9)

„Twoje imi� trwa wiecznie” (13)
Martwe bożki (15-18)

136 Lojalna miłość Jehowy trwa wiecznie
Niebo i ziemia stworzone
po mistrzowsku (5, 6)

Faraon zgładzony w Morzu
Czerwonym (15)

Bóg pami�ta o zgn�bionych (23)
Pokarm dla każdej żywej istoty (25)

137 Nad rzekami Babilonu
Nie śpiewano pieśni Syjonu (3, 4)
Babilon ma być zniszczony (8)

138 Chociaż Bóg jest wysoko, to okazuje
trosk�
�Odpowiedziałeś na moj�
modlitw�’ (3)

�Uratujesz mnie, gdy b�d�
w niebezpieczeństwie’ (7)

139 Bóg dobrze zna swoich sług
Nie da si� uciec przed Bożym
duchem (7)

„Cudownie mnie uczyniłeś” (14)
�Widziałeś mnie nawet wtedy,
gdy byłem zarodkiem’ (16)

„Prowadź mnie drog�
wieczności” (24)

140 Jehowa—silny Wybawca´
Zli ludzie s� jak w�że (3)
Ludzie dopuszczaj�cy si� przemocy
upadn� (11)

141 Modlitwa o ochron�
„Niech moja modlitwa b�dzie
jak kadzidło” (2)

Upomnienie przez prawego
jest jak olejek (5)

Niegodziwi wpadaj� we własne
sieci (10)

142 Modlitwa o ratunek
przed prześladowcami

„Nie mam gdzie uciec” (4)
�Ty jesteś wszystkim, co mam’ (5)

143 Spragniony Boga jak spieczona ziemia
deszczu
�Zastanawiam si� nad Twoimi
dziełami’ (5)

„Naucz mnie spełniać Twoj� wol�” (10)
�Niech prowadzi mnie Twój dobry
duch’ (10)

144 Modlitwa o zwyci�stwo
�Czym jest śmiertelnik?’ (3)
�Niech wrogowie zostan�
rozproszeni’ (6)

Lud Jehowy jest szcz�śliwy (15)

145 Wysławianie Boga, wielkiego Króla
�B�d� opowiadał o Bożej wielkości’ (6)
„Jehowa jest dobry dla każdego” (9)
„B�d� Ci� wysławiać Twoi lojalni
słudzy” (10)

Królewska władza Boga trwa
wiecznie (13)

Boża r�ka zaspokaja potrzeby
wszystkich (16)

146 Polegaj na Bogu, nie na ludziach
W chwili śmierci gin� myśli
człowieka (4)

Bóg podnosi pochylonych (8)

147 Wysławianie dzieł świadcz�cych
o miłości i mocy Boga
Bóg uzdrawia maj�cych złamane
serce (3)

Wszystkie gwiazdy woła
po imieniu (4)

Zsyła śnieg jak wełn� (16)

148 Niech wszystkie dzieła stwórcze
wysławiaj� Jehow�
„Wysławiajcie Go, wszyscy Jego
aniołowie” (2)

�Wysławiajcie Go, słońce, ksi�życu
i gwiazdy’ (3)

Niech wysławiaj� Boga młodzi
i starzy (12, 13)

149 Pieśń wysławiaj�ca Boże zwyci�stwo
Bogu podoba si� Jego lud (4)
Lojalni słudzy Boga obdarzeni
zaszczytem (9)

150 Niech wszystko, co oddycha,
wysławia Jah
Alleluja! (1, 6)



1 Szcz�śliwy jest człowiek,
który nie idzie za rad�
niegodziwych,

nie wkracza� na ścieżk�
grzesznikówa

ani nie zadaje si�� z szyder-
camib,

2 ale rozkoszuje si� prawem
Jehowyc

i uważnie je czyta� dniem
i noc�d.

3 B�dzie jak drzewo zasadzo-
ne nad strumieniami,

drzewo, które w odpowied-
nim czasie owocuje

i którego liście nie usychaj�.
Powiedzie mu si� we wszyst-

kim, czego si� podejmiee.
4 Inaczej jest z niegodziwymi—

s� jak plewy zdmuchiwane
przez wiatr.

5 Dlatego niegodziwi nie b�d�
uniewinnieni w s�dzief,

a grzesznicy zostan� pot�-
pieni wśród prawychg.

6 Bo Jehowa zna drog�
prawychh,

ale droga niegodziwych
znikniei.

2 Dlaczego narody s� wzbu-
rzone,

a ludy knuj� coś darem-
nego�? j

2 Ziemscy królowie zajmuj�
pozycje,

a wysocy urz�dnicy razem
si� gromadz��k

przeciwko Jehowie i Jego
pomazańcowi�l.

1:1 �Dosł. „nie stoi”. �Lub „nie sia-
da w towarzystwie”. 1:2 �Lub „czyta
je półgłosem; rozmyśla nad nim”. 2:1
�Lub „mamrocz� o czymś daremnym”.
2:2 �Lub „naradzaj�”. �Lub „Chrystu-
sowi”.

3 Mówi�: „Zerwijmy kajdany,
w które nas zakuli,

i zrzućmy wi�zy, które
na nas nałożyli!”.

4 Ten, który ma tron w niebio-
sach, b�dzie si� śmiał,

Jehowa b�dzie z nich drwił.
5 W tym czasie odezwie si�

do nich w gniewie,
w swoim płon�cym gniewie

przerazi ich,
6 gdy powie: „To ja ustanowi-

łem swojego królaa

na Syjonieb, mojej świ�tej
górze”.

7 Rozgłosz� postanowienie
Jehowy.

Powiedział On do mnie:
„Jesteś moim synemc.

Dzisiaj zostałem twoim
ojcemd.

8 Proś mnie, a dam ci jako
dziedzictwo narody

i na własność—cał� ziemi�e.
9 Potłuczesz je żelaznym

berłemf,
roztrzaskasz je jak gliniane

naczynie”g.
10 Teraz wi�c, królowie,

wykażcie wnikliwość.
S�dziowie ziemi, dajcie si�

skorygować�.
11 Służcie Jehowie z bojaźni�,

służcie Mu z drżeniem
i radości�.

12 Złóżcie hołd� synowih,
bo inaczej Bóg si� oburzy

i znikniecie z drogi
prawości i,

gdyż Jego gniew szybko
si� rozpala.

Szcz�śliwi s� wszyscy,
którzy si� u Niego chroni�.

2:10 �Lub „usłuchajcie ostrzeżenia”.
2:12 �Dosł. „pocałujcie”.

KSI�GA PIERWSZA
(Psalmy od 1 do 41)

PSALM 1
a Prz 4:14

b Prz 22:10

c Ps 19:7
Ps 40:8
Ps 112:1
Mt 5:3
Rz 7:22
Jak 1:25

d Joz 1:8
Ps 119:97
1Tm 4:15

e 1Kn 22:13
Jer 17:7, 8

f Mt 25:41

g Mal 3:18
Mt 13:49, 50

h Ps 37:18
Jer 12:3
1Pt 3:12

i Prz 14:12
��������������������

PSALM 2
j Dz 4:25-28

k Mt 27:1, 2
Łk 23:10, 11
Obj 19:19

l Ps 89:20
Iz 61:1

��������������������

szpalta 2
a Ps 45:6

Eze 21:27
Dn 7:13, 14
Obj 19:16

b 2Sm 5:7
Obj 14:1

c Mt 3:16, 17
Mk 1:9-11
Rz 1:4

d Dz 13:33
Heb 1:5
Heb 5:5

e Ps 72:8
Heb 1:2
Obj 11:15

f Obj 12:5
Obj 19:15

g Dn 2:44
Obj 2:26, 27

h Flp 2:9-11

i Jn 3:36
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773 PSALMY 3:1�do�5:3
Utwór muzyczny Dawida.

Skomponowany, gdy uciekał on
przed swoim synem Absalomema.

3 Jehowo, czemu moi wrogo-
wie stali si� tak liczni?b

Czemu aż tylu powstaje
przeciwko mnie?c

2 Wielu mówi o mnie�:
„Bóg go nie wybawi”d.
(Sela�).

3 Ale Ty, Jehowo, jesteś
tarcz� wokół mniee,

moj� chwał�f i Tym, który
podnosi moj� głow�g.

4 B�d� głośno wołał
do Jehowy,

a On mi odpowie ze swojej
świ�tej góryh. (Sela).

5 Położ� si� i zasn�,
i obudz� si� bezpieczny,
bo Jehowa dalej mnie

wspiera i.
6 Nie boj� si� tych dziesi�tek

tysi�cy,
które z każdej strony stan�ły

w szyku przeciwko mniej.
7 Powstań, Jehowo! Wybaw

mniek, mój Boże!
Bo wszystkich moich wro-

gów uderzysz w szcz�k�,
połamiesz z�by niegodzi-

wyml.
8 Jehowo, Ty zapewniasz

wybawieniem

i błogosławisz swojemu
ludowi. (Sela).

Dla dyrygenta.
Wykonywać przy akompaniamencie

instrumentów strunowych.
Utwór muzyczny Dawida.

4 Gdy wołam, odpowiedz mi,
mój prawy Bożen.

Gdy jestem w udr�ce, zapew-
nij mi drog� wyjścia�.

Okaż mi łask� i wysłuchaj
mojej modlitwy.

3:2 �Lub „o mojej duszy”. 3:2; 5:nagł.
�Zob. Słowniczek poj�ć. 4:1 �Dosł.
„uczyń mi szerok� przestrzeń”.

2 Synowie ludzcy, jak długo
b�dziecie mnie upokarzać?

Jak długo b�dziecie kochać
to, co nic niewarte, i szu-
kać tego, co fałszywe?
(Sela).

3 Wiedzcie, że swojego lojalne-
go sług� Jehowa potraktu-
je w szczególny sposób�.

Jehowa usłyszy, gdy do Nie-
go zawołam.

4 B�dźcie wzburzeni, ale nie
grzeszciea.

Rozmyślajcie w sercu, leż�c
na swoim łóżku, i milczcie.
(Sela).

5 Składajcie ofiary prawości
i ufajcie Jehowieb.

6 Wielu mówi: „Kto da nam
zobaczyć lepsze czasy?”.

Jehowo, spójrz na nas
z aprobat�c.

7 Dzi�ki Tobie odczuwam
w sercu wi�ksz� radość

niż ci, którzy po obfitych plo-
nach maj� pod dostatkiem
ziarna i młodegowina.

8 Wspokoju położ� si�
i zasn�d,

bo Ty sam, Jehowo,
sprawiasz, że mieszkam
bezpieczniee.
Dla dyrygenta. Na nechilot�.
Utwór muzyczny Dawida.

5 Jehowo, wysłuchaj moich
słówf,

zwróć uwag� na moje
wzdychanie.

2 Mój Królu, mój Boże, zwróć
uwag� na moje wołanie
o pomoc,

bo si� do Ciebie modl�.
3 Jehowo, rankiem usłyszysz

mój głosg,
rankiem powiem Ci, comnie

martwih, i b�d�wyczekiwał.

4:3 �Lub „wyróżni; oddzieli dla siebie”.

PSALM 3
a 2Sm 15:14

b 2Sm 15:12
2Sm 16:15

c 2Sm 12:11

d 2Sm 16:7, 8

e Rdz 15:1

f Iz 45:25

g Ps 27:6

h 2Sm 15:25
Ps 2:6

i Ps 4:8
Prz 3:24

j 2Kl 6:15, 16
Ps 27:3
Rz 8:31

k 1Tm 4:10

l 2Ts 1:6

m Ps 37:39
Iz 43:11
Obj 19:1
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PSALM 4
n Ps 11:7
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a Ef 4:26

b Ps 37:3
Ps 62:8
Prz 3:5
1Pt 4:19

c Lb 6:26
Ps 80:7
Prz 16:15
1Pt 3:12

d Ps 3:5
Prz 3:24, 26

e Kpł 25:18
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PSALM 5
f Ps 65:2

1Pt 3:12

g Ps 55:16, 17

h Mk 1:35



PSALMY 5:4�do�6:7 774
4 BoTy nie jesteś Bogiem, któ-

rego cieszy niegodziwośća.
Nikt zły nie może z Tob�

przebywaćb.
5 Nikt arogancki nie może

pozostawać w Twojej
obecności.

Nienawidzisz wszystkich
dopuszczaj�cych si� złac.

6 Zgładzisz tych, którzy
mówi� kłamstwad.

Jehowo, brzydzisz si�
ludźmi agresywnymi
i podst�pnymi�e.

7 Ale ja wejd� do Twojego
domuf dzi�ki Twej wielkiej
lojalnej miłościg,

w bojaźni przed Tob�
pokłoni� si� w stron�
Twojej świ�tej świ�tyni�h.

8 Jehowo, prowadź mnie
ścieżk� swojej prawości,
bo otaczaj� mnie
wrogowie.

Oczyść mi swoj� drog�i.
9 Bo nie można ufać niczemu,

co mówi�,
kryj� w sobie jedynie

złośliwość.
Ich gardło to otwarty grób,
schlebiaj� swoim j�zykiem�j.

10 Ale Bóg uzna ich za winnych,
upadn� wskutek tego,

co sami knulik.
Niech zostan� wyp�dzeni

z powodu swoich licznych
wykroczeń,

bo zbuntowali si� przeciw
Tobie.

11 Natomiast wszyscy, którzy
si� u Ciebie chroni�,
b�d� si� cieszyćl,

b�d� zawsze radośnie
wykrzykiwać.

5:6 �Lub „człowiekiem przelewu krwi
i podst�pu”. 5:7 �Lub „sanktuarium”.
5:9 �Lub „posługuj� si� gładkim j�zy-
kiem”.

Zagrodzisz do nich dost�p,
a ci, którzy kochaj� Twoje

imi�, b�d� si� Tob�
radować.

12 Bo Ty, Jehowo, b�dziesz
błogosławił każdemu,
kto jest prawy,

otoczysz go swoim uzna-
niem jak wielk� tarcz�a.

Dla dyrygenta.
Wykonywać przy akompaniamencie

instrumentów strunowych
nastrojonych na tony szeminit�.

Utwór muzyczny Dawida.

6 Jehowo, nie upominaj mnie
w złości

i nie koryguj mnie
w gniewieb.

2 Jehowo, zlituj si� nade
mn��, bo słabn�.

Uzdrów mnie, Jehowoc,
bo moje kości drż�.

3 Czuj�� ogromny niepokójd.
Powiedz mi, Jehowo:

Jak długo jeszcze?e

4 Jehowo, wróć i mnie�
wyratuj f,

wybaw mnie ze wzgl�du
na swoj� lojaln� miłośćg.

5 Bo po śmierci już si� o Tobie
nie wspomina�.

W grobie� nikt nie b�dzie
Ci� wysławiałh.

6 Zm�czyłem si� wzdycha-
niemi,

cał� noc zalewam swoje
łóżko łzami�,

tonie w nich moje posłaniej.
7 Z żalu osłabły moje oczyk,

przygasły� z powodu wszyst-
kich, którzy mnie dr�cz�.

6:nagł. �Zob. Słowniczek poj�ć. 6:2
�Lub „okaż mi łask�; okaż mi miłosier-
dzie”. 6:3 �Lub „moja dusza czuje”.
6:4 �Lub „moj� dusz�”. 6:5 �Lub „nie
pami�ta”. �Lub „Szeolu”, czyli wspól-
nym grobie ludzkości. Zob. Słowniczek
poj�ć. 6:6 �Dosł. „sprawiam, że mo-
je łóżko pływa”. 6:7 �Lub „postarza-
ły si�”.
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Prz 6:16-19
Hab 1:13

b Ps 15:1-5
Prz 12:19

c Rz 12:9
Heb 1:9

d Prz 20:19
Jn 8:44
Kol 3:9
Obj 21:8

e Rdz 9:6
Ps 55:23
Prz 6:16, 17
1Pt 3:10

f 1Sm 3:3
1Kn 16:1

g Ps 69:13

h Ps 28:2
Ps 138:2

i Ps 25:4, 5
Ps 27:11

j Prz 29:5
Rz 3:13

k 2Sm 15:31
2Sm 17:23
Ps 7:14, 15

l Ps 40:16
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a Rdz 15:1

Ps 3:3
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PSALM 6
b Ps 38:1

Jer 10:24

c Ps 41:4
Ps 103:2, 3

d Mt 26:38, 39

e Ps 13:1, 2

f Ps 50:15

g Ps 119:88
Lam 3:22

h Ps 30:9
Ps 115:17
Kzn 9:5, 10

i Ps 69:3

j Ps 39:12

k Ps 31:9



775 PSALMY 6:8�do�7:17
8 Odejdźcie ode mnie, wszys-

cy, którzy czynicie zło,
bo Jehowa usłyszy mój

płacza.
9 Jehowa usłyszy moj� prośb�

o łask�b,
Jehowa wysłucha mojej

modlitwy.
10 Wszyscy moi wrogowie

zostan� zawstydzeni
i si� przeraż�,

nagle odczuj� wstyd
i si� wycofaj�c.

Pieśń wyrażaj�ca smutek, któr�
Dawid zaśpiewał Jehowie w zwi�zku

ze słowami Beniaminity Kusza.

7 Jehowo, mój Boże, u Ciebie
si� schroniłemd.

Wybaw mnie z r�k wszyst-
kich moich prześladowców
i mnie wyratuje.

2 W przeciwnym razie rozszar-
pi� mnie� jak lew f,

uprowadz� mnie i nikt nie
przyjdzie mi na ratunek.

3 Jehowo, mój Boże, jeśli
w czymś zawiniłem,

jeśli post�piłem niespra-
wiedliwie,

4 jeśli skrzywdziłem kogoś,
kto był dla mnie dobryg,

albo bez powodu złupiłem
swojego przeciwnika�,

5 to niech ściga mnie� wróg
i niech mnie dopadnie,

niech wdepcze moje życie
w ziemi�

i niech sprawi, że moja chwa-
ła zniknie w prochu. (Sela).

6 Jehowo, powstań w swoim
gniewie,

wyst�p przeciwko furii
moich wrogówh,

przebudź si� dla mnie
i zaż�daj sprawiedliwości i.

7:2, 5 �Lub „moj� dusz�”. 7:4 �Moż-
liwe też „podczas gdy bez powodu
oszcz�dziłem przeciwnika”.

7 Niech narody Ci� otocz�,
a Ty z wysokości b�dziesz

działał przeciwko nim.
8 Jehowa wyda na ludy

wyroka.
Os�dź mnie, Jehowo,

według mojej prawości
i według mojej nieskazitel-

nościb.
9 Prosz�, połóż kres złym

czynom niegodziwych,
a umocnij prawychc,
bo jesteś Bogiem prawymd,

który bada sercae

i najskrytsze uczucia�f.
10 Bóg jest moj� tarcz�g,

Wybawc� tych, którzy
maj� szczere serceh.

11 Bóg jest prawym S�dzi� i,
każdego dnia ogłasza swoje

wyroki�.
12 Jeśli ktoś nie okazuje

skruchyj, Bóg wyostrza
swój mieczk,

napina łuk i go wycelowujel.
13 Szykuje śmiercionośn�

broń,
przygotowuje płon�ce

strzałym.
14 Popatrzcie na tego,

kto rozwija w sobie zło,
daje pocz�tek problemom

i rodzi kłamstwan.
15 Wykopuje dół i go pogł�bia,

ale potem sam do niego
wpadao.

16 Problemy, które powoduje,
wróc� na jego głow�p,

na czubek głowy spadnie mu
jego własna przemoc.

17 B�d� sławił Jehow� za Jego
sprawiedliwośćq,

b�d� wysławiał pieśni� imi��
Jehowyr, Najwyższegos.

7:9 �Lub „poddaje próbie serca i nerki”.
7:11 �Lub „miota pot�pienia”. 7:17
�Lub „grał dla imienia”.
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Jer 17:10
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g Rdz 15:1
Prz 30:5

h Prz 2:21

i Rdz 18:25
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j Iz 55:7

k Pwt 32:41
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Dla dyrygenta.
Na melodi� gittit�.

Utwór muzyczny Dawida.

8 Jehowo, nasz Panie, na
całej ziemi nie ma imienia
tak majestatycznego jak
Twoje.

Sprawiłeś, że Twoja chwała
przewyższa nawet
niebiosa!�a

2 Słowami z ust dzieci
i niemowl�tb

pokazałeś swoj� sił�
przeciwnikom,

żeby uciszyć mściwych
wrogów.

3 Gdy patrz� na niebo—
dzieło Twoich palców,

na ksi�życ i gwiazdy, które
przygotowałeśc,

4 myśl� sobie: Czym jest
śmiertelnik, że o nim
pami�tasz,

czym jest syn człowieczy,
że si� o niego
troszczysz?d

5 Uczyniłeś go troch� niższym
od aniołów�,

ukoronowałeś go chwał�
i wspaniałości�.

6 Ustanowiłeś go nad dziełami
Twoich r�ke,

wszystko położyłeś pod jego
nogi:

7 mniejsze i wi�ksze zwierz�ta
z trzody,

a także dzikie zwierz�taf,
8 ptaki na niebie i ryby

w morzu,
wszystko, co w nim pływa.

9 Jehowo, nasz Panie, na
całej ziemi nie ma imienia
tak majestatycznego jak
Twoje!

8:nagł.; 9:nagł. �Zob. Słowniczek poj�ć.
8:1 �Możliwe też „Ty, którego chwała
jest opiewana nad niebiosa!”. 8:5 �Lub
„od podobnych do Boga”.

Dla dyrygenta.
Na melodi� „Mut labben”�.
Utwór muzyczny Dawida.

� [alef ]

9 Jehowo, b�d� Ci� wysławiał
całym sercem,

b�d� opowiadał o wszyst-
kich Twoich zdumiewaj�-
cych dziełacha.

2 B�d� si� Tob� cieszył
i radował,

Najwyższy, b�d� wysławiał
Twoje imi� pieśni��b.

� [bet]
3 Gdy moi wrogowie zaczn�

si� wycofywaćc,
wtedy upadn� i zgin� przed

Twoim obliczem.
4 Bo Ty bronisz mojej słusznej

sprawy,
zasiadasz na tronie, s�dz�c

w prawościd.
� [gimel]

5 Zgromiłeś narodye i zgładzi-
łeś niegodziwych,

wymazuj�c ich imi� powiecz-
ne czasy, już na zawsze.

6 Wrogowie zostali bezpo-
wrotnie zniszczeni.

Wykorzeniłeś ich miasta,
a wszelka pami�ć o nich

zginief.
� [he]

7 Ale Jehowa b�dzie zasiadał
na swoimtroniena zawszeg,

utwierdził go na rzecz
sprawiedliwościh.

8 W prawości b�dzie s�dził
mieszkańców ziemi�i,

b�dzie wydawał prawe posta-
nowienia co do narodówj.

� [waw]
9 Jehowa stanie si� bezpiecz-

nym schronieniem�
dla zgn�bionychk,

9:2 �Lub „grał dla Twojego imienia”.
9:8 �Lub „żyzn� krain�”. 9:9 �Lub
„wzniesieniem”.
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bezpiecznym schronieniem
w czasie udr�kia.

10 Ci, którzy znaj� Twoje imi�,
b�d� Ci ufalib.

Nigdy nie opuścisz tych, któ-
rzy Ci� szukaj�, Jehowoc.

� [zajin]
11 Wysławiajcie pieśni�

Jehow�, który mieszka
na Syjonie,

rozgłaszajcie wśród ludów
Jego czynyd.

12 Bo Ten, który mści si�
za krew uciśnionych,
pami�ta o niche,

nie zapomni ich krzykuf.
� [chet]

13 Jehowo, okaż mi łask�.
Zobacz, jak mnie gn�bi� ci,
co mnie nienawidz�,

Ty, który podnosisz mnie
z bram śmiercig,

14 żebym mógł opowiadać
o Twoich chwalebnych
czynach w bramach córki
syjońskiejh

i cieszyć si�, że zapewniasz
mi wybawieniei.

	 [tet]
15 Narody wpadły w dół,

który same wykopały,
a w sieć, któr� ukryły,

zapl�tała si� ich stopa j.
16 Jehowa jest znany z tego,

jak os�dzak.
Niegodziwy wpadł w pułap-

k� swojego własnego
post�powania l.

Higgajon�. (Sela).

 [ jod]

17 Niegodziwi odejd� do grobu�,
trafi� tam wszystkie narody

zapominaj�ce o Bogu.
18 Ale biedni nie b�d� zawsze

zapomnianim,

9:16 �Zob. Słowniczek poj�ć. 9:17
�Lub „Szeolu”, czyli wspólnego grobu
ludzkości. Zob. Słowniczek poj�ć.

a nadzieja potulnych nigdy
nie okaże si� daremnaa.

� [kaf ]
19 Powstań, Jehowo! Nie po-

zwól, by śmiertelnik miał
przewag�.

Niech narody zostan�
os�dzone w Twojej
obecnościb.

20 Jehowo, poraź je strachemc,
niech wszyscy ci ludzie

wiedz�, że s� tylko
śmiertelnikami. (Sela).

� [lamed]

10 Czemu, Jehowo, stoisz
z dala?

Czemu si� kryjesz w czasie
udr�ki?d

2 Niegodziwy zuchwale ściga
bezradnegoe,

ale złapie si� na to, co sam
knujef.

3 Bo przechwala si� swoimi
samolubnymi pragnie-
niami�g

i błogosławi chciwego�.
 [nun]

Lekceważy Jehow�.
4 Jest tak zarozumiały, że nie

podejmuje poszukiwań.
Jedyny jego wniosek to:

„Nie ma Boga”h.
5 Wiedzie mu si� w tym,

co robi i,
ale nie potrafi zrozumieć

Twoich postanowieńj,
drwi� ze wszystkich swoich

przeciwników.
6 Myśli sobie: „Nic mn�

nie wstrz�śnie�.
Przez pokolenie za pokole-

niem
nigdy nie ujrz� nieszcz�ś-

cia”k.

10:3 �Lub „pragnieniem swojej duszy”.
�Możliwe też „a chciwy błogosławi sie-
bie”. 10:5 �Lub „parska”. 10:6 �Lub
„nigdy nie b�d� si� chwiał”.
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� [pe]
7 Ma usta pełne przekleństw,

kłamstw i gróźba.
Swoim j�zykiem sprowadza

problemy i krzywdyb.
8 Czyha w zasadzce przy

wsiach,
wychodzi z ukrycia, żeby

zabić niewinnegoc.
� [ajin]

Jego oczy wypatruj� ofiaryd.
9 Czyha w ukryciu jak lew

w swojej kryjówce�e.
Czai si�, żeby schwytać

bezradnego.
Chwyta go, zaciskaj�c siećf.

10 Ofiara zostaje przygnieciona
i powalona.

Nieszcz�śnicy wpadaj�
w jego r�ce�.

11 Niegodziwy myśli sobie:
„Bóg zapomniałg.

Odwrócił twarz.
Nigdy nie zwraca uwagi”h.

� [kof ]
12 Powstań, Jehowo i.

Boże, podnieś r�k� j.
Nie zapominaj o bezrad-

nychk.
13 Czemu niegodziwy lekcewa-

ży Boga?
Myśli sobie: „Nie poci�gniesz

mnie do odpowiedzial-
ności”.

� [resz]
14 Ty jednak widzisz cierpienie

i udr�k�.
Patrzysz i bierzesz sprawy

w swoje r�cel.
Do Ciebie zwraca si�

nieszcz�sna ofiaram.
Ty pomagasz sierocie�n.

� [szin]
15 Złam rami� niegodziwego

i złegoo,

10:9 �Lub „w zaroślach”. 10:10 �Lub
„mocne pazury”. 10:14 �Dosł. „chłop-
cu bez ojca”.

żebyś dopatruj�c si�
w nim niegodziwości,

już jej nie znalazł.
16 Jehowa jest Królem

po wieczne czasy,
już na zawszea.

Narody� wygin�ły z ziemib.
� [taw]

17 Ty, Jehowo, usłyszysz
prośby potulnychc.

Umocnisz ich sercad

i b�dziesz zwracał
na nich baczn� uwag�e.

18 Oddasz sprawiedliwość
osieroconym i zdruzgo-
tanymf,

tak by zwykły śmiertelnik�
już nie wzbudzał w nich
strachug.

Dla dyrygenta.
Psalm Dawida.

11 Schroniłem si� u Jehowyh.
Jak wi�c możecie mi�

mówić:
„Uciekaj w góry jak ptak!

2 Zobacz, jak niegodziwi
napinaj� łuk,

zakładaj� strzał� na ci�ciw�,
żeby z ciemności strzelać

do tych, którzy maj�
szczere serce.

3 Gdy fundamenty sprawiedli-
wości zostaj� zburzone,

co może zrobić prawy?”?
4 Jehowa jest w swojej świ�tej

świ�tyni i.
W niebiosach jest tron

Jehowyj.
Jego oczy patrz�, Jego

czujne� oczy badaj�
ludzik.

5 Jehowa bada i prawego,
i niegodziwego l.

10:16 �Chodzi o narody, które nie służ�
Bogu. 10:18 �Dosł. „śmiertelnik, który
jest z ziemi”. 11:1 �Lub „mojej duszy”.
11:4 �Lub „promienne”.

PSALM 10
a Rz 3:14
b Ps 7:14

Ps 12:2
Ps 55:21

c Prz 1:10, 11
d Ps 17:9, 11
e Hi 38:39, 40

Ps 17:12
Ps 59:3

f Ps 140:5
Jer 5:26

g Kzn 8:11
h Ps 73:3, 11

Ps 94:3, 7
Eze 8:12
Eze 9:9

i Ps 3:7
j Mi 5:9
k Ps 9:12

Ps 35:10
l 2Kl 9:26

2Kn 6:23
m 1Pt 4:19
n Pwt 10:17, 18

Ps 146:9
Heb 13:6

o Hi 38:15
��������������������

szpalta 2
a Wj 15:18

Ps 145:13
Jer 10:10
Dn 4:34
1Tm 1:17

b Ps 9:5
Ps 44:2

c Ps 9:18
d 1Kn 29:18, 19
e Prz 15:8

1Pt 3:12
f Ps 72:4
g Iz 51:12
��������������������

PSALM 11
h 2Kn 14:11

Ps 7:1
Ps 56:11

i Mi 1:2
Hab 2:20

j 2Kn 20:6
Ps 103:19
Obj 4:2, 3

k 2Kn 16:9
Prz 15:3
Za 4:10
Heb 4:13

l Rdz 6:5
Rdz 7:1

PSALMY 10:7�do�11:5 778



Nienawidzi� każdego,
kto kocha przemoca.

6 Spuści na niegodziwych
deszcz pułapek�.

Ukarze ich� ogniem, siark�b

i pal�cym wiatrem.
7 Bo Jehowa jest prawyc,

kocha prawe uczynkid.
Ci, którzy maj� szczere

serce, ujrz� Jego oblicze�e.
Dla dyrygenta.

Na tony szeminit�.
Utwór muzyczny Dawida.

12 Wybaw mnie, Jehowo,
bo nie ma już lojalnego.

Wierni znikn�li spośród
ludzi.

2 Wszyscy okłamuj� si�
nawzajem,

swoimi ustami schlebiaj�
innym� i mówi�, maj�c
zwodnicze serca�f.

3 Jehowa zmusi do milczenia�
wszystkie schlebiaj�ce
usta

i j�zyk, który bardzo si�
przechwalag—

4 tych, którzy mówi�:
„Swoim j�zykiem zyskamy
przewag�.

Swoich ust używamy,
jak nam si� podoba.
Kto b�dzie naszym
panem?”h.

5 Jehowa mówi: „Ponieważ
gn�bi si� uciśnionych,

ponieważ wzdychaj� biedni i,
powstan� i b�d� działał,
wybawi� ich z r�k tych,

którzy nimi gardz��”.

11:5 �Lub „Jego dusza nienawidzi”.
11:6 �Możliwe też „żarz�cych si� w�gli”.
�Lub „ich działem b�dzie kielich”. 11:7
�Lub „zaznaj� Jego łaski”. 12:nagł.
�Zob. Słowniczek poj�ć. 12:2 �Dosł.
„mówi� gładk� warg�”. �Dosł. „mówi�
sercem i sercem”. 12:3 �Dosł. „odet-
nie”. 12:5 �Lub „na nich parskaj�”.

6 Wypowiedzi Jehowy
s� czystea,

s� jak srebro rafinowane
w glinianym piecu�,
czyszczone siedem razy.

7 Jehowo, Ty b�dziesz strzegł
uciśnionychb,

już na zawsze b�dziesz ich
chronił przed tym pokole-
niem.

8 Ponieważ ludzie propaguj�
zepsucie,

niegodziwi nie maj� żadnych
skrupułów�c.

Dla dyrygenta.
Utwór muzyczny Dawida.

13 Jehowo, jak długo nie b�-
dziesz o mnie pami�tał?
Czy zawsze?

Jak długo b�dziesz krył
przede mn� twarz?d

2 Jak długo b�d�� si� zamart-
wiał,

codziennie smuc�c si�
w sercu?

Jak długo mój wróg b�dzie
nade mn� tryumfował?e

3 Jehowo, mój Boże, spójrz
na mnie i mi odpowiedz.

Rozświetl moje oczy, żebym
nie zasn�ł snem śmierci,

4 żeby mój wróg nie powie-
dział: „Pokonałem go!”.

Nie pozwól moim przeciwni-
kom cieszyć si� z mojego
upadkuf.

5 Ufam w Twoj� lojaln�
miłośćg.

B�d� si� cieszył w sercu,
gdy zapewnisz mi wyba-
wienieh.

6 B�d� śpiewał Jehowie, bo
hojnie mnie nagradzał�i.

12:6 �Możliwe też „w piecu hutniczym
stoj�cym na ziemi”. 12:8 �Lub „chodz�
wokoło swobodnie”. 13:2 �Lub „mo-
ja dusza b�dzie”. 13:6 �Lub „wyświad-
czał mi dobro”.
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Dla dyrygenta.
Psalm Dawida.

14 Głupi� myśli sobie:
„Nie ma Jehowy”a.

Post�powanie takich ludzi
jest spaczone, a ich
uczynki—obrzydliwe.˙

Zaden z nich nie post�puje
dobrzeb.

2 Ale Jehowa patrzy z nieba
na ludzi,

żeby sprawdzić, czy ktokol-
wiek jest wnikliwy, czy
ktokolwiek szuka Jehowyc.

3 Wszyscy zboczyli z drogid,
wszyscy s� jednakowo

zepsuci.˙
Zaden z nich nie post�puje

dobrze,
ani jeden.

4 Czy nikt ze złoczyńców nie
rozumie?

Pożeraj� mój lud, jakby jedli
chleb.

Nie wzywaj� Jehowy.
5 Ale ogarnie ich przerażeniee,

bo Jehowa jest z pokoleniem
prawych.

6 Wy, złoczyńcy, próbujecie
udaremnić plany tego,
który niewiele znaczy,

ale jego schronieniem jest
Jehowaf.

7 Niech z Syjonu nadejdzie
wybawienie Izraela!g

Gdy Jehowa przyprowadzi
z powrotem swój pojmany
lud,

Jakub niech si� cieszy, Izrael
niech si� raduje.
Utwór muzyczny Dawida.

15 Jehowo, kto może być
gościem w Twoim
namiocie?

Kto może przebywać
na Twojej świ�tej górze?h

14:1 �Lub „nierozumny”.

2 Ten, kto post�puje niena-
gannie�a,

robi to, co słuszneb,
i mówi w sercu prawd�c.

3 Nie rzuca oszczerstwd,
w żaden sposób nie krzywdzi

bliźniegoe

ani nie psuje opinii� znajo-
mymf.

4 Odrzuca każdego, kto jest
godny pogardyg,

ale szanuje boj�cych si�
Jehowy.

Nie wycofuje si� ze złożonej
obietnicy�, nawet jeśli jest
dla niego niekorzystnah.

5 Nie pożycza swoich
pieni�dzy na procent i

ani nie daje si� przekupić�,
żeby zaszkodzić
niewinnemu j.

Człowiekiem, który tak
post�puje, nigdy nic
nie wstrz�śnie�k.

Miktam� Dawida.

16 Strzeż mnie, Boże,
bo schroniłem si�
u Ciebiel.

2 Powiedziałem Jehowie:
„Ty jesteś Jehowa,
moje

´
Zródło dobroci.

3 A świ�ci na ziemi,
znamienici, sprawiaj� mi

ogromn� radość”m.
4 Ci, którzy chc� służyć innym

bogom, przysparzaj� sobie
zmartwieńn.

Nigdy nie b�d� wylewał
z nimi krwawych ofiar
płynnych,

a swoimi ustami nie b�d�
wspominał imion tamtych
bogówo.

15:2 �Lub „chodzi w nieskazitelnoś-
ci”. 15:3 �Lub „nie zawstydza”.
15:4 �Dosł. „przysi�gi”. 15:5 �Lub
„nie przyjmuje łapówki”. �Lub „ni-
gdy nie b�dzie si� chwiał”. 16:nagł.
�Zob. Słowniczek poj�ć.
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5 Jehowa jest tym, co przy-
pada mi w udziale,
przyznanym mi działema

i moim kielichemb.
Ty strzeżesz mojego

dziedzictwa.
6 Przydzielono mi przyjemne

miejsca.
Naprawd� jestem zadowolo-

ny ze swojego dziedzictwac.
7 B�d� sławił Jehow�, który

mi udziela radd.
Nawet w nocy koryguj� mnie

moje najskrytsze myśli�e.
8 Zawsze mam Jehow�

przed sob�f.
Jest On po mojej prawej

stronie, wi�c nic mn� nie
wstrz�śnie�g.

9 Dlatego moje serce si�
cieszy, cały� si� raduj�,

a ponadto żyj�� bezpiecznie.
10 Bo nie pozostawisz mnie�

w grobie�h.
Nie pozwolisz, żeby Twój

lojalny sługa ujrzał dół�i.
11 Pokazujesz mi ścieżk� życia j.

Kiedy przebywam w Twojej
obecności�, przepełnia
mnie radośćk,

gdy jestem po Twojej prawej
stronie, zaznaj� wiecznego
szcz�ścia�.

Modlitwa Dawida.

17 Jehowo, usłysz moje bła-
ganie o sprawiedliwość.

Zwróć uwag� na moje
wołanie o pomoc.

Wysłuchaj mojej modlitwy,
w której nie ma podst�pul.

16:7 �Lub „moje najgł�bsze uczucia”.
Dosł. „moje nerki”. 16:8 �Lub „nigdy
nie b�d� si� chwiał”. 16:9 �Dosł. „mo-
ja chwała”. �Lub „moje ciało miesz-
ka”. 16:10 �Lub „nie wydasz mojej du-
szy na pastw�”. �Lub „Szeolu”, czyli
wspólnym grobie ludzkości. Zob. Słow-
niczek poj�ć. �Możliwe też „zepsucie”.
16:11 �Dosł. „przed Twoim obliczem”.
�Lub „przyjemności”.

2 Obyś podj�ł sprawiedliw�
decyzj� na moj� rzecza,

oby Twoje oczy dostrzegły
to, co słuszne.

3 Zbadałeś moje serce, noc�
mnie sprawdziłeśb.

Oczyściłeś mniec.
Stwierdzisz, że nie obmyśla-

łem nic złego
ani nie zgrzeszyłem swoimi

ustami.
4 Jeśli chodzi o post�powanie

ludzi,
to zgodnie z Twoimi słowa-

mi wystrzegam si� ścieżek
przest�pcówd.

5 Obym dalej kroczył Twoimi
szlakami,

żeby si� nie potkn�će.
6 Wzywam Ciebie, Boże,

bo Ty mi odpowieszf.
Nadstaw ku mnie ucha�,

usłysz moje słowag.
7 We wspaniały sposób okaż

lojaln� miłośćh,
Wybawco tych, którzy pod

Twoj� siln� r�k�� szukaj�
schronienia

przed buntuj�cymi si�
przeciw Tobie.

8 Strzeż mnie jak źrenicy oka i,
ukryj mnie w cieniu swoich

skrzydeł j.
9 Strzeż mnie przed niego-

dziwymi, którzy mnie
atakuj�,

przed śmiertelnymi
wrogami�, którzy mnie
otaczaj�k.

10 Stali si� niewrażliwi�,
wypowiadaj� si� arogancko.

11 Teraz nas otaczaj� l,
szukaj� okazji, żeby dopro-

wadzić nas do upadku�.

17:6 �Lub „pochyl si� i mnie posłuchaj”.
17:7 �Dosł. „Twoj� prawic�”. 17:9 �Lub
„moimi wrogami duszy”. 17:10 �Lub
„s� okryci swoim własnym tłuszczem”.
17:11 �Lub „powalić nas na ziemi�”.

PSALM 16
a Ps 73:26

b Ps 23:5

c Ps 78:55

d Iz 48:17

e Ps 17:3
Ps 26:2

f Ps 139:17, 18

g Ps 73:23
Dz 2:25-28

h Ps 49:15
Dz 2:31
Dz 3:15
Obj 1:17, 18

i Hi 14:13, 14
Dz 13:34-37

j Prz 12:28

k Ps 21:6
Mt 5:8

��������������������

PSALM 17
l Ps 145:18
��������������������

szpalta 2
a Ps 37:5, 6

b Ps 11:5
Ps 16:7
1Ko 4:4

c Ps 26:2
Mal 3:3
1Pt 1:6, 7

d Ps 119:9

e Ps 18:36
Ps 94:18
Ps 119:133
Ps 121:3

f Ps 55:16

g Iz 37:17

h Ps 31:21
Lam 3:22

i Pwt 32:9, 10
Za 2:8

j Rut 2:12
Ps 36:7
Ps 57:1

k 1Sm 24:11
Ps 35:4

l 1Sm 23:26

781 PSALMY 16:5�do�17:11



12 Każdy z nich jest jak lew
gotowy rozszarpać ofiar�,

jak młody lew czaj�cy si�
w ukryciu.

13 Powstań, Jehowo, zmierz si�
z niegodziwyma i go powal,

swoim mieczem wyratuj
mnie� z jego r�k.

14 Jehowo, ocal mnie swoj�
r�k�

przed ludźmi tego świata�,
dla których liczy si�
tylko to, co tu i terazb,

przed ludźmi, którym obficie
dajesz dobre rzeczyc

i którzy zostawiaj� dziedzic-
two swoim licznym synom.

15 Ale ja b�d� widział Ciebie�,
bo jestem prawy,

ciesz� si�, że budz� si�
przy Tobie�d.

Dla dyrygenta.
Pieśń sługi Jehowy Dawida,

który skierował jej słowa do Jehowy
po tym, jak Jehowa wyratował go z r�k
wszystkich jego wrogów i z r�k Saula.

Dawid powiedziałe:

18 Kocham Ci�, Jehowo,
moja siłof.

2 Jehowa jest moj� skał�
i twierdz�, Tym, który
mnie ratujeg.

Mój Bóg jest moj� skał�h—
u Niego si� chroni�.

To moja tarcza i mój róg�
wybawienia�, moje bez-
pieczne schronienie�i.

3 Wzywam Jehow�, który jest
godny wysławiania,

i On mnie ocali przed moimi
wrogami j.

4 Oplotły mnie powrozy
śmiercik,

17:13 �Lub „moj� dusz�”. 17:14 �Lub
„systemu rzeczy”. 17:15 �Lub „zazna-
wał Twojej łaski”. �Lub „że widz�Twoj�
postać”. 18:2 �Zob. Słowniczek poj�ć.
�Lub „i mój pot�żny wybawca”. �Lub
„wzniesienie”.

przeraziła mnie gwałtowna
powódź podłych ludzia.

5 Oplotły mnie powrozy
grobu�,

śmierć zastawiła na mnie
swoje sidłab.

6 Wudr�ce wzywałem Jehow�,
wołałem do swojego Boga

o pomoc.
On ze swojej świ�tyni

usłyszał mój głosc,
moje wołanie do Niego o po-

moc doszło do Jego uszud.
7 Wtedy ziemia zacz�ła si�

trz�ść i kołysaće.
Fundamenty gór drżały,
chwiały si�, bo On wpadł

w gniewf.
8 Z Jego nozdrzy wzniósł si�

dym,
a z ust wyszedł niszczyciel-

ski ogieńg.
Buchn�ły od Niego rozżarzo-

ne w�gle.
9 Gdy zst�pował, nachylił

niebiosah,
a pod Jego stopami był

g�sty mrok i.
10 Siadł na cherubie i przyle-

ciał j.
Mkn�ł na skrzydłachducha�k.

11 Potem okrył si� ciemności� l,
któr� rozpostarł wokół

siebie jak szałas—
g�stymi, ciemnymi chmura-

mi burzowymim.
12 Z rozbłyskanego nieba

przed Nim
grad i ogniste w�gle przedar-

ły si� przez chmury.
13 Wtedy Jehowa zagrzmiał

w niebiosachn,
Najwyższy sprawił, że usły-

szano Jego głoso,
spadł grad i ogniste w�gle.

18:5 �Lub „Szeolu”, czyli wspólnego
grobu ludzkości. Zob. Słowniczek poj�ć.
18:10 �Lub „wiatru”.
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14 Wypuścił strzały i rozpro-
szył wrogówa,

cisn�ł błyskawicami i wywo-
łał wśród nich zam�tb.

15 Od Twojej nagany, Jehowo,
od podmuchu Twojego
tchnienia�

odsłoniły si� koryta rzek�c,
ukazały si� fundamenty

ziemid.
16 Si�gn�ł z wysokości,

chwycił mnie i wydostał
z wodnej gł�binye.

17 Ocalił mnie z r�k pot�żnego
wrogaf,

z r�k tych, którzy mnie
nienawidz� i byli ode mnie
silniejsig.

18 Wyst�pili przeciwko mnie
w dniu mojego nieszcz�-
ściah,

ale Jehowa mnie wspierał.
19 Wyprowadził mnie do bez-

piecznego miejsca�.
Uratował mnie, bo zyskałem

Jego uznaniei.
20 Jehowa nagradza mnie sto-

sownie do mojej prawości j,
odpłaca mi stosownie

do mojej niewinności�k.
21 Bo trzymałem si� dróg

Jehowy
i nie post�piłem niegodzi-

wie—nie opuściłem
swojego Boga.

22 Pami�tam o wszystkich Jego
przepisach,

nie zlekceważ� Jego ustaw.
23 Pozostan� wobec Niego

nienagannyl

i b�d� si� wystrzegał przewi-
nieniam.

24 Oby Jehowa odpłacił mi
za moj� prawośćn,

18:15 �Lub „tchnienia Twoich nozdrzy”.
�Lub „kanały wodne”. 18:19 �Lub „na
miejsce przestronne”. 18:20 �Dosł.
„czystości moich r�k”.

za to, że w Jego oczach
jestem niewinny�a.

25 Z lojalnym post�pujesz
lojalnieb,

z nienagannym obchodzisz
si� nienaganniec.

26 Wobec czystego okazujesz
si� czystyd,

ale podst�pnego przechy-
trzasze.

27 Wybawiasz tych, którzy
niewiele znacz��f,

ale wyniosłych� poniżaszg.
28 Ty, Jehowo, zapalasz moj�

lamp�,
mój Boże, który rozświetlasz

moj� ciemnośćh.
29 Z Twoj� pomoc� mog�

uderzyć na oddział
grabieżców i.

Dzi�ki sile od Boga potrafi�
pokonać murj.

30 Droga prawdziwego Boga
jest doskonałak,

a wypowiedź Jehowy—
czysta l.

Jest On tarcz� dla wszyst-
kich, którzy si� u Niego
chroni�m.

31 Bo kto jest Bogiem oprócz
Jehowy?n

Kto jest skał� oprócz nasze-
go Boga?o

32 To prawdziwy Bóg przy-
odziewa mnie w sił�p,

wyrówna moj� drog�q.
33 Sprawia, że moje nogi s�

zwinne jak nogi łani,
że pewnie stoj� na stromych

zboczachr.
34 ´

Cwiczy moje r�ce do boju.
Moje ramiona mog� napi�ć

miedziany łuk.
35 Dajesz mi swoj� tarcz�

wybawienias,

18:24 �Dosł. „mam czyste r�ce”. 18:27
�Lub „uciśnionych”. �Dosł. „wyniosłe
oczy”.
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Twoja silna r�ka� mnie
wspiera�,

a Twoja pokora czyni mnie
wielkima.

36 Poszerzasz dla mnie ścieżk�,
moje stopy� si� nie potkn�b.

37 B�d� ścigał swych nieprzyja-
ciół i ich dogoni�.

Nie wróc�, dopóki nie zgin�.
38 Zmiażdż� ich i nie zdołaj�

si� podnieśćc.
Upadn� pod moje stopy.

39 Ty dasz mi sił� do walki.
Powalisz przede mn� moich

przeciwnikówd.
40 Zmusisz moich wrogów

do odwrotu
i zgładz�� tych, którzy mnie

nienawidz�e.
41 Wołaj� o pomoc, ale nie ma

nikogo, kto by ich ocalił.
Wołaj� nawet do Jehowy,

ale On im nie odpowiada.
42 Zetr� ich na proch, jaki jest

unoszony przez wiatr,
wyrzuc� ich, jak si� wyrzuca

błoto na ulic�.
43 Uratujesz mnie od krytyki

luduf.
Wyznaczysz mnie, żebym

stan�ł na czele narodówg.
Lud, którego nie znałem,

b�dzie mi służyłh.
44 Na sam� wieść o mnie b�d�

mi posłuszni.
Cudzoziemcy przyjd�,

płaszcz�c si� przede mn� i.
45 Strac� odwag��

i trz�s�c si�, wyjd�
ze swoich twierdz.

46 Jehowa to żywy Bóg!
Chwała mojej Skale!j

Niech b�dzie wywyższany
Bóg mojego wybawienia!k

18:35 �Dosł. „Twoja prawica”. �Lub
„podtrzymuje”. 18:36 �Lub „kostki”.
18:40 �Dosł. „ucisz�”. 18:45 �Lub
„zmarniej�”.

47 Prawdziwy Bóg mści si�
za mniea,

podporz�dkowuje mi ludy,
48 ratuje mnie z r�k moich

rozgniewanych wrogów.
Ty wynosisz mnie ponad

tych, którzy mnie atakuj�b.
Wyzwalasz mnie z r�k czło-

wieka dopuszczaj�cego si�
przemocy.

49 Dlatego b�d� Ci� wychwalał
wśród narodów, Jehowoc,

i b�d� wysławiał Twoje imi�
pieśni��d.

50 Bóg wybawia swojego króla,
daj�c mu wielkie zwyci�-
stwae,

okazuje lojaln� miłość
swemu pomazańcowif,

Dawidowi i jego potomstwu—
na zawszeg.

Dla dyrygenta.
Utwór muzyczny Dawida.

19 Niebiosa oznajmiaj�
chwał� Bogah,

przestworze� opowiada
o dziele Jego r�k i.

2 Dzień w dzień tryska ich
mowa,

noc w noc ukazuj� one
wiedz�.

3 Nie jest to mowa,
nie ma też słów,

nie słychać ich głosu.
4 A jednak ich świadectwo�

rozchodzi si� po całej ziemi,
ich or�dzie dociera

na krańce świata�j.
W niebiosach Bóg rozbił

namiot słońcu.
5 Jest ono jak nowożeniec

wychodz�cy ze swojej
komnaty,

cieszy si� jak mocarz
biegn�cy swoj� drog�.

18:49 �Lub „grał dla Twojego imienia”.
19:1 �Lub „niebo”. 19:4 �Możliwe też
„sznur mierniczy”. �Lub „zamieszka-
nej ziemi; żyznej krainy”.
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6 Wyłania si� z jednego krańca
nieba

i w�druje po nim aż do dru-
giego krańcaa.

Nic si� nie ukryje przed jego
żarem.

7 Prawo Jehowy jest doskona-
łeb, przywraca siły�c.

Przypomnienia od Jehowy
s� godne zaufaniad, niedo-
świadczonego czyni�
m�dryme.

8 Rozkazy Jehowy s� prawe,
raduj� sercef.

Przykazania Jehowy s� przej-
rzyste, rozświetlaj� oczyg.

9 Bojaźń przed Jehow�h jest
czysta, trwa wiecznie.

Wyroki Jehowy s� prawdzi-
we, wszystkie s� prawei.

10 S� bardziej poż�dane
niż złoto,

niż dużo czystego� złota j.
S� słodsze niż miódk, miód

kapi�cy z plastrów.
11 Ostrzegaj� Twojego sług�l,

a trzymanie si� ich zapewnia
wielk� nagrod�m.

12 Kto potrafi rozpoznać
własne bł�dy?n

Uniewinnij mnie od grze-
chów, których nie jestem
świadomy.

13 Powstrzymaj też swojego
sług� od zuchwałych
uczynkówo,

nie pozwól, żeby panowały
nade mn�p.

Wtedy b�d� zupełnyq

i nie obci�ż� si� win�
za raż�ce� grzechy.

14 Oby słowa moich ust i myśli
mego serca

były miłe Tobier, Jehowo,
moja Skałos i mój
Wykupicielut.

19:7 �Lub „dusz�”. 19:10 �Lub „o-
czyszczonego”. 19:13 �Lub „wielkie”.

Dla dyrygenta.
Utwór muzyczny Dawida.

20 Niech Jehowa ci odpowie
w czasie udr�ki.

Niech ci� chroni imi� Boga
Jakubaa.

2 Niech Bóg pośle ci pomoc
ze świ�tego miejsca�b

i wesprze ci� z Syjonuc.
3 Niech pami�ta wszystkie

twoje dary ofiarne.
Niech z uznaniem przyjmie�

twoje całopalenia. (Sela).
4 Niech spełni pragnienia

twojego sercad

i sprawi, że powiod� si�
wszystkie twoje plany�.

5 B�dziemy radośnie wykrzy-
kiwać z powodu twoich
zwyci�stw�e,

w imi� naszego Boga
wzniesiemy sztandaryf.

Niech Jehowa spełni
wszystkie twoje prośby.

6 Teraz wiem, że Jehowa
wybawia swojego
pomazańcag.

Odpowiada mu ze świ�tych
niebios,

zapewniaj�c mu swoj�
siln� r�k�� wielkie
zwyci�stwa�h.

7 Jedni polegaj� na rydwanach,
a drudzy na koniachi,

ale my wzywamy imienia
naszego Boga, Jehowyj.

8 Wszyscy oni si� załamali
i upadli,

ale my powstaliśmy
i odzyskaliśmy siłyk.

9 Jehowo, wybaw króla!l
Bóg� odpowie nam w dniu,

gdy b�dziemy wołać
o pomocm.

20:2 �Zob. Słowniczek poj�ć. 20:3
�Dosł. „niech uzna za tłuste”.
20:4 �Lub „wszelki twój zamysł”. 20:5
�Lub „aktów wybawienia”. 20:6 �Dosł.
„swoj� prawic�”. �Lub „wybawienie”.
20:9 �Możliwe też „król”.
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Dla dyrygenta.
Utwór muzyczny Dawida.

21 Jehowo, król si� raduje
Twoj� sił�a,

bardzo si� cieszy, bo zapew-
niasz wybawienieb.

2 Spełniłeś pragnienie
jego sercac

i nie odrzuciłeś prośby
jego ust. (Sela).

3 Bo wychodzisz mu
na spotkanie z obfitymi
błogosławieństwami,

wkładasz mu na głow�
koron� z czystego� złotad.

4 Prosił Ci� o życie i mu je
dałeśe—

długie życie�, po wieczne
czasy, już na zawsze.

5 Gdy zapewniasz wybawie-
nie, przysparza mu to
wielkiej chwałyf.

Obdarzasz go dostojeń-
stwem i wspaniałości�.

6 Sprawiasz, że b�dzie błogo-
sławiony na zawszeg

i że cieszy si� z Twojej
obecności�h.

7 Bo król ufa Jehowiei.
Nic nim nie wstrz�śnie�,

gdyż Najwyższy okazuje
lojaln� miłość j.

8 Twoja r�ka znajdzie
wszystkich Twoich
wrogów,

Twoja silna r�ka� znajdzie
tych, którzy Ci� niena-
widz�.

9 W wyznaczonym czasie
zwrócisz na nich uwag�
i ich zniszczysz jak coś,
co si� wrzuca do ognistego
pieca.

21:3 �Lub „oczyszczonego”. 21:4
�Dosł. „długość dni”. 21:6 �Dosł.
„z radości Twojego oblicza”. 21:7 �Lub
„nigdy nie b�dzie si� chwiał”. 21:8
�Dosł. „Twoja prawica”.

Jehowa ich pochłonie
w swoim gniewie i strawi
ich ogieńa.

10 Zgładzisz z ziemi ich dzieci�,
ich potomstwo—spośród

ludzi.
11 Bo zamierzali wobec Ciebie

coś złegob,
uknuli plany, które jednak

si� nie powiod�c.
12 Ty zmusisz ich do odwrotud,

celuj�c w nich� ze swojego
łuku�.

13 Powstań, Jehowo, i pokaż
swoj� sił�.

B�dziemy wysławiać pieśni�
Twoj� pot�g��.

Dla dyrygenta.
Na melodi� „Łani o świcie”�.
Utwór muzyczny Dawida.

22 Boże mój, Boże mój,
czemu mnie opuściłeś?e

Czemu nie przychodzisz
mnie wybawić?

Czemu nie słyszysz,
jak wołam z bólu?f

2 Boże mój, wołam za dnia,
ale Ty nie odpowiadaszg,

również w nocy nie milcz�.
3 Ale Ty jesteś świ�tyh,

jesteś otoczony chwał��,
która płynie z ust Izraela.

4 Tobie ufali nasi ojcowiei—
ufali, a Ty ich ratowałeś j.

5 Do Ciebie wołali i ich
wybawiałeś,

Tobie ufali i si� nie zawiedli�k.
6 Ale ja jestem robakiem,

nie człowiekiem.
Ludzie ze mnie szydz��

i mn� gardz� l.

21:10 �Dosł. „owoc”. 21:12 �Dosł.
„w ich twarze”. �Dosł. „ci�ciw”. 21:13
�Dosł. „śpiewać i grać [na cześć] Two-
jej pot�gi”. 22:nagł. �Może chodzić
o konkretn� melodi� lub styl muzyczny.
22:3 �Lub „zasiadasz na tronie w chwa-
le”. 22:5 �Lub „nie zostali zawsty-
dzeni”. 22:6 �Lub „jestem dla ludzi
obelg�”.
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7 Wszyscy, którzy mnie widz�,
wyśmiewaj� si� ze mniea,

kpi� i drwi�co kr�c�
głowamib:

8 „Powierzył siebie Jehowie,
to niech On go ocali!

Niech go uratuje, skoro tak
go ceni!”c.

9 To Ty wydobyłeś mnie
z łona mojej matkid,

Ty dałeś mi poczuć si�
bezpiecznie u jej piersi.

10 Już od urodzenia powierzo-
no mnie Twojej opiece�,

odk�d wyszedłem z łona
matki, Ty jesteś moim
Bogiem.

11 Nie trzymaj si� z dala
ode mnie, bo udr�ka jest
bliskoe,

a nikt inny nie rusza mi
na pomocf.

12 Otacza mnie mnóstwo
młodych bykówg,

osaczaj� mnie mocne byki
Baszanuh.

13 Wrogowie szeroko otwieraj�
na mnie swoje paszczei

jak rycz�cy lew, który
rozszarpuje zdobycz j.

14 Jestem wylewany jak woda
i wszystkie moje kości

wypadły ze stawów.
Moje serce stało si� jak

woskk,
topnieje gł�boko w moim

wn�trzul.
15 Moja siła wyschła jak glinia-

na skorupam,
j�zyk przywiera mi

do dzi�sełn.
Sprowadzasz mnie

do prochu, żebym umarło.
16 Bo osaczaj� mnie psyp,

otaczaj� mnie jak zgraja
złoczyńcówq,

22:10 �Dosł. „jestem zdany na Ciebie”.

niczym lew atakuj� moje
r�ce i nogia.

17 Jestem w stanie zliczyć
wszystkie swoje kościb.

Wrogowie patrz�, wbijaj�
we mnie wzrok.

18 Dziel� mi�dzy siebie moje
szaty,

o moje ubranie rzucaj� losyc.
19 Ale ty, Jehowo, nie trzymaj

si� z dalad.
Jesteś moj� sił�, pośpiesz

mi na pomoce.
20 Wybaw mnie� od miecza,

moje cenne życie�—
z łapy� psaf.

21 Wybaw mnie z paszczy lwag

i od rogów dzikich byków.
Odpowiedz i mnie wybaw.

22 B�d� oznajmiał Twoje imi�
swoim braciomh,

b�d� Ci� wysławiał
w zborzei.

23 Wy, którzy boicie si�
Jehowy, wysławiajcie Go!

Wychwalajcie Go j, wszyscy
potomkowie Jakuba!

Okazujcie Mu podziw
i respekt, wszyscy
potomkowie Izraela!

24 Bo nie pogardził ani si�
nie brzydził cierpieniem
uciśnionegok,

nie zakrył przed nim twarzyl.
Gdy ten wołał do Niego

o pomoc, On usłyszałm.
25 B�d� Ci� sławił w wielkim

zborzen,
spełni� swoje śluby w obec-

ności tych, którzy si�
Ciebie boj�.

26 Potulni b�d� jeść do sytao,
ci, którzy szukaj� Jehowy,

b�d� Go sławićp.

22:20 �Lub „moj� dusz�”. �Dosł. „mo-
j� jedyn�”. Chodzi o dusz� psalmisty,
czyli jego życie. �Dosł. „r�ki”.
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Obyście na zawsze cieszyli
si� życiem�.

27 Wszystkie krańce ziemi
b�d� pami�tać o Jehowie
i si� ku Niemu zwróc�.

Pokłoni� Mu si� wszystkie
rodziny narodówa.

28 Bo władza królewska należy
do Jehowyb,

On panuje nad narodami.
29 Wszyscy na ziemi, którym

si� dobrze wiedzie�,
b�d� jeść i si� pokłoni�.

Ukl�kn� przed Nim wszyscy,
którzy zst�puj� do prochu.˙

Zaden z nich nie zdoła
zachować życia�.

30 Ich potomstwo b�dzie Mu
służyć,

o Jehowie usłyszy przyszłe
pokolenie.

31 Przyjd� i opowiedz�
o prawości Boga,

o tym, czego On dokonał,
opowiedz� ludowi, który
dopiero ma si� narodzić.
Utwór muzyczny Dawida.

23 Jehowa jest moim
Pasterzemc.

Niczego mi nie zabraknied.
2 Daje mi si� kłaść na bujnych

pastwiskach,
prowadzi mnie tam, gdzie

jest pod dostatkiem wody
i gdzie mog� odpocz�ć�e.

3 Pokrzepia mnie�f.
Prowadzi mnie ścieżkami�

prawości ze wzgl�du
na swoje imi�g.

4 Gdy chodz� dolin� gł�bokie-
go cieniah,

nie boj� si� niczego złegoi,
bo Ty jesteś ze mn� j.

22:26 �Dosł. „niech wasze serce ży-
je na zawsze”. 22:29 �Dosł. „wszys-
cy tłuści ziemi”. �Lub „duszy”. 23:2
�Możliwe też „prowadzi mnie do spo-
kojnych wód”. 23:3 �Lub „moj� du-
sz�”. �Dosł. „szlakami”.

Twój kij pasterski i twoja la-
ska sprawiaj�, że czuj� si�
bezpiecznie�.

5 Wśród moich wrogów
zastawiasz dla mnie stóła.

Odświeżasz� moj� głow�
oliw�b,

mój kielich jest napełniony
po brzegic.

6 Twoja dobroć i lojalna
miłość na pewno b�d� mi
towarzyszyć� przez całe
moje życied,

a ja b�d� mieszkał w domu
Jehowy przez wszystkie
swoje dnie.

Psalm Dawida. Utwór muzyczny.

24 Do Jehowy należy ziemia
i wszystko, co na niejf,

żyzna kraina i ci, którzy
w niej mieszkaj�.

2 Bo On mocno osadził j�
na morzachg

i trwale zbudował na rzekach.
3 Kto może wejść na gór�

Jehowyh

i kto może stan�ć w Jego
świ�tym miejscu�?

4 Ten, kto ma niewinne r�ce
i czyste sercei,

kto nie przysi�ga fałszywie
na moje życie�

ani nie składa przysi�gi
podst�pniej.

5 Jehowa b�dzie mu błogo-
sławiłk,

jego Wybawca, Bóg, uzna go
za prawego�l.

6 Takie jest pokolenie tych,
którzy szukaj� Boga,

tych, którzy zabiegaj�
o Twoj� przychylność�,
Boże Jakuba. (Sela).

23:4 �Lub „pocieszaj� mnie”. 23:5
�Lub „natłuszczasz”. 23:6 �Dosł. „b�-
d� mnie ścigać”. 24:3 �Zob. Słowni-
czek poj�ć. 24:4 �Lub „dusz�”. Chodzi
o składanie przysi�gi na życie Jehowy.
24:5 �Lub „odda mu sprawiedliwość”.
24:6 �Dosł. „szukaj� Twojego oblicza”.
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7 Bramy, stańcie si� wyższea,
otwórzcie si��, prastare

wejścia,
żeby mógł wkroczyć wspa-

niały Król!b
8 Kto jest tym wspaniałym

Królem?
Jehowa, silny i pot�żnyc,
Jehowa, pot�żny w walced.

9 Bramy, stańcie si� wyższee,
otwórzcie si�, prastare

wejścia,
żeby mógł wkroczyć wspa-

niały Król!
10 Kto to jest—kto jest tym

wspaniałym Królem?
Tym wspaniałym Królem

jest Jehowa, Bóg Zast�-
pówf. (Sela).

Psalm Dawida.
� [alef ]

25 Jehowo, do Ciebie si�
zwracam�.

� [bet]
2 Boże mój, ufam Tobieg,

nie pozwól, żebym został
zawstydzonyh.

Nie daj moim wrogom
tryumfować nade mn� i.

� [gimel]
3 Na pewno nie zostanie

zawstydzony nikt,
kto pokłada nadziej�
w Tobiej.

Ale wstyd czeka tych, którzy
bez skrupułów post�puj�
zdradzieckok.

� [dalet]
4 Jehowo, daj mi poznać

swoje drogi l,
naucz mnie swoich ścieżekm.

� [he]
5 Spraw, żebym chodził

w Twojej prawdzie,
i mnie uczn,

24:7 �Lub „podnieście si�”. 25:1 �Lub
„wznosz� swoj� dusz�”.

bo Ty jesteś Bogiem, który
mnie wybawia.

� [waw]
Cały czas pokładam w Tobie

nadziej�.
� [zajin]

6 Pami�taj, Jehowo, o swoim
miłosierdziu i swej lojalnej
miłościa,

które od zawsze okazujesz�b.
� [chet]

7 Nie pami�taj grzechów
mojej młodości ani moich
przewinień.

Jehowo, pami�taj o mnie,
bo jesteś lojalny w miłościc

i dobryd.
	 [tet]

8 Jehowa jest dobry i prostoli-
nijnye.

Dlatego uczy grzeszników,
jakiej drogi maj� si�
trzymaćf.


 [ jod]
9 Pokieruje potulnymi, żeby

robili to, co słuszne�g,
i b�dzie ich uczył swojej

drogih.
� [kaf ]

10 Wcałym swym post�powa-
niu Jehowa okazuje lojaln�
miłość i wierność

tym, którzy s� posłuszni
Jego przymierzui i Jego
przypomnieniom j.

� [lamed]
11 Ze wzgl�du na swoje imi�,

Jehowok,
przebacz mój grzech,

chociaż jest wielki.
� [mem]

12 Kto boi si� Jehowy? l

Bóg pouczy takiego czło-
wieka, któr� drog� ma
wybraćm.

25:6 �Lub „które s� od dawnych cza-
sów”. 25:9 �Dosł. „poprowadzi potul-
nych w sprawiedliwości”.
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 [nun]
13 Doświadczy on� tego,

co dobrea,
a jego potomkowie wezm�

na własność ziemi�b.
� [samech]

14 Jehowa przyjaźni si� z tymi,
którzy si� Go boj�c,

i daje im poznać swoje
przymierzed.

� [ajin]
15 Stale kieruj� oczy ku Jeho-

wiee,
bo On uwolni moje nogi

z siecif.
� [pe]

16 Zwróć ku mnie swoj� twarz
i okaż mi łask�,

bo jestem samotny
i bezradny.

� [cade]
17 Pomnożyły si� udr�ki

mojego sercag,
uwolnij mnie od moich

cierpień.
� [resz]

18 Dostrzeż moje uciśnienie
i moj� niedol�h

i odpuść wszystkie moje
grzechyi.

19 Zobacz, jak liczni s� moi
wrogowie

i jak zaciekle mnie
nienawidz�.

� [szin]
20 Strzeż mojego życia�

i mnie ocal j.
Schroniłem si� u Ciebie,

wi�c nie pozwól, żebym
został zawstydzony.

� [taw]
21 Niech mnie strzeże nieska-

zitelność i prawośćk,
bo w Tobie pokładam

nadziej�l.

25:13 �Lub „jego dusza”. 25:20 �Lub
„duszy”.

22 Boże, wyratuj� Izraela
od wszystkich jego udr�k.

Psalm Dawida.

26 Os�dź mnie, Jehowo,
bo post�puj�
nieskazitelniea.

Jehowo, niezachwianie Ci
ufamb.

2 Zbadaj mnie, Jehowo,
i wypróbuj.

Oczyść moje najskrytsze
myśli� i moje sercec.

3 Bo zawsze mam przed ocza-
mi Twoj� lojaln� miłość

i post�puj� zgodnie z Twoj�
prawd�d.

4 Nie zadaj� si�� z tymi,
którzy oszukuj�e,

i unikam tych, którzy ukry-
waj�, kim s��.

5 Nienawidz� towarzystwa
złych ludzif

i nie chc� zadawać si��
z niegodziwymig.

6 Jehowo, obmyj� r�ce
na znak niewinności

i b�d� kroczył wokół Twoje-
go ołtarza,

7 żeby słyszano moje dzi�k-
czynienieh

i żeby opowiadać o wszyst-
kich Twoich zdumiewaj�-
cych dziełach.

8 Jehowo, kocham dom,
w którym mieszkaszi,

miejsce, w którym przebywa
Twoja chwała j.

9 Nie zmieć mnie� razem
z grzesznikamik

ani nie odbierz mi życia
z ludźmi dopuszczaj�cymi
si� przemocy�,

25:22 �Dosł. „wykup”. 26:2 �Lub „mo-
je najgł�bsze uczucia”. Dosł. „moje ner-
ki”. 26:4 �Dosł. „nie siadam”. �Lub
„nie obracam si� wśród obłudników”.
26:5 �Dosł. „siadać”. 26:9 �Lub „mo-
jej duszy”. �Lub „ludźmi przelewu
krwi”.
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10 którzy swoimi r�kami czyni�
to, co haniebne,

a swoj� praw� r�k� napeł-
niaj� łapówkami.

11 Ja b�d� post�pował nieska-
zitelnie.

Uratuj� mnie i okaż mi łask�.
12 Stoj� na równym grunciea.

B�d� sławił Jehow� w wiel-
kim zborze�b.

Psalm Dawida.

27 Jehowa jest moim świat-
łemc i wybawieniem.

Kogo mam si� l�kać?d

Jehowa jest twierdz� mojego
życiae.

Kogo mam si� bać?
2 Gdy źli zaatakowali mnie,

żeby mnie zniszczyć�f,
moi przeciwnicy i wrogowie

sami si� potkn�li i upadli.
3 Choćby wojsko rozłożyło si�

obozem przeciwko mnie,
moje serce nie b�dzie si�

baćg.
Choćby wybuchła przeciwko

mnie wojna,
nawet wtedy b�d� ufał

Bogu.
4 Poprosiłem Jehow� o jedno

i właśnie tego wyczekuj�:
chciałbym całe życie miesz-

kać w domu Jehowyh,
żeby patrzeć, jaki Jehowa

jest cudowny,
i z zachwytem� spogl�dać

na Jego świ�tyni��i.
5 Bo w dniu nieszcz�ścia ukry-

je mnie w swoim szałasiej,
schowa w tajemnym

miejscu—w swoim
namiociek,

umieści wysoko na skalel.

26:11 �Dosł. „wykup”. 26:12 �Dosł.
„na zgromadzeniach”. 27:2 �Dosł. „po-
żreć moje ciało”. 27:4 �Lub „z doce-
nianiem; refleksyjnie”. �Lub „sanktua-
rium”.

6 Teraz tryumfuj�� nad ota-
czaj�cymi mnie wrogami

i z radosnymi okrzykami
b�d� składał ofiary
w Jego namiocie.

B�d� wysławiał Jehow�
pieśni��.

7 Usłysz mnie, Jehowo,
gdy wołama.

Okaż mi łask� i odpowiedzb.
8 W moim sercu zabrzmiały

Twoje słowa:
„Starajcie si� mnie�

znaleźć”.
Jehowo, b�d� si� starał Ci��

znaleźćc.
9 Nie kryj przede mn� twarzyd.

Nie odprawiaj swojego sługi
w gniewie.

Jesteś moim wsparcieme.
Boże, mój Wybawco,

nie opuszczaj mnie
ani nie porzucaj.

10 Nawet gdyby mnie porzucili
ojciec i matkaf,

przygarnie mnie sam
Jehowag.

11 Ucz mnie, Jehowo, swojej
drogih.

Ze wzgl�du na moich
wrogów prowadź mnie
ścieżk� prawości.

12 Nie wydawaj mnie moim
przeciwnikom�i,

bo powstali przeciwko mnie
fałszywi świadkowiej

i groż� mi przemoc�.
13 Co by ze mn� było, gdybym

nie wierzył�,
że za swego życia� b�d�

jeszcze ogl�dał dobroć
Jehowy?k

27:6 �Lub „moja głowa jest wysoko”.
�Lub „grał Jehowie”. 27:8 �Dosł. „mo-
je oblicze”. �Dosł. „Twoje oblicze”.
27:12 �Lub „duszy moich przeciwni-
ków”. 27:13 �Możliwe też „z cał� pew-
ności� wierz�”. �Dosł. „w krainie żyj�-
cych”.
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14 Pokładaj nadziej�
w Jehowiea.

B�dź odważny i niewzru-
szony w sercub.

Tak, pokładaj nadziej�
w Jehowie.

Psalm Dawida.

28 Jehowo, moja Skałoc,
do Ciebie wci�ż wołam.

Nie puszczaj moich słów
mimo uszu.

Jeśli b�dziesz milczał,
upodobni� si� do tych,

którzy trafiaj� do grobu�d.
2 Usłysz moje błagania, gdy

wołam do Ciebie o pomoc,
wznosz�c r�ce w stron� naj-

skrytszego pomieszczenia
Twojego sanktuariume.

3 Nie zabieraj mnie z niego-
dziwymi, z tymi, którzy
wyrz�dzaj� krzywd�f,

którzy z bliźnimi rozmawiaj�
pokojowo, ale w sercach
maj� złog.

4 Odpłać im za ich uczynkih,
stosownie do ich złych

praktyk.
Odpłać im za dzieło ich r�k,
stosownie do tego, co robi� i.

5 Bo nie zwracaj� uwagi
na czyny Jehowyj

ani na dzieło Jego r�kk.
On ich powali i nie

podniesie.
6 Niech Jehowa b�dzie

wysławiany,
bo usłyszał moje błagania

o pomoc.
7 Jehowa jest moj� sił� l

i tarcz�m,
Jemu ufa moje sercen.
On mi pomógł i moje serce

bardzo si� cieszy,
b�d� wi�c sławił Go swoj�

pieśni�.

28:1 �Dosł. „dołu”.

8 Jehowa jest sił� dla swojego
ludu,

jest jak twierdza—wybawia
swojego pomazańcaa.

9 Wybaw swój lud, błogosław
tym, którzy s� Twoj�
własności�b.

Paś ich i noś w swoich
ramionach na zawszec.
Utwór muzyczny Dawida.

29 Synowie mocarzy,
oddajcie Jehowie to,
co Mu si� należy,

oddajcie Jehowie to, co Mu
si� należy, ze wzgl�du
na Jego chwał� i sił�d.

2 Oddajcie Jehowie chwał�
należn� Jego imieniu.

Kłaniajcie si�� Jehowie
przystrojeni świ�tości��.

3 Głos Boga pełnego chwały,
Jehowy,

grzmi ponad wodami�e.
Jehowa przebywa ponad

wieloma wodamif.
4 Głos Jehowy jest pot�żnyg,

głos Jehowy jest wspaniały.
5 Głos Jehowy łamie cedry,

tak, Jehowa roztrzaskuje
cedry Libanuh.

6 On sprawia, że Liban
podskakuje jak ciel�,

a Sirioni—jak młody
dziki byk.

7 Głos Jehowy siecze
płomieniami ognia j.

8 Głos Jehowy sprawia,
że drży pustkowiek,

Jehowa sprawia, że drży
pustkowie Kadeszl.

9 Głos Jehowy sprawia,
że łanie drż� i zaczynaj�
rodzić,

ogołaca też lasym.

29:2 �Lub „oddawajcie cześć”. �Możli-
we też „ze wzgl�du na wspaniałość Jego
świ�tości”. 29:3 �Najwyraźniej chodzi
o chmury burzowe.
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Awszyscy w Jego świ�tyni
mówi�: „Chwała!”.

10 Jehowa zasiada na tronie
nad masami wód�a,

Jehowa zasiada na tronie ja-
ko Król po wieczne czasyb.

11 Jehowa udzieli sił swojemu
ludowic.

Jehowa pobłogosławi swój
lud pokojemd.

Utwór muzyczny.
Pieśń na uroczystość oddania

domu do użytku. Psalm Dawida.

30 B�d� ci� wywyższał,
Jehowo, bo mnie
podniosłeś�,

nie pozwoliłeś, żeby moi
wrogowie cieszyli si�
z mojego powodue.

2 Jehowo, mój Boże, wołałem
do Ciebie o pomoc, a Ty
mnie uzdrowiłeśf.

3 Jehowo, Ty podniosłeś
mnie� z grobu�g.

Zachowałeś mnie przy życiu,
nie dałeś mi zejść
do dołu�h.

4 Wysławiajcie Jehow� pieś-
ni��, Jego lojalni słudzy i,

wysławiajcie Jego świ�te
imi��j,

5 bo Jego gniew odczuwa si�
tylko przez chwil�k,

ale Jego przychylność�—
przez całe życie l.

Wieczorem może si� pojawić
płacz, ale rankiem rozlega-
j� si� okrzyki radościm.

6 Gdy nie miałem powodów do
zmartwień, powiedziałem:

„Nic mn� nie wstrz�śnie”�.

29:10 �Lub „oceanem niebieskim”.
30:1 �Lub „podźwign�łeś”. 30:3 �Lub
„moj� dusz�”. �Lub „Szeolu”, czyli
wspólnego grobu ludzkości. Zob. Słow-
niczek poj�ć. �Lub „grobu”. 30:4
�Lub „grajcie Jehowie”. �Dosł. „dzi�-
kujcie Jego świ�temu pami�tnemu mia-
nu”. 30:5 �Lub „dobr� wol�”. 30:6
�Lub „nigdy nie b�d� si� chwiał”.

7 Jehowo, kiedy cieszyłem
si� Twoj� przychylności��,
sprawiłeś, że byłem silny
jak góraa.

Ale gdy zakryłeś swoj�
twarz, przeraziłem si�b.

8 Do Ciebie, Jehowo,wołałemc,
Ciebie, Jehowo, błagałem

o łask�.
9 Jaka korzyść byłaby z mojej

śmierci�, z tego, że trafił-
bym do grobu�?d

Czy proch b�dzie Ci� wysła-
wiał?e Czy opowie o Twojej
wierności?f

10 Jehowo, usłysz mnie i okaż
mi łask�g.

Pomóż mi, Jehowoh.
11 Sprawiłeś, że zamiast być

w żałobie, radośnie tańcz�.
Zdj�łeś ze mnie wór�

i przyodziewasz mnie
w radość,

12 tak iż mog�� wysławiać Ci�
pieśni� i nie milczeć.

Jehowo, mój Boże, b�d� Ci�
wysławiał już na zawsze.

Dla dyrygenta.
Utwór muzyczny Dawida.

31 U Ciebie, Jehowo,
si� schroniłemi.

Obym nigdy nie został
zawstydzonyj.

Uratujmnie, bo jesteś prawyk.
2 Nadstaw ku mnie ucha�.

Szybko przyjdź mi
na ratunek l.

Stań si� dla mnie górsk�
twierdz�,

fortyfikacj�, żeby mnie
wybawićm.

3 Bo Ty jesteś moj� skał�
i twierdz�n.

30:7 �Lub „dobr� wol�”. 30:9 �Dosł.
„krwi”. �Dosł. „dołu”. 30:11 �Zob.
Słowniczek poj�ć. 30:12 �Lub „moja
chwała może”. 31:2 �Lub „pochyl si�
i mnie posłuchaj”.
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Ze wzgl�du na swoje imi�a

b�dziesz mnie prowadził
i wskazywał mi drog�b.

4 Uwolnisz mnie z sieci,
któr� potajemnie na mnie
zastawionoc,

bo Ty jesteś moj� fortec�d.
5 W Twoje r�ce powierzam

swojego duchae.
Ty mnie wykupiłeś, Jehowo,

Boże prawdy�f.
6 Nienawidz� tych, którzy s�

oddani bezwartościowym,
marnym bożkom,

samnatomiast ufam Jehowie.
7 B�d� si� bardzo cieszył

Twoj� lojaln� miłości�,
bo dostrzegłeś moje

uciśnienieg,
wiesz, jak bardzo jestem

udr�czony�.
8 Nie wydałeś mnie w r�ce

wroga,
ale sprawiasz, że stoj�

w bezpiecznym� miejscu.
9 Jehowo, zlituj si� nade mn��,

bo przeżywam udr�k�.
Z bólu osłabły mi oczyh,

a nawet całe moje ciało�i.
10 Smutek pochłania moje

życiej,
a wzdychanie—moje latak.
Z powodu swojego przewi-

nienia trac� siły,
słabn� moje kości l.

11 Szydz� ze mnie wszyscy moi
przeciwnicym,

zwłaszcza s�siedzi.
Moi znajomi mnie przerażaj�;
gdy widz� mnie w miejscach

publicznych, uciekaj�
ode mnien.

31:5 �Lub „wierny Boże”. 31:7 �Lub
„znasz udr�ki mojej duszy”. 31:8 �Lub
„przestronnym”. 31:9 �Lub „okaż mi
łask�”. �Lub „a nawet moja dusza i mój
brzuch”.

12 Wyrzucili mnie z serca�
i zapomnieli o mnie,
jakbym umarł.

Jestem jak rozbity dzban.
13 Usłyszałem wiele niegodzi-

wych pogłosek,
wszystko dookoła mnie

przerażaa.
Jak jeden m�ż zbieraj� si�

oni przeciwko mnie,
knuj�, żeby mi odebrać

życie�b.
14 Ale ufam Tobie, Jehowoc.

Oświadczam: „Ty jesteś
moim Bogiem”d.

15 Moje życie� jest w Twoich
r�kach.

Wyratuj mnie z r�k wrogów
i tych, którzy mnie
prześladuj�e.

16 Patrz na swojego sług�
z aprobat�f.

Wybaw mnie, okazuj�c swoj�
lojaln� miłość.

17 Jehowo, obym nie został
zawstydzony, gdy Ci�
wzywamg.

Ale niech zostan� zawsty-
dzeni niegodziwih,

niech zostan� uciszeni
w grobie�i.

18 Niech zamilkn� usta
kłamców j,

usta zuchwałych, którzy mó-
wi� wyniośle i pogardliwie
przeciw prawemu.

19 Jakże obfita jest Twoja
dobroć!k

Nagromadziłeś j� dla tych,
którzy si� Ciebie boj� l,

i na oczach wszystkich oka-
zujesz j� tym, którzy si�
u Ciebie chroni�m.

31:12 �Lub „z umysłu”. 31:13 �Lub
„dusz�”. 31:15 �Lub „dni”. Dosł. „cza-
sy”. 31:17 �Lub „Szeolu”, czyli wspól-
nym grobie ludzkości. Zob. Słowniczek
poj�ć.
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20 Schowasz ich w tajemnym
miejscu—przy sobiea—

przed intrygami ludzi.
Ukryjesz ich w swoim

szałasie
przed złośliwymi atakami�b.

21 Niech Jehowa b�dzie
wysławiany,

bo we wspaniały sposób
okazał mi lojaln� miłośćc

w obl�żonym mieścied.
22 Ja wpadłem w panik�

i powiedziałem:
„Zgin� i Twoje oczy już mnie

nie zobacz�”e.
Ale Ty usłyszałeś, gdy

głośno błagałem Ci�
o pomocf.

23 Kochajcie Jehow�, wszyscy
Jego lojalni słudzy!g

Jehowa strzeże wiernychh,
ale z nawi�zk� odpłaca

każdemu wyniosłemui.
24 Wy wszyscy, którzy czekacie

na Jehow�j,
b�dźcie odważni i niech

wasze serca b�d�
niewzruszonek.

Psalm Dawida. Maskil�.

32 Szcz�śliwy jest ten, które-
mu przebaczono przewi-
nienie, ten, którego
grzech zakryto�l.

2 Szcz�śliwy jest człowiek,
którego Jehowa nie
obci�ża win�m

i który nie myśli o tym,
żeby zwodzić.

3 Dopóki milczałem, moje
kości niszczały, ponieważ
ci�gle si� zadr�czałem�n.

4 Bo dniem i noc� ci�żyła
na mnie Twoja r�ka�o.

31:20 �Dosł. „przed kłótni� j�zyków”.
32:nagł. �Zob. Słowniczek poj�ć. 32:1
�Lub „odpuszczono”. 32:3 �Lub
„wzdychałem”. 32:4 �Lub „niezadowo-
lenie”.

Moje siły wyparowały� jak
woda podczas letnich
upałów. (Sela).

5 W końcu wyznałem Ci swój
grzech,

nie zakryłem swojej winya.
Powiedziałem: „Wyznam

swoje przewinienia
Jehowie”b.

ATy odpuściłeś moj� win�—
moje grzechyc. (Sela).

6 Właśnie dlatego każdy lojal-
ny b�dzie si� do Ciebie
modliłd,

dopóki jeszcze można si�
do Ciebie zwracaće.

Potem nie dosi�gnie go
nawet powódź.

7 Ty jesteś dla mnie kryjówk�,
b�dziesz mnie strzegł

od udr�kif.
Otoczysz mnie radosnymi

okrzykami z powodu
wyzwoleniag. (Sela).

8 „Obdarz� ci� wnikliwości�
i poucz�, któr� drog� masz
iśćh.

Udziel� ci rad, maj�c oko
zwrócone na ciebiei.

9 Nie stawaj si� jak koń
lub muł niemaj�cy
zrozumienia j.

Ich wigor trzeba poskramiać
uzd� lub kantarem,

zanim si� do ciebie zbliż�”.
10 Niegodziwy zaznaje wielu

boleści,
ale ten, kto ufa Jehowie,

jest otoczony Jego lojaln�
miłości�k.

11 Prawi, cieszcie si�
ze wzgl�du na Jehow�
i si� radujcie,

wykrzykujcie radośnie,
wszyscy, którzy macie
szczere serce.

32:4 �Lub „moje soki żywotne odmieni-
ły si�”.
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33 Prawi,wykrzykujcie radoś-
nie z powodu Jehowya.

To stosowne, żeby prostoli-
nijni Go wysławiali.

2 Dzi�kujcie Jehowie, graj�c
na lirze�,

wysławiajcie Go pieśni��,
graj�c na dziesi�ciostruno-
wej harfie�.

3 ´
Spiewajcie Mu now� pieśńb,
umiej�tnie grajcie na instru-

mentach strunowych i ra-
dośnie przy tym wykrzy-
kujcie.

4 Bo słowo Jehowy jest
prawdziwe�c

i można polegać na wszyst-
kim, co On robi.

5 Jehowa kocha prawość
i sprawiedliwośćd.

Ziemia jest pełna Jego
lojalnej miłoście.

6 Słowem Jehowy zostały
uczynione niebiosaf,

a duchem� Jego ust—
wszystko, co w nich jest�.

7 Ogranicza On wody morza
jakby tam�g,

wezbrane wody umieszcza
w składnicach.

8 Niech cała ziemia boi si�
Jehowyh.

Niech jej mieszkańcy okazu-
j� Mu podziw i respekt.

9 Bo On przemówił i si� poja-
wiło i,

On nakazał i wszystko
powstało j.

10 Jehowa udaremnia intrygi�
narodówk,

krzyżuje plany� ludów l.

33:2 �Hebr. kinnòr. Instrument strunowy
przypominaj�cy lir� lub harf�. �Lub
„grajcie Mu”. �Hebr. néwel. Instrument
strunowy przypominaj�cy harf� lub lir�.
33:4 �Lub „prostolinijne”. 33:6 �Lub
„tchnieniem”. �Dosł. „całe ich wojsko”.
33:10, 11 �Lub „zamiar”. 33:10 �Lub
„zamysły”.

11 Ale decyzje� Jehowy pozo-
stan� w mocy na zawszea,

zamysły Jego serca s� nie-
zmienne przez wszystkie
pokolenia.

12 Szcz�śliwy naród, którego
Bogiem jest Jehowab,

lud, który On wybrał jako
swoj� własnośćc.

13 Jehowa patrzy z nieba,
widzi wszystkich ludzid.

14 Z miejsca, gdzie mieszka,
przygl�da si� mieszkań-
com ziemi.

15 Kształtuje serce każdego
z nich,

bada wszystkie ich czynye.
16 ˙

Zadnego króla nie wybawi
wielka armiaf,

mocarza nie uratuje jego
wielka siłag.

17 Nie ma si� co łudzić, że koń
zapewni wybawienie�h,

jego wielka siła nie gwaran-
tuje ocalenia.

18 Oczy Jehowy czuwaj� nad
tymi, którzy si� Go boj� i,

którzy czekaj� na Jego
lojaln� miłość,

19 żeby ich� uratował
od śmierci

i zachował przy życiu
w czasie głoduj.

20 Wyczekujemy� Jehowy.
On jest nasz� pomoc�

i tarcz�k.
21 Cieszymy si� Nim w swoich

sercach,
bo ufamy Jego świ�temu

imieniul.
22 Jehowo, daj nam zaznawać

Twojej lojalnej miłościm
w czasie, gdy na Ciebie

czekamyn.

33:17 �Lub „zwyci�stwo”. 33:19 �Lub
„ich dusz�”. 33:20 �Lub „nasza dusza
wyczekuje”.
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Psalm Dawida.
Skomponowany po tym, jak Dawid

ukrywał swoj� poczytalnośća

przed Abimelechem, a później odszedł,
gdy ten go wyp�dził.

� [alef ]

34 Cały czas b�d� wysławiał
Jehow�,

wci�ż b�d� Go wychwalał
swoimi ustami.

� [bet]
2 B�d�� si� szczycił Jehow�b,

usłysz� to potulni i si� roz-
raduj�.

� [gimel]
3 Wywyższajcie ze mn�

Jehow�c,
wspólnie wysławiajmy

Jego imi�.
� [dalet]

4 Pytałem Jehow�, a On mi
odpowiedziałd,

wyratował mnie od wszyst-
kich trwóge.

� [he]
5 Ci, którzy ku Niemu spogl�-

dali, rozpromienili si�,
a na ich twarzach nigdy nie

zagości wstyd.
� [zajin]

6 Ja—ten mało znacz�cy—
zawołałem, a Jehowa
usłyszał.

Wybawił mnie ze wszystkich
udr�kf.

� [chet]
7 Anioł Jehowy obozuje wokół

tych, którzy boj� si� Bogag,
i ich ratujeh.

	 [tet]
8 Spróbujcie i przekonajcie

si�, że Jehowa jest dobryi,
szcz�śliwy jest człowiek,

który si� u Niego chroni.

 [ jod]

9 Bójcie si� Jehowy, wszyscy
Jego świ�ci,

34:2 �Lub „moja dusza b�dzie”.

bo tym, którzy si� Go boj�,
niczego nie braka.

� [kaf ]
10 Nawet silnym młodym lwom�

przychodzi głodować,
ale tym, którzy szukaj�

Jehowy, nie zabraknie
niczego dobregob.

� [lamed]
11 Moi synowie, przyjdźcie

i posłuchajcie mnie,
b�d� was uczył bojaźni

przed Jehow�c.
� [mem]

12 Jeśli chcecie cieszyć si�
życiem

i zobaczyćwiele dobrych
dnid,

 [nun]
13 to strzeżcie swój j�zykod złae,

swoje usta od zwodzeniaf.
� [samech]

14 Odwróćcie si� od złego,
a róbcie to, co dobreg,

zabiegajcie o pokój
i do niego d�żcieh.

� [ajin]
15 Oczy Jehowy patrz�

na prawych i,
a Jego uszy słuchaj� ich

wołania o pomocj.
� [pe]

16 Ale od tych, którzy dopusz-
czaj� si� zła, Jehowa
odwraca twarz,

żeby wymazać z ziemi wszel-
kie wspomnienie o nichk.

� [cade]
17 Prawi zawołali, a Jehowa

usłyszał l,
wyratował ich od wszystkich

udr�km.
� [kof ]

18 Jehowa jest blisko tych, któ-
rzy maj� złamane sercen,

34:10 �Lub „młodym grzywiastym
lwom”.
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wybawia zdruzgotanych
na duchu�a.

� [resz]
19 Prawego spotyka wiele ci�ż-

kich przeżyć�b,
ale Jehowa ratuje go z nich

wszystkichc.
� [szin]

20 Bóg strzeże wszystkich
jego kości,

żadna z nich nie została
złamanad.

� [taw]
21 Niegodziwi zgin� wskutek

nieszcz�ścia,
a ci, którzy nienawidz�

prawych, b�d� uznani
za winnych.

22 Jehowa ratuje� życie�
swoich sług.˙

Zaden z tych, którzy si�
u Niego chroni�, nie zosta-
nie uznany za winnegoe.

Psalm Dawida.

35 Jehowo, broń mnie
w sprawie przeciwko
moim wrogomf,

walcz z tymi, którzy ze mn�
walcz�g.

2 Weź puklerz� i wielk� tarcz�h

i powstań, żeby mnie bronići.
3 Podnieś włóczni� i topór

wojenny� przeciw tym,
którzy mnie ścigaj� j.

Powiedz mi�: „Jestem twoim
wybawieniem”k.

4 Oby ci, którzy nastaj�
na moje życie�, zostali
zawstydzeni i upokorzeni l.

Oby ci, którzy knuj�, żeby
mnie zniszczyć, uciekli
w niesławie.

34:18 �Lub „zniech�conych”. 34:19
�Lub „wiele nieszcz�ść”. 34:22 �Dosł.
„wykupuje”. 34:22; 35:4 �Lub „du-
sz�”. 35:2 �Chodzi o mał� tarcz�, cz�s-
to noszon� przez łuczników. 35:3 �Lub
„dwusieczny topór”. �Lub „mojej du-
szy”.

5 Oby stali si� jak plewy
na wietrze,

niech ich przegna anioł
Jehowya.

6 Gdy anioł Jehowy b�dzie ich
ścigał,

niech ich ścieżka stanie si�
ciemna i śliska.

7 Bo bez powodu ukryli sieć,
żebymnie złapaćwpułapk�,

bez powodu wykopali
na mnie� dół.

8 Niech niespodziewanie
spadnie na nich kl�ska,

niech si� złowi� w sieć,
któr� sami ukryli,

niech w ni� wpadn� i zgin�b.
9 Ale ja� b�d� radował si�

Jehow�,
b�d� si� cieszył tym, że On

zapewnia wybawienie.
10 Całym sob� powiem�:

„Jehowo, któż jest jak Ty?
Ratujesz bezradnego przed

silniejszymic,
bezradnego i biednego

przed tymi, którzy ich
obrabowuj�”d.

11 Wyst�puj� złośliwi świad-
kowiee

i oskarżaj�� mnie o to,
o czym nie mam poj�cia.

12 Odpłacaj� mi złem za dobrof

i wp�dzaj� mnie tym
w rozpacz�.

13 Natomiast gdy oni choro-
wali, ubierałem si�
w wór�,

umartwiałem si�� postem,
a gdy moja modlitwa wraca-

ła bez odpowiedzi�,

35:7 �Lub „moj� dusz�”. 35:9 �Lub
„moja dusza”. 35:10 �Dosł. „wszyst-
kie moje kości powiedz�”. 35:11 �Dosł.
„pytaj�”. 35:12 �Lub „sprawiaj�, że
moja dusza odczuwa strat�”. 35:13
�Zob. Słowniczek poj�ć. �Lub „swoj�
dusz�”. �Lub „na moj� pierś”.
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14 chodziłem, jakbym był
w żałobie po przyjacielu
albo swoim bracie,

przytłoczony smutkiem jak
ktoś opłakuj�cy matk�.

15 Kiedy jednak to ja si� po-
tkn�łem, oni si� ucieszyli
i zebrali,

zebrali si�, żeby mnie zaata-
kować z zasadzki.

Rozszarpali mnie na strz�py
i nie milczeli.

16 Bezbożni pogardliwie
ze mnie drwi��,

zgrzytaj� na mnie z�bamia.
17 Jehowo, jak długo b�dziesz

si� tylko przygl�dał?b

Ratuj mnie�, gdy mnie
atakuj�c,

uratuj moje cenne życie�
od młodych lwów�d.

18 Wtedy b�d� Ci dzi�kował
w wielkim zborzee,

b�d� Ci� wysławiał pośród
licznych rzesz.

19 Nie pozwól, żeby ci, którzy
bez przyczyny s� moimi
wrogami, tryumfowali
nade mn�,

nie pozwól, żeby ci, którzy
bez powodu mnie nienawi-
dz�f, złośliwie mrugali
oczamig.

20 Bo nie mówi� o pokoju,
ale podst�pnie knuj� prze-

ciw tym w kraju, którzy s�
pokojowo usposobienih.

21 Szeroko otwieraj� usta, żeby
mnie oskarżać.

Mówi�: „Ha! Widzieliśmy to
na własne oczy”.

22 Widziałeś to, Jehowo.
Nie milczi.

Jehowo, nie trzymaj si�
z dala ode mniej.

35:16 �Możliwe też „bezbożni drwi�
za placek”. 35:17 �Lub „moj� dusz�”.
�Dosł. „moj� jedyn�”. Chodzi o dusz�
psalmisty, czyli jego życie. �Lub „mło-
dych grzywiastych lwów”.

23 Przebudź si� i stań w mojej
obronie,

mój Boże, Jehowo, broń
mnie w mojej sprawie.

24 Jehowo, mój Boże, os�dź
mnie według swej prawo-
ścia.

Nie daj moim wrogom tryum-
fować nade mn�.

25 Oby nigdy sobie nie mówili:
„Ha! Mamy, co chcieliśmy!�”.

Oby nigdy nie powiedzieli:
„Połkn�liśmy go”b.

26 Niech wszyscy, którzy ciesz�
si� z mojego nieszcz�ścia,

zostan� zawstydzeni i skom-
promitowani.

Niech ci, którzy wywyższaj�
si� nade mnie, b�d� okryci
hańb� i upokorzeniem.

27 Ale ci, którym podoba si�
moja prawość, niech
radośnie wykrzykuj�,

niech wci�ż mówi�:
„Niech b�dzie wywyższony

Jehowa, który cieszy si�,
gdy Jego sługa zaznaje
pokoju”c.

28 Wtedy b�d� wspominał�
o Twojej prawościd

i zawsze b�d� Ci� wysławiałe.
Dla dyrygenta.

Psalm Dawida, sługi Jehowy.

36 Przewinienie kusi niego-
dziwego w gł�bi jego
serca,

nie boi si� on Bogaf.
2 Bo w swoich oczach jest tak

ważny�,
że nie potrafi zauważyć

własnego grzechu i go
znienawidzićg.

3 Wypowiada krzywdz�ce
i podst�pne słowa,

nie ma wnikliwości potrzeb-
nej do robienia tego,
co dobre.

35:25 �Lub „Ha! Nasza dusza!”. 35:28
�Lub „rozmyślał”. 36:2 �Lub „bo tak
sobie pochlebia”.
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4 Nawet na swoim łóżku knuje
szkodliwe intrygi.

Trzyma si� ścieżki, która nie
jest dobra.

Nie odrzuca zła.
5 Jehowo, Twoja lojalna

miłość si�ga niebaa,
a Twoja wierność—obłoków.

6 Twoja prawość jest jak
majestatyczne góry�b,

Twoje postanowienia s� jak
rozległe gł�binyc.

Jehowo, zachowujesz przy
życiu� człowieka i zwierz�d.

7 Jak cenna jest, Boże, Twoja
lojalna miłość!e

Ludzie chroni� si�
w cieniu Twoich skrzydełf.

8 Pij� do woli z obfitej szczod-
rości� Twojego domug,

poisz ich ze strumienia
swoich przyjemnościh.

9 U Ciebie jest źródło życia i,
dzi�ki Twojemu światłu

widzimy światło j.
10 Wci�ż przejawiaj lojaln�

miłość wobec tych,
którzy Ci� znaj�k,

a prawość wobec tych, któ-
rzy maj� szczere sercel.

11 Nie pozwól, żeby deptały
po mnie stopy wyniosłych

ani żeby wyp�dziły mnie
r�ce niegodziwych.

12 Złoczyńcy upadli,
zostali powaleni i nie mog�

wstaćm.
Psalm Dawida.

� [alef ]

37 Nie denerwuj si�� z powo-
du złych ludzi

ani nie zazdrość złoczyńcomn.
2 Uschn� tak szybko jak trawao,

zwi�dn� jak młoda zielona
roślinność.

36:6 �Dosł. „jak góry Boga”. �Lub „wy-
bawiasz”. 36:8 �Dosł. „z tłustości”.
37:1 �Lub „nie wpadaj w gniew”.

� [bet]
3 Ufaj Jehowie i czyń dobrzea,

mieszkaj na ziemi� i post�-
puj wiernieb.

4 Rozkoszuj si�� Jehow�,
a On da ci to, czego pragnie

twoje serce.
� [gimel]

5 Zdaj si�� na Jehow�c,
polegaj na Nim, a On b�dzie

działał na twoj� rzeczd.
6 Sprawi, że twoja prawość

zajaśnieje jak świt,
a twoja sprawiedliwość—

jak słońce w południe.
� [dalet]

7 Milcz przed Jehow�e

i Go wyczekuj�.
Nie denerwuj si� z powodu

człowieka,
który skutecznie realizuje

swoje intrygif.
� [he]

8 Przestań si� gniewać, nie
wpadaj we wściekłośćg,

nie oburzaj si� i nie zacznij
czynić zła�.

9 Bo ci, którzy czyni� zło,
zostan� zgładzenih,

ale ci, którzy pokładaj�
nadziej� w Jehowie,
posi�d� ziemi�i.

� [waw]
10 Jeszcze tylko chwilka i już

nie b�dzie niegodziwych j,
spojrzysz tam, gdzie byli,
ale już ich tam nie

zobaczyszk.
11 Natomiast potulni posi�d�

ziemi�l

i b�d� si� rozkoszować
obfitym pokojemm.

37:3 �Lub „w kraju”. 37:4 �Lub „czerp
najwi�ksz� radość”. 37:5 �Dosł. „po-
wierz swoj� drog�”. 37:7 �Lub „cierp-
liwie na Niego czekaj”. 37:8 �Możliwe
też „nie oburzaj si�, bo to może tylko
przynieść szkod�”.
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� [zajin]
12 Niegodziwy knuje przeciwko

prawemua,
zgrzyta na niego z�bami.

13 Ale Jehowa b�dzie si� śmiał
z niegodziwego,

bo wie, że nadejdzie jego
kresb.

� [chet]
14 Niegodziwi wyci�gaj�

miecze i napinaj� łuki�,
żeby powalić zgn�bionych

i biednych,
żeby pozabijać tych, którzy

post�puj� szlachetnie.
15 Ale miecz niegodziwych

przebije ich własne sercec,
ich łuki zostan� połamane.

	 [tet]
16 Lepsza jest odrobina

u prawego
niż obfitość u wielu

niegodziwychd.
17 Bo ramiona niegodziwych

zostan� połamane,
ale prawych Jehowa b�dzie

wspierał.

 [ jod]

18 Jehowa wie, przez co prze-
chodz� nienaganni�,

a ich dziedzictwo b�dzie
trwać na zawszee.

19 Nie zostan� zawstydzeni
w czasie nieszcz�ścia,

w czasie głodu b�d� mieli
obfitość.

� [kaf ]
20 Ale niegodziwi zgin�f,

wrogowie Jehowy znikn�
jak wspaniałe pastwiska,

znikn� jak dym.
� [lamed]

21 Niegodziwy zapożycza si�
i nie spłaca,

ale prawy hojnie� dajeg.

37:14 �Lub „zakładaj� ci�ciwy na łuki”.
37:18 �Dosł. „zna dni nienagannych”.
37:21 �Lub „okazuj�c przychylność”.

22 Ci, którym Bóg błogosławi,
posi�d� ziemi�,

ale ci, których przekl�ł,
zostan� zgładzenia.

� [mem]
23 Jehowa kieruje� krokami

człowiekab,
którego post�powanie Mu

si� podobac.
24 Nawet jeśli taki człowiek

upadnie, nie b�dzie
powalonyd,

bo Jehowa podtrzymuje
jego r�k��e.

 [nun]
25 Kiedyś byłem młody, a teraz

jestem już stary,
ale nie widziałem, żeby ktoś

prawy był opuszczonyf

ani żeby jego dzieci szukały
chleba�g.

26 Prawy zawsze ch�tnie
pożyczah,

a jego dzieci maj� widoki
na błogosławieństwa.

� [samech]
27 Odwróć si� od zła i czyń

dobro i,
a b�dziesz żył wiecznie.

28 Bo Jehowa kocha sprawied-
liwość

i nie opuści swoich lojalnych
sług j.

� [ajin]
Zawsze b�dzie ich strzegłk,
natomiast potomków niego-

dziwych czeka zagłada l.
29 Prawi posi�d� ziemi�m

i b�d� na niej żyć
na zawszen.

� [pe]
30 Prawy swoimi ustami

przekazuje� m�drość,

37:23 �Lub „utwierdza”. 37:24 �Lub
„wspiera go swoj� r�k�”. 37:25 �Lub
„jedzenia”. 37:30 �Lub „półgłosem
wypowiada”.
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a swoim j�zykiem mówi
o sprawiedliwościa.

31 Ma w sercu prawo swojego
Bogab,

jego krok nie b�dzie
chwiejnyc.

� [cade]
32 Niegodziwy obserwuje

prawego,
chc�c go uśmiercić.

33 Ale Jehowa go nie zostawi
na pastw� niegodziwegod,

a podczas s�du nie przypi-
sze prawemu winye.

� [kof ]
34 Pokładaj nadziej� w Jehowie

i trzymaj si� Jego drogi,
a On ci� wywyższy, żebyś

posiadł ziemi�.
Zobaczysz, jak niegodziwi

zostan� zgładzenif.
� [resz]

35 Widziałem, jak bezwzgl�dny,
zły człowiek

rozpierał si� niczym bujne
drzewo w rodzimej glebieg.

36 Nagle jednak przemin�ł—
i już go nie byłoh.

Szukałem go, ale nie dało si�
go znaleźći.

� [szin]
37 Zwróć uwag� na nienagan-

nego�
i przygl�daj si� prawemuj,
bo przyszłość takiego czło-

wieka b�dzie spokojnak.
38 Ale wszyscy, którzy łami�

prawo, zostan� zgładzeni,
niegodziwi nie b�d� mieli

przed sob� żadnej
przyszłości l.

� [taw]
39 Jehowa wybawia prawychm,

On jest ich twierdz� w czasie
udr�kin.

37:37 �Lub „tego, kto post�puje nieska-
zitelnie”.

40 Jehowa im pomoże i ich
uratujea.

Uratuje ich przed niegodzi-
wymi i ich wybawi,

bo si� u Niego chroni�b.
Utwór muzyczny Dawida,
służ�cy przypomnieniu.

38 Jehowo, nie upominaj
mnie w złości

ani nie koryguj mnie w gnie-
wiec.

2 Bo Twoje strzały gł�boko
we mnie utkwiły

i ci�ży nade mn� Twoja r�kad.
3 Całe moje ciało jest chore�

z powodu Twojego
oburzenia.

Ponieważ zgrzeszyłem,
nie ma pokoju w moich
kościache.

4 Bo prześladuje mnie widmo
moich grzechówf,

s� dla mnie jak ogromny
ci�żar—zbyt wielkie,
żeby je nieść.

5 Z powodu mojej głupoty
moje rany cuchn� i ropiej�.

6 Jestem udr�czony i skrajnie
przybity,

cały dzień chodz� smutny.
7 Czuj� wewn�trz piek�cy ból�,

całe moje ciało jest choreg.
8 Odr�twiałem i jestem zupeł-

nie zdruzgotany,
z powodu zbolałego serca

głośno j�cz��.
9 Jehowo, znasz wszystkie

moje pragnienia,
a moje westchnienia nie s�

przed Tob� ukryte.
10 Serce bije mi jak oszalałe,

opuściły mnie siły,
w moich oczach nie ma już

światłah.

38:3 �Dosł. „w moim ciele nie ma zdro-
wego miejsca”. 38:7 �Dosł. „moje
l�dźwie s� pełne żaru”. 38:8 �Lub „ry-
cz�”.
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803 PSALMY 38:11�do�39:7
11 Moi przyjaciele i towarzysze

unikaj� mnie z powodu
mojej plagi,

również moi bliscy znajomi
trzymaj� si� z dala.

12 Ci, którzy nastaj� na moje
życie�, zastawiaj� pułapki,

ci, którzy próbuj� mnie
skrzywdzić, mówi�
o rujnowaniua,

przez cały dzień mamrocz�
o zwodzeniu.

13 Ale ja nie słuchałem—
jakbym był głuchyb,

nie otwierałem ust—
jakbym był niemyc.

14 Stałem si� jak niesłysz�cy,
którego usta nie maj� nic

na swoj� obron�.
15 Bo czekałem na Ciebie,

Jehowod,
a Ty, Jehowo, mój Boże,

odpowiedziałeś mie.
16 Rzekłem: „Gdyby poślizgn�-

ła mi si� noga,
niech oni nie tryumfuj� nade

mn� ani si� nade mnie nie
wywyższaj�”.

17 Bo już prawie upadłem
i stale czułem bólf.

18 Wyznałem swoje przewi-
nienieg,

udr�czył mnie mój grzechh.
19 Ale moi wrogowie s� pełni

sił�, s� pot�żni�,
stali si� liczni ci, którzy

bez przyczyny mnie
nienawidz�.

20 Za dobro odpłacili mi złem,
sprzeciwiali mi si�, bo zabie-

gałem o to, co dobre.
21 Jehowo, nie opuszczaj mnie.

Boże, nie trzymaj si�
ode mnie z dala i.

38:12 �Lub „dusz�”. 38:19 �Dosł. „ży-
wi”. �Możliwe też „wielu jest tych, któ-
rzy bez powodu s� moimi wrogami”.

22 Jehowo, mój Wybawco,
prosz�, pośpiesz mi

na pomoca.
Dla dyrygenta. Na styl Jedutuna�b.

Utwór muzyczny Dawida.

39 Powiedziałem: „B�d�
strzegł swoich kroków,

żeby nie zgrzeszyć j�zykiemc.
Nałoż� sobie kaganiec

na ustad,
dopóki jest przy mnie ktoś

niegodziwy”.
2 Byłemoniemiały, milczałeme,

nie mówiłem nawet o tym,
co dobre,

ale odczuwałem ogromny�
ból.

3 Serce we mnie płon�ło�.
Gdy rozmyślałem�, ogień

nadal si� palił.
W końcu powiedziałem:

4 „Jehowo, pomóż mi uświa-
domić sobie, że moje życie
jest krótkie�

i że odmierzonomi mało dnif.
Pomóż mi poj�ć, jak szybko

przemijam.
5 Sprawiłeś, że moich dni jest

niewiele�g,
a długość mojego życia jest

w Twoich oczach niczymh.
Doprawdy, każdy człowiek—

choćby si� wydawał nieza-
grożony—jest tylko tchnie-
niemi. (Sela).

6 Doprawdy, każdy człowiek
snuje si� jak cień.

Na próżno si� miota�.
Gromadzi bogactwo, nie wie-

dz�c, kto si� b�dzie nim
cieszył j.

7 Na co wi�c mog� liczyć,
Jehowo?

39:nagł. �Zob. Słowniczek poj�ć. 39:2
�Lub „narastaj�cy”. 39:3 �Dosł. „sta-
ło si� gor�ce”. �Lub „wzdychałem”.
39:4 �Dosł. „daj mi poznać mój kres”.
39:5 �Dosł. „jest kilka pi�dzi”. 39:6
�Dosł. „hałasuje”.
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PSALMY 39:8�do�40:9 804
Ty jesteś moj� jedyn�

nadziej�.
8 Wybaw mnie od wszystkich

moich przewinieńa.
Nie pozwól, żebym był dla

głupiego przedmiotem
pogardy.

9 Pozostawałem oniemiały,
nie mogłem otworzyć ustb,
bo to Ty działałeśc.

10 Zabierz odemnie swoj� plag�.
Jestem wycieńczony od ude-

rzeń Twojej r�ki.
11 Korygujesz człowieka,

karz�c go za jego grzechd,
i jak mól niszczysz jego

cenne rzeczy.
Doprawdy, każdy człowiek

jest tylko tchnienieme.
(Sela).

12 Jehowo, usłysz moj� mod-
litw�,

wysłuchaj mojego wołania
o pomocf.

Nie ignoruj moich łez.
Bo dla Ciebie jestem tylko

przybyszemg,
podróżuj�cym w�drowcem�,

tak jak wszyscy moi
przodkowieh.

13 Odwróć ode mnie swój suro-
wy wzrok, żebym mógł si�
rozchmurzyć,

zanim przemin� i już mnie
nie b�dzie”.

Dla dyrygenta.
Psalm Dawida. Utwór muzyczny.

40 Pokładałem niezachwian�
nadziej�� w Jehowie,

a On nadstawił ku mnie
ucha� i usłyszał moje
wołanie o pomoc i.

2 Wydostał mnie z hucz�cego
dołu,

z mulistego bagna.

39:12 �Lub „osiedleńcem”. 40:1 �Lub
„cierpliwie czekałem”. �Lub „pochylił
si�, żeby mnie posłuchać”.

Postawił moje stopy na skale
i sprawił, że stoj� pewnie.

3 Potem włożył w moje usta
now� pieśńa,

pieśń pochwaln� dla nasze-
go Boga.

Wielu b�dzie patrzeć
z l�kiem i podziwem

i zaufa Jehowie.
4 Szcz�śliwy jest człowiek,

który ufa Jehowie
i który nie zadaje si�

z ludźmi aroganckimi
ani fałszywymi�.

5 Jehowo, mój Boże,
jak wiele wspaniałych rzeczy

uczyniłeś
i jak liczne s� Twoje zamysły

wobec nas!b
Nikt nie może si� z Tob�

równaćc.
Choćbym próbował o nich

mówić,
s� tak liczne, że nie da si�

o nich opowiedzieć!d
6 Nie chciałeś� żadnej ofiarye,

ale otworzyłeś moje uszy,
żeby słyszałyf.

Nie domagałeś si� całopaleń
ani ofiar za grzechg.

7 Wtedy powiedziałem:
„Oto przyszedłem,

o mnie napisano w zwoju�h.
8 Spełnianie Twojej woli,

mój Boże, to dla mnie
przyjemność�i,

a Twoje prawo zachowuj�
gł�boko w sercuj.

9 W wielkim zborze oznaj-
miam dobr� nowin�
o prawościk.

Sam dobrze wiesz, Jehowo,
że nie powstrzymuj� swoich

ustl.

40:4 �Lub „kłamcami”. 40:6 �Lub
„nie miałeś upodobania”. 40:7 �Dosł.
„w zwoju ksi�gi”. 40:8 �Lub „jest mo-
im pragnieniem”.
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805 PSALMY 40:10�do�41:7
10 Nie zatajam w sercu Twojej

prawości.
Opowiadam o Twojej wier-

ności i wybawieniu.
W wielkim zborze nie ukry-

wam Twojej lojalnej miło-
ści i prawdy”a.

11 Jehowo, nie powstrzymuj si�
przed okazaniem mi miło-
sierdzia.

Niech Twoja lojalna miłość
i prawda stale mnie
strzeg�b.

12 Nie da si� zliczyć nieszcz�ść,
które mnie osaczaj�c.

Przytłacza mnie tyle moich
bł�dów, że nie widz�,
dok�d id�d.

S� liczniejsze niż włosy
na mojej głowie,

wskutek czego upadłem
na duchu.

13 Jehowo, prosz�, zechciej
mnie wybawiće.

Jehowo, pośpiesz mi
na pomocf.

14 Oby wszyscy, którzy chc� mi
odebrać życie�,

zostali zawstydzeni i skom-
promitowani.

Oby ci, którzy ciesz� si�
z mojego nieszcz�ścia,

uciekli upokorzeni.
15 Oby ci, którzy do mnie

mówi�: „Dobrze ci tak!”,
przerazili si� własn� hańb�.

16 Ale ci, którzy Ci� szukaj�g,
niech si� Tob� ciesz�

i raduj�h.
Oby ci, którzy zachwycaj�

si� tym, jak zapewniasz
wybawienie, wci�ż mówili:
„Niech Jehowa b�dzie
wywyższony”i.

17 Ja jednak jestem bezradny
i biedny.

40:14 �Lub „dusz�”.

Oby Jehowa zwrócił na mnie
uwag�.

Ty jesteś moj� pomoc�
i moim wyzwolicielema.

Boże mój, nie spóźnij si�b.
Dla dyrygenta.

Utwór muzyczny Dawida.

41 Szcz�śliwy jest ten, kto
ma wzgl�d na niewiele
znacz�cegoc.

Jehowa uratuje go w dniu
nieszcz�ścia.

2 Jehowa b�dzie go strzegł
i zachowa go przy życiu.

Taki zostanie uznany
za szcz�śliwego na ziemid,

a Ty, Boże, nigdy nie wydasz
go na pastw�� jego
wrogówe.

3 Jehowo, b�dziesz go wspie-
rał na łożu boleścif.

W czasie jego choroby
otoczysz go opiek��.

4 Bo poprosiłem: „Jehowo,
okaż mi łask�g.

Uzdrów mnie�h, bo zgrzeszy-
łem przeciwko Tobie” i.

5 Tymczasem moi wrogowie
życz� mi źle. Pytaj�:

„Kiedy on umrze i kiedy
przepadnie jego imi�?”.

6 Gdy któryś z nich przycho-
dzi si� ze mn� zobaczyć,
mówi� fałszywie.

Zbiera informacje, którymi
mógłby zaszkodzić,

a potem wychodzi i je rozpo-
wiada.

7 Wszyscy, którzy mnie nie-
nawidz�, szepcz� mi�dzy
sob�,

knuj� przeciwko mnie,
mówi�c:

41:2 �Lub „pragnieniu; duszy”. Zob.
Słowniczek poj�ć, hasło „Dusza”. 41:3
�Lub „całkowicie zmienisz jego łóżko”.
41:4 �Lub „moj� dusz�”. 41:6 �Dosł.
„jego serce mówi”.
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PSALMY 41:8�do�42:10 806

Dla dyrygenta.
Maskil� synów Korachaa.

42 Jak łania t�skni do stru-
mieni,

tak ja� t�skni� do Ciebie,
Boże.

2 Jestem� spragniony Boga,
żywego Bogab.

Kiedy b�d� mógł przyjść i si�
przed Nim pojawić?c

3 Dzień i noc moim pokarmem
s� łzy,

cały dzień ludzie szyderczo
pytaj�: „Gdzie jest twój
Bóg?”d.

4 Pami�tam dawniejsze rzeczy
i wylewam swoj� dusz��.

Bo swego czasu chodziłem
razem z tłumami,

uroczyście� kroczyłem przed
nimi ku domowi Bożemu,

słysz�c odgłosy radości
i dzi�kczynienia

świ�tuj�cej rzeszye.
5 Czemu rozpaczam�?f

Sk�d we mnie to wzburze-
nie?

42:nagł.; 42:4 �Zob. Słowniczek poj�ć.
42:1 �Lub „moja dusza”. 42:2, 6 �Lub
„moja dusza jest”. 42:4 �Lub „powo-
li”. 42:5 �Lub „moja dusza rozpacza”.

B�d� czekał na Bogaa.
Bo jeszcze b�d� Go wysła-

wiał jako swojego Wspania-
łego Wybawc�b.

6 Boże mój, jestem� zrozpa-
czonyc.

Dlatego wspominam Ciebied

w krainie Jordanu, na szczy-
tach Hermonu,

na górze Micar�.
7 Gł�bina woła do gł�biny

odgłosem wodospadów.
Przykryły mnie wszystkie

Twoje wezbrane falee.
8 Wdzień Jehowa obdarzy

mnie lojaln� miłości�,
a w nocy b�d� o Nim

śpiewał—b�d� si� modlił
do Boga mojego życiaf.

9 Powiem do Boga, swojej
skały:

„Czemu o mnie zapomnia-
łeś?g

Czemu mam chodzić i smu-
cić si� tym, że gn�bi mnie
wróg?”h.

10 Moi wrogowie zaciekle�
szydz� ze mnie,

42:6 �Lub „górze niewielkiej”. 42:10
�Możliwe też „niejako miażdż�c moje
kości”.

KSI�GA DRUGA
(Psalmy od 42 do 72)

PSALM 42
a 2Kn 20:19

b Ps 63:1

c Ps 27:4
Ps 84:2

d Ps 3:2
Ps 42:10
Ps 79:10

e Pwt 16:14, 16
2Kn 30:23, 24

f Ps 55:4
Mk 14:34

��������������������

szpalta 2
a Ps 37:7

Lam 3:24
Mi 7:7

b Ps 43:5

c Ps 22:1
Jn 12:27

d Jon 2:7

e Ps 88:7

f Ps 27:1

g Ps 13:1

h Ps 38:6
Ps 43:2

8 „Dopadła go straszna rzecz.
Został powalony i już wi�cej

si� nie podniesie”a.
9 Nawet mój bliski przyjaciel,

ten, któremu ufałemb,
który jadł ze mn� chleb, zwró-

cił si� przeciwko mnie�c.
10 Ale Ty, Jehowo, okaż mi

łask� i mnie podnieś,
żebym mógł im odpłacić.

11 Kiedy wróg nie b�dzie
tryumfalnie wykrzykiwał
nade mn�,

41:9 �Dosł. „podniósł na mnie pi�t�”.

wtedy poznam, że ciesz� si�
Twoim uznaniema.

12 Podtrzymujesz mnie
ze wzgl�du na moj�
nieskazitelnośćb,

pozwolisz mi na zawsze
przebywać w Twojej
obecnościc.

13 Niech Jehowa, Bóg Izraela,
b�dzie wysławiany

przez cał� wieczność�d.
Amen i amen.

41:13 �Lub „od wieczności po wiecz-
ność”.
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cały dzień szyderczo pytaj�:
„Gdzie jest twój Bóg?”a.

11 Czemu rozpaczam�?
Sk�d we mnie towzburzenie?
B�d� czekał na Bogab.
Bo jeszcze b�d� Go wysła-

wiał jako swojego Wspania-
łego Wybawc� i Bogac.

43 Os�dź mnie, Bożed.
Broń mojej sprawye prze-

ciwko nielojalnemu
narodowi.

Wyratuj mnie z r�k człowie-
ka podst�pnego i niepra-
wego.

2 Bo Ty jesteś moim Bogiem,
moj� twierdz�f.

Czemu mnie odrzuciłeś?
Czemu musz� chodzić i smu-

cić si�, że gn�bimniewróg?g

3 Poślij swoje światło i prawd�h.
Niech one mn� kieruj� i.
Niech mnie prowadz�

na Twoj� świ�t� gór�
i do Twego wspaniałego
przybytkuj.

4 Wtedy podejd� do Bożego
ołtarzak,

do Boga, do swojej szczegól-
nej radości.

I graj�c na lirze�, b�d� Ci�
wysławiał l, Boże, Boże mój.

5 Czemu rozpaczam�?
Sk�d we mnie towzburzenie?
B�d� czekał na Bogam.
Bo jeszcze b�d� Go wysła-

wiał jako swojego Wspania-
łego Wybawc� i Bogan.

Dla dyrygenta.
Psalm synów Korachao. Maskil�.

44 Boże, na własne uszy
usłyszeliśmy

to, co nasi przodkowie
opowiedzieli namp

42:11; 43:5 �Lub „moja dusza rozpa-
cza”. 43:4 �Hebr. kinnòr. Instrument
strunowy przypominaj�cy lir� lub harf�.
44:nagł. �Zob. Słowniczek poj�ć.

o Twoich dokonaniach
za ich czasów,

dawno temu.
2 Swoj� r�k� wygnałeś

narodya—
zmiażdżyłeś je

i wyp�dziłeśb—
a na ich miejsce osiedliłeś

naszych przodkówc.
3 To nie swoim mieczem wzi�li

na własność t� ziemi�d

i to nie ich rami� dało im
zwyci�stwoe.

Stało si� to raczej dzi�ki
Twojej silnej r�ce� i Two-
jemu ramieniuf, i światłu
Twojego oblicza,

bo ich sobie upodobałeśg.
4 Ty jesteś moim Królem,

Bożeh.
Daj Jakubowi� całkowite

zwyci�stwo�.
5 Dzi�ki Twojej mocy odeprze-

my wrogów i,
w Twoim imieniu podepcze-

my tych, którzy powstaj�
przeciwko namj.

6 Bo nie polegam na swoim
łuku

i nie może mnie wybawić
mój mieczk.

7 To Ty nas wybawiłeś z r�k
naszych wrogów l

i upokorzyłeś tych, którzy
nas nienawidz�.

8 Cały dzień b�dziemy Ci�
wysławiać, Boże,

i już zawsze sławić Twoje
imi��. (Sela).

9 Teraz jednak nas odrzuciłeś
i upokorzyłeś,

i nie wyruszasz z naszymi
wojskami.

10 Sprawiasz, że uciekamy
przed wrogiemm.

44:3 �Dosł. „Twojej prawicy”. 44:4
�Lub „zarz�dź, żeby Jakub odniósł”.
�Lub „wspaniałe wybawienie”. 44:8
�Dosł. „dzi�kować Twojemu imieniu”.
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Ci, którzy nas nienawidz�,
zabieraj�, co chc�.

11 Wydajesz nas, żebyśmy zo-
stali pożarci jak owce,

rozproszyłeś nas mi�dzy
narodamia.

12 Swój lud sprzedajesz
za bezcenb,

nie masz z tego� żadnego
zysku.

13 Sprawiasz, że s�siedzi nas
znieważaj�,

wszyscy wokół szydz� z nas
i drwi�.

14 Robisz z nas przedmiot po-
gardy� wśród narodówc,

coś, nad czym ludy kr�c�
głow�.

15 Cały dzień czuj� si� upoko-
rzony

i przytłacza mnie wstyd
16 z powodu dźwi�ku ich kpin

i zniewag,
z powodu naszego wroga,

który si� mści.
17 Chociaż przyszło na nas

to wszystko, nie zapo-
mnieliśmy o Tobie

ani nie złamaliśmy Twojego
przymierzad.

18 Nasze serce nie odwróciło
si� od Ciebie

ani nie zeszliśmy z Twojej
ścieżki.

19 Ale Ty zdruzgotałeś nas
tam, gdzie si� zbieraj�
szakale,

okryłeś nas gł�bokim
cieniem.

20 Gdybyśmy zapomnieli imi�
naszego Boga

albo wyci�gali r�ce w mod-
litwie do obcego boga,

21 czy Bóg by tego nie odkrył?
On zna tajniki sercae.

22 Ze wzgl�du na Ciebie cały
czas jesteśmy uśmiercani,

44:12 �Lub „z ceny, za jak� ich sprzeda-
jesz”. 44:14 �Dosł. „przysłowie”.

zostaliśmy uznani za owce
na rzeźa.

23 Ocknij si�, Jehowo.
Czemu wci�ż śpisz?b

Przebudź si�! Nie odrzucaj
nas na zawszec.

24 Czemu kryjesz swoj� twarz?
Czemu zapominasz o na-

szym uciśnieniu, naszej
udr�ce?

25 Bo sprowadzono nas�
do prochu,

nasze ciała przygnieciono
do ziemid.

26 Powstań, żeby nam pomóc!e
Uratuj� nas ze wzgl�du na

swoj� lojaln� miłośćf.
Dla dyrygenta.

Na melodi� „Lilii”. Psalm synów
Korachag. Maskil�. Pieśń miłości.

45 Moje serce jest przej�te
czymś wspaniałym.

To, co zaśpiewam�, dotyczy
królah.

Oby mój j�zyk był piórem�i

biegłego przepisywacza�j.
2 Królu, jesteś najprzystojniej-

szy z ludzi.
Z twoich ust płynie ujmuj�ca

mowak.
Dlatego Bóg pobłogosławił

ci� na zawszel.
3 Przypasz do boku swój

mieczm, mocarzun,
przyodziej si� w dostojeń-

stwo i wspaniałośćo.
4 Wswojej wspaniałości zmie-

rzaj do zwyci�stwa�p,
jedź na rzecz prawdy, pokory

i prawościq,
a twoja silna r�ka dokona�

rzeczy wzbudzaj�cych l�k
i podziw.

44:25 �Lub „nasze dusze”. 44:26
�Dosł. „wykup”. 45:nagł. �Zob. Słow-
niczek poj�ć. 45:1 �Dosł. „moje dzie-
ła”. �Lub „rylcem”. �Lub „uczone-
go w piśmie”. Zob. Słowniczek poj�ć.
45:4 �Lub „sukcesu”. �Dosł. „twoja
prawica nauczy ci�”.
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5 Twoje strzały s� ostre, po-
walaj� przed tob� ludya,

twoje strzały przeszywaj�
serca wrogów królab.

6 Bóg jest twoim tronem
po wieczne czasyc,
już na zawsze.

Berło twojego królestwa jest
berłem sprawiedliwości�d.

7 Pokochałeś prawośće,
a znienawidziłeś złof.

Dlatego Bóg, twój Bóg,
namaścił ci�g olejkiem
radościh bardziej niż
innych królów�.

8 Wszystkie twoje szaty pach-
n� mirr�, aloesem� i kasj�,

cieszy ci� muzyka instru-
mentów strunowych dobie-
gaj�ca ze wspaniałego pa-
łacu z kości słoniowej.

9 Wśród twoich dam s� córki
królów.

Po twojej prawej stronie
stan�ła królewska małżon-
ka�, przyozdobiona złotem
z Ofiru i.

10 Posłuchaj, córko, zwróć
uwag� i nadstaw ucha.

Zapomnij o swoim ludzie
i o domu swojego ojca.

11 Król b�dzie urzeczony�
twoim pi�knem,

bo jest twoim panem.
Dlatego oddaj mu pokłon.

12 Córka Tyru przyjdzie
z darem,

najbogatsi ludzie b�d�
zabiegać o twoj�
przychylność�.

45:6 �Lub „prostolinijności”. 45:7
�Dosł. „niż twoich towarzyszy”. 45:8
�Chodzi o aromatyczn� substancj� po-
zyskiwan� z drzewa o tej samej nazwie,
wykorzystywan� w czasach biblijnych
jako perfumy. 45:9 �Lub „królowa”.
45:11 �Lub „zat�skni”. 45:12 �Lub
„ułagodz� twoje oblicze”.

13 W pałacu� córka królewska
wygl�da wyj�tkowo wspa-
niale,

jej szaty zdobi złoto�.
14 B�dzie przyprowadzona

do króla w bogato tkanych
szatach�.

Wejd� przed ciebie również
towarzysz�ce jej
dziewcz�ta�.

15 Zostan� wprowadzone w at-
mosferze radości i wesela,

wejd� do pałacu króla.
16 Miejsce twoich praojców

zajm� twoi synowie,
ustanowisz ich ksi�ż�tami

na całej ziemia.
17 B�d� oznajmiał twoje imi�

przez wszystkie przyszłe
pokoleniab.

Dlatego ludy b�d� ci� wysła-
wiać po wieczne czasy,
już na zawsze.

Dla dyrygenta.
Psalm synów Korachac.
Na styl alamot�. Pieśń.

46 Bóg jest naszym schronie-
niem i sił�d,

pomoc�, któr� łatwo znaleźć
w czasie udr�kie.

2 Dlatego nie b�dziemy si�
bać, choćby ziemia si�
trz�sła,

choćby góry run�ły
w otchłań morzaf,

3 choćby jego wody huczały
i si� pieniłyg,

choćby góry kołysały si�
od jego wzburzenia. (Sela).

4 Jest rzeka, która swoimi
strumieniami raduje
miasto Bogah,

świ�ty, wspaniały przybytek
Najwyższego.

45:13 �Dosł. „wewn�trz”. �Dosł. „s�
wyszywane złotem”. 45:14 �Możliwe
też „w haftowanych sukniach”. �Dosł.
„dziewice”. 46:nagł. �Zob. Słowniczek
poj�ć.
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5 W tym mieście jest Bóga. Nie
można go zdobyć.

O świcie Bóg przyjdzie mu
na pomocb.

6 Narody zacz�ły si� burzyć,
królestwa zostały obalone,

Bóg podniósł głos, a ziemia
stopniałac.

7 Jehowa, Bóg Zast�pów, jest
z namid.

Bóg Jakuba jest naszym bez-
piecznym schronieniem�.
(Sela).

8 Chodźcie, zobaczcie, co robi
Jehowa,

jak dokonuje na ziemi zadzi-
wiaj�cych rzeczy.

9 Na całej ziemi kładzie kres
wojnome.

Łamie łuki i roztrzaskuje
włócznie,

wozy bojowe� pali w ogniu.
10 Mówi: „Poddajcie si� i przyj-

mijcie do wiadomości, że ja
jestem Bogiem.

B�d� wywyższony mi�dzy
narodamif,

b�d� wywyższony na ziemi”g.
11 Jehowa, Bóg Zast�pów, jest

z namih.
Bóg Jakuba jest dla nas bez-

piecznym schronieniemi.
(Sela).

Dla dyrygenta.
Psalm synów Koracha j.

Utwór muzyczny.

47 Wszystkie ludy, klaszczcie
w dłonie.

Wznoście do Boga tryumfal-
ne okrzyki radości.

2 Bo Jehowa, Najwyższy,
wzbudza l�k i podziwk,

jest wielkim Królem nad cał�
ziemi� l.

3 On podporz�dkowuje nam
ludy,

46:7 �Lub „wzniesieniem”. 46:9 �Moż-
liwe też „tarcze”.

pod nasze stopy kładzie
narodya.

4 On nam wybiera dziedzic-
twob,

dum� Jakuba, którego
kochac. (Sela).

5 Bóg wst�puje wśród rados-
nych okrzyków,

Jehowa powstaje
przy dźwi�ku rogu�.

6 Wysławiajcie Boga pieśni��,
wysławiajcie.

Wysławiajcie pieśni� nasze-
go Króla, wysławiajcie.

7 Bo Bóg jest Królem całej
ziemid.

Wysławiajcie Go pieśni�
i okazujcie wnikliwość.

8 Bóg został Królem nad naro-
damie.

Zasiada na swoim świ�tym
tronie.

9 Przywódcy ludów zebrali si�
razem z ludem Boga Abra-

hama,
bo władcy� ziemi należ�

do Boga.
JestOnbardzowywyższonyf.

Pieśń.
Utwór muzyczny synów Korachag.

48 Jehowa jest wielki
i szczególnie godny
wysławiania

w mieście naszego Boga,
na Jego świ�tej górze.

2 Góra Syjon daleko
na północy—

miasto Wspaniałego Królah—
jest pi�kna w swej wzniosło-

ści, jest radości� całej
ziemi i.

3 W jej warownych wieżach
Bóg dał si� poznać jako bez-

pieczne schronienie�j.

47:5 �Lub „baraniego rogu; tr�by”.
47:6 �Lub „grajcie Bogu”. 47:9 �Dosł.
„tarcze”. 48:3 �Lub „wzniesienie”.
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4 Bo zebrali si�� królowie
i wspólnie ruszyli naprzód.

5 Gdy zobaczyli miasto,
zdumieli si�.

Wpadli w panik� i przerażeni
rzucili si� do ucieczki.

6 Tam zacz�li drżeć ze strachu,
cierpieć jak kobieta, która

rodzi.
7 Okr�ty Tarszisz rozbijasz

wiatrem ze wschodu.
8 To, o czym słyszeliśmy, teraz

sami zobaczyliśmy
w mieście Jehowy, Boga

Zast�pów, w mieście
naszego Boga.

On utwierdzi je na zawszea.
(Sela).

9 W Twojej świ�tyni, Boże,
rozmyślamy o Twojej lojalnej

miłościb.
10 Jak Twoje imi�, Boże,

tak Twoja sława
si�ga aż po krańce ziemic.
Twoja silna r�ka� jest pełna

prawościd.
11 Niech z powodu Twoich wy-

rokówcieszysi� góraSyjone

i raduj� si� miejscowości�
Judyf.

12 Maszerujcie wokół Syjonu,
obejdźcie go,

policzcie jego wieżeg.
13 Zwróćcie uwag� na jego

wały obronne�h

i przyjrzyjcie si� jego warow-
nym wieżom,

żeby o nich opowiedzieć
przyszłym pokoleniom.

14 Bo ten Bóg jest naszym
Bogiemi po wieczne czasy,
już na zawsze.

B�dzie nas prowadził
bezustannie�j.

48:4 �Lub „spotkali si� zgodnie z umo-
w�”. 48:10 �Dosł. „Twoja prawica”.
48:11 �Dosł. „córki”. 48:13 �Lub „wa-
rowne mury”. 48:14 �Możliwe też „do-
póki nie umrzemy”.

Dla dyrygenta.
Psalm synów Korachaa.

Utwór muzyczny.

49 Posłuchajcie tego, wszyst-
kie ludy.

Zwróćcie uwag�, wszyscy
mieszkańcy świata�,

2 zarówno mali, jak i wielcy�,
bogaci razem z biednymi.

3 Moje usta wypowiedz� słowa
m�drości,

a rozmyślanie mojego sercab

b�dzie świadczyć o zrozu-
mieniu.

4 Zwróc� uwag� na przysło-
wie.

Graj�c na lirze�, objaśni�
swoj� zagadk�.

5 Czemu miałbym si� bać
w czasie udr�kic,

gdy otacza mnie niegodzi-
wość� tych, którzy próbuj�
mnie przemóc?

6 ˙
Zaden z tych, którzy polega-

j� na swoim maj�tkud

i którzy przechwalaj� si�
swoim wielkim
bogactweme,

7 nigdy nie zdoła wykupić
brata

ani dać Bogu okupu
za niegof

8 (cena okupu� za jego życie�
jest tak wysoka,

że zawsze b�dzie przekra-
czać ich możliwości),

9 tak by ten mógł żyć wiecznie
i nie ujrzeć grobu�g.

10 Każdy widzi, że umieraj�
nawet m�drzy.

Razem ginie głupi
i nierozumnyh

49:1 �Lub „systemu rzeczy”. 49:2
�Dosł. „zarówno synowie ludzcy, jak
i synowie człowieczy”. 49:4 �Hebr.
kinnòr. Instrument strunowy przypo-
minaj�cy lir� lub harf�. 49:5 �Dosł.
„przewinienie”. 49:8 �Lub „wykupu”.
�Lub „dusz�”. 49:9 �Dosł. „dołu”.
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i musz� zostawić swój maj�-
tek innyma.

11 Wgł�bi serca pragn�, żeby
ich domy istniały
na zawsze,

ich namioty—przez pokole-
nie za pokoleniem.

Swoje posiadłości ponazy-
wali od swoich imion.

12 A jednak człowiek, choćby
szanowany, nie b�dzie żył
bez końcab,

nie jest wcale lepszy
od zwierz�t, które gin�c.

13 Tak� drog� id� głupid
i ci, którzy ich naśladuj�,

którzy lubuj� si� w ich
pustych słowach. (Sela).

14 Jak owce czeka rzeź, tak ich
czeka grób�,

paść ich b�dzie śmierć.
Prawi b�d� nad nimi pano-

waće z rana.
Zniknie po nich wszelki

śladf,
ich domem stanie si� grób�g,

a nie pałach.
15 Ale mnie� Bóg wykupi

z mocy� grobu�i,
bo si� mn� zaopiekuje.
(Sela).

16 Nie bój si�, gdy ktoś staje si�
bogaty,

gdy jego dom zyskuje
na świetności,

17 bo kiedy ktoś taki umrze, nic
nie zdoła ze sob� zabraćj,

jego świetność nie pod�ży
za nimk.

18 Całe życie sobie� pochlebia l.
(Gdy ci si� powodzi, ludzie

ci� chwal�)m.

49:14 �Lub „Szeol”, czyli wspólny grób
ludzkości. Zob. Słowniczek poj�ć.
49:15 �Lub „moj� dusz�”. �Dosł. „z r�-
ki”. �Lub „Szeolu”, czyli wspólnego
grobu ludzkości. Zob. Słowniczek poj�ć.
49:18 �Lub „swojej duszy”.

19 Ale w końcu doł�cza do po-
kolenia swoich przodków.

Tacy nigdy wi�cej nie ujrz�
światła.

20 Człowiek, który tego
nie rozumie—
choćby szanowanya—

nie jest wcale lepszy
od zwierz�t, które gin�.
Utwór muzyczny Asafab.

50 Bóg bogów, Jehowa�c,
przemówił.

Zwołuje wszystkich miesz-
kańców ziemi,

od wschodu do zachodu�.
2 Bóg jaśnieje z Syjonu, dosko-

nałego pi�knad.
3 Nasz Bóg przyjdzie

i nie b�dzie milczałe.
Przed Nim niszczycielski

ogieńf,
a wokół Niego gwałtowna

burzag.
4 Zwołuje On wszystkich

w niebie i na ziemih,
żeby s�dzić swój ludi. Mówi:

5 „Zbierzcie mi moich lojal-
nych sług,

którzy zawieraj� ze mn�
przymierze, potwierdzaj�c
je ofiar�”j.

6 Niebiosa rozgłaszaj�
prawość Boga,

bo On sam jest S�dzi�k.
(Sela).

7 „Posłuchaj, mój ludu,
a ja b�d� mówił.

B�d� świadczył przeciw
tobie, Izraelul.

Ja jestem Bogiem, twoim
Bogiemm.

8 Nie upominam ci� za twoje
ofiary

ani za twoje całopalenia, któ-
re stale s� przede mn�n.

50:1 �Lub „Boski, Bóg, Jehowa”. �Lub
„od wschodu słońca aż do jego zacho-
du”.
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9 Nie musz� zabierać byka
z twojego domu

ani kóz� z twoich zagróda.
10 Bo do mnie należ� wszystkie

zwierz�ta leśneb,
również te żyj�ce na tysi�-

cach gór.
11 Znamwszelkie górskie ptakic,

do mnie należ� niezliczone
zwierz�ta polne.

12 Gdybym był głodny,
nie mówiłbym ci o tym,

bo do mnie należy ziemia
i wszystko, co na niejd.

13 Czy b�d� jadł mi�so byków
i pił krew kóz?e

14 Złóż Bogu w ofierze podzi�-
kowaniaf

i spełnij wobec Najwyższego
swoje ślubyg.

15 Wezwijmniewczasie udr�kih.
Wyratuj� ci�, a ty b�dziesz

mnie wychwalał”i.
16 Ale do niegodziwego Bóg

powie:
„Jakim prawem opowiadasz

o moich przepisach j

lub mówisz o moim
przymierzu?k

17 Przecież nienawidzisz
karcenia�

i odwracasz si� plecami�
do moich słów l.

18 Kiedy widzisz złodzieja,
sprzyjasz� mum,

zadajesz si� też z cudzołoż-
nikami.

19 Swoimi ustami rozpowia-
dasz to, co złe,

a swoim j�zykiem zwodziszn.
20 Siedzisz i mówisz przeciwko

własnemu bratuo.
Wyjawiasz bł�dy� syna swo-

jej własnej matki.

50:9 �Dosł. „kozłów”. 50:17 �Lub „po-
uczeń”. �Dosł. „rzucasz za siebie”.
50:18 �Możliwe też „przył�czasz si�”.
50:20 �Lub „zniesławiasz”.

21 Gdy to wszystko robiłeś,
ja milczałem.

Pomyślałeś wi�c, że b�d�
taki jak ty.

Ale teraz ci� upomn�
i przedstawi� ci swoje

zarzutya.
22 Prosz�, rozważcie to, wy,

którzy zapominacie
o Bogub.

W przeciwnym razie was
rozszarpi� i nikt was
nie uratuje.

23 Ten, kto składa w ofierze
podzi�kowania, wychwala
mniec.

A temu, kto si� trzyma
wytyczonego kursu,

damujrzeć, jak gowybawi�”d.
Dla dyrygenta.

Utwór muzyczny Dawida.
Skomponowany po tym, jak po
współżyciu Dawida z Batszeb�e

przyszedł do niego prorok Natan.

51 Boże, okaż mi łask� sto-
sownie do swojej lojal-
nej miłościf.

Wymaż moje przewinienia
stosownie do swojego
wielkiego miłosierdziag.

2 Dokładnie mnie obmyj
z mojego uchybieniah

i oczyść mnie z mojego
grzechui.

3 Bo dobrze wiem o swoich
przewinieniach

i ci�gle mam przed oczami�
swój grzech j.

4 Zgrzeszyłem przede wszyst-
kim� przeciw Tobiek,

zrobiłem to, co jest złe
w Twoich oczach l.

Dlatego kiedy mówisz,
okazujesz si� prawy,

a Twój os�d jest słusznym.
5 Urodziłem si� obci�żony

win�,

51:3 �Lub „ciagle myśl�”. 51:4 �Dosł.
„tylko”.
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matka pocz�ła mnie
w grzechu�a.

6 Tobie, Boże, podoba si� czło-
wiek, który ma w sercu
prawd�b.

Naucz moje serce� prawdzi-
wej m�drości.

7 Oczyść mnie z grzechu hizo-
pem, żebym był czystyc,

obmyj mnie, żebym stał si�
bielszy niż śniegd.

8 Daj mi usłyszeć odgłosy
radości i wesela,

żeby rozradowały si� kości,
które zmiażdżyłeśe.

9 Odwróć twarz od moich
grzechów�f

i wymaż wszystkie moje
przewinieniag.

10 Boże, stwórz we mnie czyste
serceh

i daj mi nowego, niezłomne-
go ducha i.

11 Nie wyp�dzaj mnie od siebie
ani nie odbieraj mi swojego

świ�tego ducha.
12 Daj mi znowu cieszyć si�

wybawieniem, które
zapewniasz j,

spraw, żebym ch�tnie okazy-
wał Ci posłuszeństwo�.

13 Łami�cych prawo b�d�
uczył Twoich drógk,

żeby grzesznicy do Ciebie
powrócili.

14 Boże, Boże mojego wybawie-
nia l, uwolnij mnie od winy
krwim,

żebym mógł radośnie
opowiadać o Twojej
prawościn.

15 Jehowo, otwórz moje usta,
żebym mógł opowiadać

o Twojej chwaleo.

51:5 �Lub „jestem grzeszny, odk�d po-
cz�ła mnie matka”. 51:6 �Lub „mo-
je skryte ja”. 51:9 �Lub „zakryj twarz
przed moimi grzechami”. 51:12 �Dosł.
„obyś wsparł mnie ochoczym duchem”.

16 Bo Ty nie chcesz ofiary—
w przeciwnym razie
bym j� dała.

Nie cieszysz si� z całopale-
niab.

17 Ofiar�, która cieszy Boga,
jest skruszony duch.

Boże, nie odrzucisz� serca
skruszonego i zdruzgota-
negoc.

18 Wswojej dobrej woli działaj
na rzecz Syjonu,

odbuduj mury Jerozolimy.
19 Wtedy b�d� Ci sprawiały

przyjemność ofiary składa-
ne w prawości,

ofiary spalane w ogniu
i całopalenia.

Wtedy na Twoim ołtarzu
zostan� złożone bykid.

Dla dyrygenta. Maskil�.
Psalm Dawida. Skomponowany
po tym, jak do Saula przyszedł

Edomita Doeg i doniósł, że Dawid
przybył do domu Achimelechae.

52 Mocarzu, czemu si� prze-
chwalasz złem, które
wyrz�dziłeś?f

Bóg okazuje lojaln� miłość
przez cały czasg.

2 Twój j�zyk—
ostry jak brzytwah—

knuje intrygi i zwodzi i.
3 Kochasz zło bardziej

niż dobro,
kłamstwo bardziej niż mó-

wienie tego, co słuszne.
(Sela).

4 Kochasz wszelkie szkodliwe
słowa,

ty podst�pny j�zyku!
5 Dlatego Bóg ci� powali

raz na zawszej,
chwyci ci� i wyrwie

z twojego namiotuk,
wykorzeni ci� z krainy

żyj�cych l. (Sela).
51:17 �Lub „nie wzgardzisz”. 52:nagł.
�Zob. Słowniczek poj�ć.
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6 Zobacz� to prawi i si�
zdumiej�a,

b�d� si� śmiać ze
złoczyńcyb. Powiedz�:

7 „To jest człowiek, który
nie chronił si�� u Bogac,

ale zaufał swojemu wielkie-
mu bogactwud

i polegał� na swoich podłych
intrygach�”.

8 Ale ja b�d� jak bujne drzewo
oliwne w domu Bożym,

ufam w lojaln� miłość Bogae

po wieczne czasy, już
na zawsze.

9 Boże, bezustannie b�d� Ci�
wysławiał, bo przyst�piłeś
do działaniaf.

Twoim lojalnym sługom
pokaż�,

że pokładam nadziej�
w Twoim imieniug,
bo jest ono dobre.

Dla dyrygenta. Na styl machalat�.
Maskil�. Psalm Dawida.

53 Głupi� myśli sobie:
„Nie ma Jehowy”h.

Nieprawe post�powanie ta-
kich ludzi jest spaczone
i obrzydliwe.˙

Zaden z nich nie post�puje
dobrzei.

2 Ale Bóg patrzy z nieba
na ludzi j,

żeby sprawdzić, czy ktokol-
wiek jest wnikliwy, czy
ktokolwiek szuka Jehowyk.

3 Wszyscy si� odwrócili,
wszyscy s� jednakowo

zepsuci.˙
Zaden z nich nie post�puje

dobrze,
ani jedenl.

52:7 �Lub „nie uczynił swoj� twierdz�”.
�Lub „szukał schronienia”. �Dosł. „po-
wodowanych przez siebie nieszcz�ś-
ciach”. 53:nagł.; 54:nagł. �Zob. Słow-
niczek poj�ć. 53:1 �Lub „nierozumny”.

4 Czy nikt ze złoczyńców nie
rozumie?

Pożeraj� mój lud, jakby jedli
chleb.

Nie wzywaj� Jehowya.
5 Ale ogarnie ich przerażenie,

jakiego nigdy wcześniej nie
odczuli�,

bo Bóg porozrzuca kości
tych, którzy ci� atakuj��.

Zawstydzisz ich, bo Jehowa
ich odrzucił.

6 Niech z Syjonu nadejdzie
wybawienie Izraela!b

Gdy Jehowa przyprowadzi
z powrotem swój pojmany
lud,

Jakub niech si� cieszy, Izrael
niech si� raduje.

Dla dyrygenta.
Wykonywać przy akompaniamencie
instrumentów strunowych. Maskil�.

Psalm Dawida. Skomponowany
po tym, jak do Saula przyszli

mieszkańcy Zif i donieśli,
że Dawid ukrywa si� u nichc.

54 Boże, wybaw mnie pot�g�
swojego imieniad

i obroń mnie�e swoj� moc�.
2 Boże, usłysz moj�

modlitw�f,
zwróć uwag� na słowa

moich ust.
3 Bo obcy powstaj� przeciwko

mnie
i bezwzgl�dni czyhaj�

na moje życie�g.
Nie zważaj� na Boga�h. (Sela).

4 Bóg jest moj� pomoc� i,
Jehowa jest z tymi, którzy

mnie� wspieraj�.
5 On odpłaci moim wrogomj

ich własnym złem.

53:5 �Możliwe też „strach tam, gdzie nie
było si� czego bać”. �Dosł. „obozuj�
przeciwko tobie”. 54:1 �Lub „broń mo-
jej sprawy”. 54:3 �Lub „dusz�”. �Lub
„nie maj� Boga przed sob�”. 54:4
�Lub „moj� dusz�”.
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Boże, jesteś wierny, wi�c
ich zniszcz�a.

6 B�d� ch�tnie składał Ci
ofiaryb.

Jehowo, b�d� sławił Twoje
imi�, bo jest ono dobrec.

7 Bo ratujesz mnie z każdej
udr�kid

i b�d� tryumfalnie patrzył
na swoich wrogówe.

Dla dyrygenta.
Wykonywać przy akompaniamencie
instrumentów strunowych. Maskil�.

Psalm Dawida.

55 Boże, wysłuchaj mojej
modlitwyf

i nie ignoruj mojej prośby
o miłosierdzie�g.

2 Prosz�, zwróć na mnie uwa-
g� i mi odpowiedzh.

Martwi� si� i niepokoj�i,
jestem zrozpaczony

3 z powodu tego, co mówi
wróg,

i z powodu presji, jak� wy-
wiera niegodziwy.

Bo sprowadzaj� na mnie
nieszcz�ścia,

pałaj� do mnie gniewem
i wrogości� j.

4 Moje serce cierpik
i przeraża mnie śmierćl.

5 Drż� ze strachu
i przechodz� mnie dreszcze.

6 Wci�ż mówi�: „Gdybym tylko
miał skrzydła jak goł�b,

to poleciałbym gdzieś i za-
mieszkał tam bezpiecznie!

7 Uciekłbym dalekom.
Zamieszkałbym na pustko-

wiun. (Sela).
8 Pośpieszyłbym do miejsca

schronienia,
z dala od szalej�cego wichru,

z dala od burzy”.

54:5 �Dosł. „ucisz”. 55:nagł. �Zob.
Słowniczek poj�ć. 55:1 �Lub „i nie kryj
si�, gdy si� modl� o pomoc”.

9 Jehowo, wywołaj wśród
niegodziwych zamieszanie
i udaremnij ich plany�a,

bo widziałem w mieście kon-
flikty i przemoc.

10 Dniem i noc� kr�ż� po mu-
rach miasta,

a ono samo jest pełne złośli-
wości i krzywdyb.

11 Panuje w nim nieszcz�ście,
a jego placu nigdy nie opusz-

cza ucisk i podst�pc.
12 Bo to nie jakiś przeciwnik

ze mnie szydzid.
Gdyby tak było, mógłbym

to znieść.
To nie wróg powstał prze-

ciwko mnie.
Gdyby tak było, mógłbym si�

przed nim ukryć.
13 Ale to jesteś ty—człowiek

taki jak ja�e,
mój własny przyjaciel,

którego dobrze znamf.
14 Ł�czyła nas kiedyś serdecz-

na przyjaźń.
Razem z tłumem chodziliśmy

do domu Bożego.
15 Niech moich wrogów dosi�g-

nie zagłada!g
Niech żywcem trafi�

do grobu�,
bo pośród nich i w nich

samych mieszka zło.
16 A ja b�d� wołał do Boga

i Jehowa mnie wybawih.
17 Wieczorem, rano i w południe

jestem udr�czony i j�cz��i,
a On słyszy mój głos j.

18 Uratuje� mnie i zapewni mi�
spokój od tych, którzy
ze mn� walcz�,

55:9 �Dosł. „podziel ich j�zyk”. 55:13
�Lub „człowiek, ktoś równy mnie”.
55:15 �Lub „Szeolu”, czyli wspólnego
grobu ludzkości. Zob. Słowniczek poj�ć.
55:17 �Lub „jestem wzburzony”. 55:18
�Dosł. „wykupi”. �Lub „mojej duszy”.
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bo przeciw mnie wyst�puj�
całe tłumya.

19 Bóg—Ten, który od dawna
zasiada na tronie—

usłyszy i zacznie działać
przeciwko nimb. (Sela).

Ale ci, którzy nie boj� si�
Bogac,

nie zechc� si� zmienić.
20 Tamten� zaatakował ludzi

pozostaj�cych z nim
w pokojud,

złamał swoje przymierzee.
21 Jego słowa s� gładsze

niż masłof,
ale jego serce skłonne

jest walczyć.
Jego słowa s� delikatniejsze

niż oliwa,
ale s� towyci�gni�te mieczeg.

22 Zrzuć swoje troski�
na Jehow�h,

a On ci� wesprzei.
Nigdy nie pozwoli, żeby

prawy upadł�j.
23 Ale niegodziwych str�cisz,

Boże, do najgł�bszego
dołuk.

Ci podst�pni ludzie winni
krwi nie przeżyj� połowy
swojego życia l.

Ja jednak b�d� Ci ufał.
Dla dyrygenta.

Na melodi� „Cichej goł�bicy w oddali”.
Psalm Dawida. Miktam�.

Skomponowany po tym, jak Filistyni
schwytali Dawida w Gatm.

56 Boże, okaż mi łask�,
bo atakuje� mnie
śmiertelnik.

Całymi dniami walcz�
ze mn� i mnie gn�bi�.

2 Moi wrogowie całymi dniami
mnie k�saj�,

55:20 �Chodzi o dawnego przyjacie-
la wspomnianego w wersetach 13 i 14.
55:22 �Lub „ci�żar; brzemi�”. �Lub
„zachwiał si�”. 56:nagł. �Zob. Słowni-
czek poj�ć. 56:1 �Lub „k�sa”.

wielu bezczelnie ze mn�
walczy.

3 Kiedy si� boj�a, pokładam
ufność w Tobieb.

4 To w Bogu, którego słowo
wysławiam,

właśnie w Bogu pokładam
ufność. Nie boj� si�.

Co może mi zrobić zwykły
człowiek�?c

5 Całymi dniami mi szkodz�,
myśl� tylko, jak mnie

skrzywdzićd.
6 Kryj� si�, żeby zaatakować.

Obserwuj� każdy mój kroke,
licz�c, że odbior� mi życie�f.

7 Odrzuć ich, bo s�
niegodziwi.

Boże, powal narody w swoim
gniewieg.

8 Dobrze wiesz, jak wygl�da
moja tułaczkah.

Prosz�, zbierz moje łzy
w swoim bukłakui.

Czy nie s� zapisane w Two-
jej ksi�dze? j

9 Moi wrogowie wycofaj� si�
w dniu, gdy zawołam
o pomock.

Mam pewność, że Bóg jest
po mojej stroniel.

10 To w Bogu, którego słowo
wysławiam,

w Jehowie, którego słowo
wysławiam,

11 właśnie w Bogu pokładam
ufność. Nie boj� si�m.

Co może mi zrobić zwykły
człowiek?n

12 Jestem zwi�zany ślubami,
które złożyłem Tobie,
Bożeo.

B�d� Ci składał dowody
wdzi�cznościp.

13 Bo uratowałeś mnie�
od śmierciq

56:4 �Dosł. „ciało”. 56:6 �Lub „du-
sz�”. 56:13 �Lub „moj� dusz�”.
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i nie pozwoliłeś, żebym si�
potkn�ła,

dzi�ki czemu dalej żyj� i mo-
g� Ci służyć�, Bożeb.

Dla dyrygenta.
Na melodi� „Nie sprowadzaj

zniszczenia”. Psalm Dawida. Miktam�.
Skomponowany po tym, jak Dawid
uciekł przed Saulem do jaskinic.

57 Okaż mi łask�, Boże,
okaż mi łask�,

bo chroni� si�� u Ciebied,
w cieniu Twoich skrzydeł

chroni� si�, aż przemin�
nieszcz�ściae.

2 Wołam do Boga Najwyższego,
do prawdziwego Boga, który

ze wzgl�du na mnie kła-
dzie im kres.

3 On ześle z nieba pomoc
i mnie wybawif.

Udaremni działania tego,
który mnie k�sa. (Sela).

Bóg okaże lojaln� miłość
i wiernośćg.

4 Jestem� otoczony
przez lwyh,

musz� leżeć wśród ludzi,
którzy chc� mnie pożreć,

których z�by to włócznie
i strzały,

a których j�zyk to ostry
miecz i.

5 Boże, b�dź wywyższony
ponad niebiosa,

niech Twoja chwała góruje
nad cał� ziemi� j.

6 Zastawili sieć jako pułapk�
dla moich nógk.

Uginam si�� pod ci�żarem
udr�ki l.

Wykopali przede mn� dół,
ale sami do niego wpadlim.
(Sela).

56:13 �Dosł. „chodzić przed Tob�”.
57:nagł.; 58:nagł. �Zob. Słowniczek po-
j�ć. 57:1 �Lub „moja dusza chroni si�”.
57:4 �Lub „moja dusza jest”. 57:6
�Lub „moja dusza ugina si�”.

7 Moje serce jest niezłomne,
Bożea,

moje serce jest niezłomne.
B�d� śpiewał i grał.

8 Przebudź si�, moja chwało,
przebudź si�, harfo�, i ty,

liro�.
Obudz� świtb.

9 Jehowo, b�d� Ci� sławił
pośród ludówc,

b�d� Ci� wysławiał pieśni��
wśród narodówd.

10 Bo Twoja lojalna miłość jest
wielka, si�ga niebiose,

a Twoja wierność—obłoków.
11 Boże, b�dź wywyższony

ponad niebiosa,
niech Twoja chwała góruje

nad cał� ziemi�f.
Dla dyrygenta.

Na melodi� „Nie sprowadzaj
zniszczenia”. Psalm Dawida. Miktam�.

58 Synowie ludzcy, czy po-
traficie mówić o prawo-
ści, skoro milczycie?g

Czy potraficie s�dzić
rzetelnie?h

2 Przeciwnie, wasze serca
obmyślaj� nieprawośći,

a wasze r�ce dopuszczaj� si�
w kraju przemocyj.

3 Niegodziwi już
od urodzenia� schodz�
na manowce�,

odk�d przychodz� na świat,
s� krn�brnymi kłamcami.

4 Ich jad przypomina jad w�żyk,
s� głusi jak kobra, która

zatyka swoje ucho.
5 Nie b�dzie słuchać głosu

zaklinaczy
nieważne, jak zr�cznie

by j� czarowali.

57:8 �Hebr. néwel. Instrument strunowy
przypominaj�cy harf� lub lir�. �Hebr.
kinnòr. Instrument strunowy przypomi-
naj�cy lir� lub harf�. 57:9 �Lub „b�d�
Ci grał”. 58:3 �Dosł. „od łona”. �Lub
„s� zepsuci”.
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6 Boże, wybij im z�by!
Jehowo, połam szcz�ki

tym lwom�!
7 Niech znikn� jak wody,

które odpływaj�,
niech Bóg napnie łuk i po-

wali ich swoimi strzałami.
8 Niech b�d� jak ślimak, który

pełzn�c, wysycha�,
jakmartwy noworodek, który

nigdy nie zobaczy słońca.
9 Zanim wasze kociołki zd�ż�

si� rozgrzać od zapalonych
cierni,

Bóg niczym nawałnic� wy-
miecie wszystkie te gał�-
zie—zarówno wilgotne,
jak i płon�cea.

10 Prawy ucieszy si�, że zoba-
czył zemst�b.

Jego stopy b�d� sk�pane
we krwi niegodziwegoc.

11 Wtedy ludzie powiedz�:
„Doprawdy, jest nagroda
dla prawegod.

Rzeczywiście istnieje Bóg,
który s�dzi na ziemi”e.

Dla dyrygenta.
Na melodi� „Nie sprowadzaj

zniszczenia”. Psalm Dawida. Miktam�.
Skomponowany, gdy Saul, chc�c
uśmiercić Dawida, wysłał ludzi,

żeby pilnowali jego domu�f.

59 Mój Boże, uratuj mnie
przed moimi wrogamig,

chroń mnie przed tymi, któ-
rzy powstaj� przeciwko
mnieh.

2 Wyratuj mnie z r�k tych, któ-
rzy post�puj� niegodziwie,

i wybaw mnie z r�k ludzi
dopuszczaj�cych si�
przemocy�.

3 Czyhaj� oni, żeby złapać
mnie� w zasadzk� i.

58:6 �Lub „młodym grzywiastym
lwom”. 58:8 �Dosł. „topnieje”.
59:nagł. �Zob. Słowniczek poj�ć.
�Dosł. „pilnowali domu”. 59:2 �Lub
„ż�dnych krwi”. 59:3 �Lub „moj� du-
sz�”.

Jehowo, silni mnie atakuj�,
ale nie dlatego, że si�

zbuntowałem albo
zgrzeszyłema.

4 Chociaż nie zrobiłem nic
złego, biegn� i szykuj� si�
do ataku.

Prosz�, powstań na moje
wołanie i zobacz.

5 Bo Ty, Jehowo, Boże
Zast�pów, jesteś Bogiem
Izraelab.

Przebudź si� i zwróć uwag�
na wszystkie narody.

Nie okaż miłosierdzia żad-
nemu z podłych zdrajcówc.
(Sela).

6 Tacy wracaj� co wieczórd,
warcz�� jak psye i kr�ż�

po mieścief.
7 Zobacz, co wydobywa si�

z ich ust�.
Maj� wargi jak mieczeg,
bo mówi�: „Kto si� dowie,

że to nasze słowa?”h.
8 Ale ty, Jehowo, b�dziesz si�

z nich śmiał i,
b�dziesz drwił ze wszystkich

narodów j.
9 Moja Siło, b�d� Ci�

wyczekiwałk,
bo Bóg jest moim bezpiecz-

nym schronieniem�l.
10 Bóg, który mi okazuje

lojaln� miłość, przyjdzie
mi z pomoc�m,

sprawi, że b�d� tryumfalnie
patrzył na swoich
wrogówn.

11 Nie zabijaj ich, by mój lud
nie zapomniał.

Swoj� moc� spraw, żeby si�
tułali.

Jehowo, nasza tarczo,
spraw, żeby upadlio.

59:6 �Lub „szczekaj�”. 59:7 �Lub
„czym kipi� ich usta”. 59:9 �Lub
„wzniesieniem”.
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12 Niech zostan� usidleni
przez swoj� pych�

za to, że grzesz� swoj�
mow��a,

za to, że przeklinaj� i zwodz�.
13 Zniszcz ich w swoim

gniewieb,
zniszcz ich, żeby już ich

nie było.
Daj im poznać, że Bóg panu-

je pośród Jakuba i aż
po krańce ziemic. (Sela).

14 Niech wróc� wieczorem,
niech sobie warcz�� jak psy

i kr�ż� po mieścied.
15 Niech si� tułaj�, szukaj�c

czegoś do jedzeniae.
Nie daj im si� najeść ani zna-

leźć dachu nad głow�.
16 Ale ja b�d� śpiewał o Twojej

silef,
rankiem b�d� z radości�

opowiadał o Twojej
lojalnej miłości.

Bo jesteś moim bezpiecznym
schronieniemg

i miejscem, gdzie mog� uciec
w czasie udr�kih.

17 Moja Siło, Ciebie b�d�
wysławiał pieśni��i,

bo Bóg jest moim bezpiecz-
nym schronieniem—ten
Bóg, który okazuje mi
lojaln� miłośćj.

Dla dyrygenta.
Na melodi� „Lilii przypomnienia”.
Miktam�. Psalm Dawida, służ�cy

pouczaniu. Skomponowany, gdy Dawid
walczył z Aram-Naharaim i Aram-Cob�,
a Joab wrócił i zabił 12 000 Edomitów

w Dolinie Solik.

60 Boże, odrzuciłeś nas,
przedarłeś si� przez
nasz� obron�l.

Rozgniewałeś si� na nas, ale
teraz znów nas przyjmij!

59:12 �Lub „za grzech swoich ust, słowo
swoich warg”. 59:14 �Lub „szczekaj�”.
59:17 �Lub „Tobie b�d� grał”. 60:nagł.
�Zob. Słowniczek poj�ć.

2 Zatrz�słeś ziemi�,
rozdarłeś j�.

Napraw jej p�kni�cia,
bo si� zapada.

3 Sprawiłeś, że Twój lud prze-
żywa trudności.

Napoiłeś nas winem, od któ-
rego si� zataczamya.

4 Boj�cym si� Ciebie daj�
sygnał,

żeby uciekali, robi�c uniki
przed strzałami�. (Sela).

5 Wybaw nas swoj� siln� r�k��
i nam odpowiedz,

żeby uratowali si� ci,
których kochaszb.

6 Bóg powiedział w swojej
świ�tości�:

„Bardzo si� rozraduj�,
dam Szechem jako
dziedzictwoc

i obmierz� dolin�� Sukkotd.
7 Do mnie należy Gilead,

tak jak i Manassese,
a Efraim jest hełmem�

dla mojej głowy.
Juda jest moj� lask�

rozkazodawcyf.
8 Moab jest mis�, w której si�

myj�g.
Na Edom rzuc� swój sandałh.
Nad Filiste� tryumfalnie

zakrzykn�”i.
9 Kto mi pomoże zdobyć

obl�żone� miasto?
Kto mnie poprowadzi

przeciwko Edomowi? j

10 Czy nie Ty, Boże, który
nas odrzuciłeś?

Czy nie Ty, nasz Boże,
który już nie wyruszasz
z naszymi wojskami?k

60:4 �Możliwe też „dałeś”. �Dosł. „łu-
kiem”. 60:5 �Dosł. „swoj� prawic�”.
60:6 �Możliwe też „w swoim świ�tym
miejscu”. �Lub „nizin�”. 60:7 �Dosł.
„twierdz�”. 60:9 �Możliwe też „warow-
ne”.
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11 Pomóż nam w naszej udr�ce,
bo nie ma co liczyć na wyba-

wienie przez ludzia.
12 Dzi�ki Bogu zyskamy mocb,

a On podepcze naszych
wrogówc.

Dla dyrygenta.
Wykonywać przy akompaniamencie

instrumentów strunowych.
Psalm Dawida.

61 Boże, usłysz moje wołanie
o pomoc.

Prosz�, zwróć uwag� na mo-
j� modlitw�d.

2 Gdy moje serce ogarnie
rozpacz�,

b�d� wołał do Ciebie z krań-
ców ziemie.

Wprowadź mnie na skał�,
na któr� sam bym si�
nie wspi�łf.

3 Bo jesteś moim schronie-
niem,

pot�żn� wież�, która chroni
mnie przed wrogiemg.

4 Na zawsze b�d� gościem
w Twoim namiocieh,

schroni� si� pod Twoimi
skrzydłami i. (Sela).

5 Bo Ty, Boże, usłyszałeś moje
śluby.

Dałeś mi dziedzictwo należ�-
ce do tych, którzy boj� si�
Twojego imienia j.

6 Dodasz dni do życia� królak

i jego lata b�d� trwać z po-
kolenia na pokolenie.

7 Na zawsze b�dzie zasiadał
na tronie� przed Bogiem l.

Ofiaruj� mu lojaln� miłość
i wierność, żeby go
strzegłym.

8 Wtedy zawsze b�d� wysła-
wiał Twoje imi� pieśni��n

61:2 �Lub „osłabnie”. 61:6 �Dosł.
„dni”. 61:7 �Lub „mieszkał”. �Lub
„przypisz”. 61:8 �Lub „grał dla Twoje-
go imienia”.

i dzień po dniu spełniał
swoje ślubya.

Dla dyrygenta. Na styl Jedutuna�.
Utwór muzyczny Dawida.

62 Doprawdy, czekam�
w milczeniu na Boga.

On zapewnia mi wybawie-
nieb.

2 On jest moj� skał� i moim
wybawieniem, moim bez-
piecznym schronieniem�c,

nic mn� mocno nie wstrz�ś-
nied.

3 Jak długo b�dziecie atako-
wać człowieka, żeby go
zamordować?e

Wszyscy jesteście niebez-
pieczni jak pochylony ka-
mienny mur, który zaraz
si� zawali�.

4 Tacy naradzaj� si�, żeby
pozbawić człowieka jego
wysokiej pozycji�.

Lubi� kłamać.
Ustami błogosławi�, ale

w sercu przeklinaj�f. (Sela).
5 Czekam w milczeniu�

na Bogag,
bo On jest źródłem mojej

nadzieih.
6 On jest moj� skał� i moim

wybawieniem, moim bez-
piecznym schronieniem,

nic mn� nie wstrz�śniei.
7 Od Boga zależy moje wyba-

wienie i moja chwała.
On jest moj� pot�żn� skał�,

moim schronieniemj.
8 Cały czas Mu ufajcie.

Wylewajcie przed Nim swoje
sercak.

62:nagł. �Zob. Słowniczek poj�ć. 62:1
�Lub „moja dusza czeka”. 62:2 �Lub
„wzniesieniem”. 62:3 �Możliwe też
„jak długo wszyscy b�dziecie atakować
człowieka, żeby go zamordować, jakby
był on pochylonym kamiennym murem,
który zaraz si� zawali?”. 62:4 �Lub „je-
go godności”. 62:5 �Lub „moja duszo,
czekaj w milczeniu”.
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Bóg jest dla nas schronie-
niema. (Sela).

9 Ludzie s� tylko tchnieniem,
synowie ludzcy to fałszywe

schronienieb.
Położeni razem na wadze s�

nawet lżejsi niż tchnieniec.
10 Nie myśl, że wyzyskiem

osi�gniesz sukces,
nie łudź si�, że rozbojem

osi�gniesz powodzenie.
Jeśli pomnaża si� twoje

bogactwo, nie skupiaj si�
na tymd.

11 Dwa razy usłyszałem,
jak Bóg mówił,

że siła należy do Niegoe.
12 Jehowo, okazujesz również

lojaln� miłośćf,
bo odpłacasz każdemu sto-

sownie do jego uczynkówg.
Utwór muzyczny Dawida.

Skomponowany, gdy Dawid przebywał
na Pustkowiu Judzkimh.

63 Boże, Ty jesteś moim Bo-
giem, Ciebie szukami,

Ciebie jestem� spragniony j.
Z t�sknoty za Tob�

omdlewam�
w suchej i spieczonej krai-

nie, w której nie ma wodyk.
2 Patrzyłem na Ciebie w świ�-

tym miejscu�,
widziałem Twoj� sił�

i chwał�l.
3 Twoja lojalna miłość jest

lepsza niż życiem,
dlatego b�d� Ci� wychwalał

swoimi ustamin.
4 W ten sposób b�d� Ci�

wysławiał całe życie,
w Twoje imi� wznios� r�ce.

5 Jestem� nasycony najlepsz�,
najwyborniejsz� cz�ści��,

63:1, 5 �Lub „moja dusza jest”. 63:1
�Dosł. „moje ciało omdlewa”. 63:2
�Zob. Słowniczek poj�ć. 63:5 �Dosł.
„niczym tłuszczem i tłustości�”.

dlatego z radości� b�d� Ci�
wysławiał swoimi ustamia.

6 Wspominam Ci� na swoim
łóżku,

rozmyślam o Tobie podczas
straży nocnychb.

7 Bo Ty jesteś moim wspar-
ciemc,

radośnie wykrzykuj� w cie-
niu Twoich skrzydełd.

8 Lgn�� do Ciebie,
a Ty mocno mnie trzymasz

swoj� siln� r�k��e.
9 Natomiast ci, którzy nastaj�

na moje życie�,
zst�pi� do gł�bi ziemi.

10 Zostan� wydani na pastw�
miecza,

stan� si� żerem dla szakali�.
11 Ale król b�dzie si� cieszył

ze wzgl�du na Boga.
Każdy, kto na Niego przysi�-

ga, b�dzie si� radował�,
bo usta tych, którzy kłami�,

zostan� uciszone.
Dla dyrygenta.

Utwór muzyczny Dawida.

64 Boże, usłysz moje
błaganiaf.

Strzeż mojego życia
przed przerażaj�cymi
atakami wroga.

2 Chroń mnie przed potajem-
nymi intrygami niegodzi-
wychg,

przed tłumem złoczyńców.
3 Ostrz� oni swój j�zyk

jak miecz,
okrutnymi słowami celuj�

niczym strzałami,
4 żeby z ukrycia strzelać

do niewinnego.
Strzelaj� do niego nagle

i niczego si� nie boj�.

63:8 �Lub „moja dusza lgnie”. �Dosł.
„swoj� prawic�”. 63:9 �Lub „nasta-
j� na moj� dusz�; chc� mnie zabić”.
63:10 �Lub „lisów”. 63:11 �Lub „chlu-
bił”.
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5 S� zdecydowani realizować
swoje złe zamiary�,

naradzaj� si�, jak ukryć
pułapki.

Mówi�: „Kto je zobaczy?”a.
6 Obmyślaj� nowe sposoby

popełniania zła,
potajemnie knuj� przebiegły

planb.
Zamysły ich serc s�

niezbadane.
7 Ale Bóg wystrzeli do nich

strzał�c

i nagle zostan� zranieni.
8 Ich własny j�zyk sprawi,

że upadn�d.
Wszyscy, którzy to zobacz�,

b�d� kr�cić głowami.
9 Wtedy wszyscy ludzie si�

przestrasz�
i b�d� opowiadać o tym,

co zrobił Bóg,
zrozumiej� też Jego

dokonaniae.
10 Prawy b�dzie si� cieszył Je-

how� i si� u Niego schronif,
wszyscy o szczerym sercu

b�d� si� radować�.
Dla dyrygenta.

Utwór muzyczny Dawida. Pieśń.

65 Boże, czeka Ci� chwała
na Syjonieg,

spełnimy śluby, które Ci
złożyliśmyh.

2 Ty wysłuchujesz modlitw,
do Ciebie przyjd� najróż-
niejsi ludzie�i.

3 Moje bł�dy mnie przytło-
czyłyj,

ale Ty przebaczasz� nasze
przewinieniak.

4 Szcz�śliwy jest ten, kogo wy-
bierasz i przyprowadzasz,

żeby przebywał na Twoich
dziedzińcach l.

64:5 �Lub „zach�caj� si� nawzajem
do czynienia zła”. 64:10 �Lub „chlu-
bić”. 65:2 �Dosł. „wszelkie ciało”.
65:3 �Dosł. „zakrywasz”.

Nasycimy si� dobrem
Twojego domua,

Twojej świ�tej świ�tyni�b.
5 Boże naszego wybawienia,

odpowiesz nam czynami
prawości, które budz�
l�k i podziwc.

Ty jesteś Ufności� ludzi
całej ziemid,

również tych na dalekich
morzach.

6 Ty� utwierdziłeś góry swoj�
moc�,

jesteś przyodziany w pot�g�e.
7 Ty� uspokajasz rozszalałe

morzaf,
huk ich fal i zgiełk narodówg.

8 Mieszkańcy odległych
miejsc b�d� pod ogrom-
nym wrażeniem Twoich
znakówh.

Sprawisz, że ludzie od wscho-
du aż po zachód� b�d�
radośnie wykrzykiwać.

9 Ty dbasz o ziemi�,
sprawiaj�c, że obficie rodzi�

i jest bardzo żyzna i.
Napełniasz strumienie

wod�.
Dajesz ludziom zbożej,
bo tak przygotowałeś ziemi�.

10 Nas�czasz jej bruzdy i wy-
równujesz zaorany grunt�,

zmi�kczasz j� rz�sistym
deszczem i błogosławisz
temu, co z niej wyrastak.

11 Wieńczysz rok swoj�
dobroci�,

na Twoje szlaki spływa
dostatek�l.

65:4 �Lub „sanktuarium”. 65:6, 7
�Dosł. „On”. 65:8 �Lub „ludzie, któ-
rzy mieszkaj� od miejsca, gdzie słońce
wschodzi, do miejsca, gdzie słońce za-
chodzi”. 65:9 �Dosł. „jest przepełnio-
na”. 65:10 �Lub „jej zagony”. 65:11
�Dosł. „Twoje szlaki ociekaj� tłustoś-
ci�”.
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12 Pastwiska na pustkowiu s�
obficie nawadniane�a,

a wzgórza zostały przyodzia-
ne w radośćb.

13 Pastwiska s� pełne trzód,
a doliny� okryły si� zbożemc.
Wszystkie one tryumfalnie

wykrzykuj�, wr�cz
śpiewaj�d.

Dla dyrygenta.
Pieśń. Utwór muzyczny.

66 Cała ziemio, wznoś do Bo-
ga tryumfalne okrzykie.

2 Wysławiajcie pieśni� Jego
wspaniałe imi��.

Sławcie Go i wychwalajcief.
3 Powiedzcie do Boga: „Jakiż

l�k budz� Twoje dzieła!g
Z powodu Twojej wielkiej

mocy
Twoi wrogowie b�d� si�

przed Tob� płaszczyćh.
4 Pokłoni Ci si� cała ziemia i.

Jej mieszkańcy b�d� Ci�
wysławiać pieśni�,

b�d� wysławiać pieśni�
Twoje imi�”j. (Sela).

5 Chodźcie i zobaczcie
dzieła Boga.

To, co On robi na rzecz lu-
dzi, wzbudza l�k i podziwk.

6 Zamienił morze w suchy l�dl.
Przeszli pieszo przez rzek�m.
Tam radowaliśmy si� z Jego

powodun.
7 Dzi�ki swojej pot�dze Bóg

panuje wiecznieo.
Jego oczy patrz�

na narodyp.
Uparci nie powinni si�

wywyższaćq. (Sela).
8 Ludy, wysławiajcie naszego

Bogar,
niech b�dzie słychać, że si�

Go wysławia.

65:12 �Dosł. „ociekaj�”. 65:13 �Lub
„niziny”. 66:2 �Lub „grajcie dla Jego
wspaniałego imienia”.

9 On zachowuje nas
przy życiu�a,

nie pozwala, żebyśmy si�
potkn�li�b.

10 Ty, Boże, nas zbadałeśc,
oczyściłeś nas, jak si�

oczyszcza srebro.
11 Sprawiłeś, że wpadliśmy

w sieć łowieck�,
włożyłeś na nas� przygniata-

j�cy ci�żar.
12 Pozwoliłeś, żeby stratował

nas� zwykły śmiertelnik.
Przeszliśmy przez ogień

i wod�,
a potemTy zaprowadziłeś

nas namiejsce odpoczynku.
13 Wejd� do Twojego domu

z całopaleniamid,
spełni� wobec Ciebie ślubye,

14 które złożyłem swoimi
wargamif,

które wypowiedziałem swoi-
mi ustami, gdy byłem udr�-
czony.

15 Złoż� Ci całopalenia z tucz-
nych zwierz�t

z dymem z baranów
ofiarnych.

Złoż� byki razem z kozłami.
(Sela).

16 Wszyscy, którzy si� boicie
Boga, przyjdźcie i posłu-
chajcie,

a ja wam opowiem, co On
dla mnie� zrobiłg.

17 Wołałem do Niego swoimi
ustami

i wychwalałem Go swoim
j�zykiem.

18 Gdybym w sercu piel�gno-
wał coś szkodliwego,

Jehowa by mnie nie
wysłuchałh.

66:9 �Lub „umieszcza nasz� dusz�
w życiu”. �Lub „zachwiali”. 66:11
�Dosł. „na nasze biodra”. 66:12 �Dosł.
„przejechał po naszej głowie”. 66:16
�Lub „mojej duszy”.
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19 Ale On mnie wysłuchała,
zwrócił uwag� na moj�

modlitw�b.
20 Niech b�dzie wysławiany

Bóg, który nie odrzucił
mojej modlitwy

ani nie przestał mi okazywać
lojalnej miłości.
Dla dyrygenta. Wykonywać

przy akompaniamencie instrumentów
strunowych. Utwór muzyczny. Pieśń.

67 Boże, okażesz nam łask�
i b�dziesz nam błogo-
sławił,

b�dziesz patrzył na nas
z aprobat�c. (Sela).

2 Dzi�ki temu cała ziemia
b�dzie znała Twoj� drog�d,

a wszystkie narody b�d�
wiedziały, jak zapewniasz
wybawieniee.

3 Boże, niech Ci� wysławiaj�
ludy,

niech Ci� wysławiaj� wszyst-
kie ludy.

4 Niech narody si� ciesz�
i radośnie wykrzykuj�f,

bo b�dziesz s�dził ludy
sprawiedliwieg.

Pokierujesz narodami ziemi.
(Sela).

5 Boże, niech Ci� wysławiaj�
ludy,

niech Ci� wysławiaj�
wszystkie ludy.

6 Ziemia wyda swój plonh.
Bóg, nasz Bóg, b�dzie nam

błogosławił i.
7 Bóg b�dzie nam błogosławił

i b�d� si� Go bali� ludzie ze
wszystkich krańców ziemi j.

Dla dyrygenta.
Psalm Dawida. Utwór muzyczny. Pieśń.

68 Niech powstanie Bóg,
a Jego wrogowie niech
zostan� rozproszeni

i niech uciekaj� przed Nim
ci, którzy Go nienawidz�k.

67:7 �Lub „b�d� Go otaczali czci�”.

2 Jak wiatr przep�dza dym,
tak Ty, Boże, przep�dź
niegodziwych.

Jak wosk topi si� w obec-
ności ognia,

tak niech oni zgin� w Twojej
obecnościa.

3 Natomiast prawi niech si�
ciesz�b,

niech si� raduj� przed
Bogiem,

niech b�d� wr�cz przepeł-
nieni radości�.

4 ´
Spiewajcie Bogu, wysławiaj-

cie pieśni� Jego imi��c.´
Spiewajcie Temu, który

jedzie przez pustynne
równiny�.

Ma na imi� Jah�!d
Radujcie si� przed Nim!

5 Bóg jest ojcem dla sierot�
i obrońc�� dla wdówe,

przebywa w swojej świ�tej
siedzibief.

6 Samotnym daje domg,
uwalnia wi�źniów i zapewnia

im dobrobyth.
Natomiast uparci� musz�

mieszkać w spieczonej
krainie i.

7 Boże, gdy prowadziłeś swój
lud�j,

gdy kroczyłeś przez pustyni�
(sela),

8 trz�sła si� ziemiak,
ze wzgl�du na Ciebie, Boże,

z nieba padał� deszcz
i ze wzgl�du na Ciebie, Boże,

Boże Izraela, drżała góra
Synaj l.

9 Ty, Boże, sprawiałeś,
że padało obficie,

68:4 �Lub „grajcie dla Jego imienia”.
�Możliwe też „na obłokach”. �Skróco-
na forma imienia Jehowa. 68:5 �Dosł.
„chłopców bez ojca”. �Dosł. „s�dzi�”.
68:6 �Lub „buntowniczy”. 68:7 �Dosł.
„wychodziłeś przed swój lud”. 68:8
�Dosł. „kropił”.
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dodawałeś sił swojemu
wyczerpanemu ludowi�.

10 Twój lud mieszkał w namio-
tacha.

Ty, Boże, w swej dobroci
zaopatrywałeś biednych.

11 Jehowa daje rozkaz,
a dobr� nowin� rozgłasza

ogromna rzesza kobietb.
12 Uciekaj�, uciekaj� królowie

i ich wojska!c
Kobieta, która zostaje w do-

mu, ma udział w łupied.
13 Chociaż leżeliście mi�dzy

ogniskami w obozie�,
otrzymacie goł�bia ze srebr-

nymi skrzydłami
i lotkami z czystego� złota.

14 Gdy Wszechmocny rozpro-
szył królów tej ziemi�e,

na Calmon spadł� śnieg.
15 Góra Baszanuf to góra Boża�,

góra Baszanu to góra
szczytów.

16 Dlaczego ty, góro szczytów,
patrzysz z zawiści�

na gór�, któr� Bóg wybrał
sobie� na mieszkanie?g

Jehowa b�dzie tam przeby-
wał na zawszeh.

17 Rydwanów wojennych Boga
s� dziesi�tki tysi�cy,
tysi�ce tysi�cyi.

Jehowa przybył z góry Synaj
do świ�tego miejsca�j.

18 Jah, Boże! Wst�piłeś
na wysokośćk,

uprowadziłeś jeńców,
wzi�łeś dary w postaci

ludzi l—
i to nawet upartychm—żeby

wśród nich przebywać.

68:9 �Dosł. „dziedzictwu”. 68:13
�Możliwe też „owczarniami”. �Lub
„żółtawozielonego”. 68:14 �Dosł. „roz-
proszył w niej królów”. �Lub „jak-
by spadł”. 68:15 �Lub „majestatyczna
góra”. 68:16 �Lub „pragnie”. 68:17
�Zob. Słowniczek poj�ć.

19 Niech b�dzie wysławiany
Jehowa, który codziennie
nosi nasze ci�żarya,

prawdziwy Bóg naszego
wybawienia. (Sela).

20 Prawdziwy Bóg jest Bogiem,
który nas wybawiab,

Jehowa,Wszechwładny Pan,
ratuje od śmiercic.

21 Bóg roztrzaska głowy
swoich wrogów,

czaszk�� każdego, kto wci�ż
grzeszy�d.

22 Jehowa powiedział: „Sprowa-
dz� ich nawet z Baszanue,

wyci�gn� ich z gł�bin morza,
23 żebyś swoje stopy mógł

obmyć we krwi wrogówf

i żeby twoje psy mogły j�
lizać”.

24 Boże, oni patrz� na Twoje
tryumfalne pochody
do świ�tego miejsca,

pochody mojego Boga,
mojego Królag.

25 Z przodu id� śpiewacy, za ni-
mi muzycy graj�cy na in-
strumentach strunowychh,

a pośrodku s� dziewcz�ta
graj�ce na tamburynach i.

26 Wysławiajcie Boga wśród
zgromadzonych rzesz�,

wysławiajcie Jehow�, wy,
którzy zawdzi�czacie życie´
Zródłu Izraela j.

27 Oto Beniamink, najmłodszy,
który podporz�dkowuje
sobie ludzi,

podobnie ksi�ż�ta Judy
ze swoj� gwarn� świt�,

ksi�ż�ta Zebulona, ksi�ż�ta
Naftalego.

28 Wasz Bóg wydał nakaz,
żeby dodano wam sił.

Boże, który działasz na nasz�
rzecz, pokaż swoj� sił�l.

68:21 �Dosł. „włochate ciemi�”. �Dosł.
„chodzi w swojej winie”. 68:26 �Dosł.
„na zgromadzeniach”.
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827 PSALMY 68:29�do�69:9
29 Ze wzgl�du na Twoj� świ�ty-

ni� w Jerozolimiea

królowie przynios� Ci daryb.
30 Boże, grom dzikie zwierz�ta

żyj�ce wśród trzcin,
stado bykówc z ich młodymi,
dopóki ludy si� nie pokłoni�

i nie przynios�� srebra.
Ale Ty rozpraszasz ludy, któ-

re lubuj� si� w wojnie.
31 Z Egiptu zostan� przyniesio-

ne wyroby z br�zu�d,
Etiopia� pośpieszy z darami

dla Boga.
32 Królestwa ziemi, śpiewajcie

Bogue,
wysławiajcie pieśni�

Jehow�� (sela),
33 Tego, który jedzie po prasta-

rym niebie niebiosf.
Słuchajcie! On grzmi swoim

głosem, pot�żnym głosem.
34 Uznajcie, że Bóg ma wielk�

sił�g.
Jego dostojeństwo spoczy-

wa nad Izraelem,
a Jego sił� widać na niebie�.

35 Bóg wzbudza l�k i podziw,
gdy wychodzi ze swojego�
wspaniałego sanktu-
ariumh.

To Bóg Izraela,
który daje ludowi sił� i moci.
Niech Bóg b�dzie wysła-

wiany!
Dla dyrygenta.

Na melodi� „Lilii”. Psalm Dawida.

69 Wybaw mnie, Boże,
bo wody zagrażaj�
mojemu życiu�j.

2 Pogr�żyłem si� w gł�bokim
błocie, w którym nie ma
twardego gruntuk.

68:30 �Możliwe też „nie podepcz�”.
68:31 �Możliwe też „przyjd� ambasa-
dorowie”. �Lub „Kusz”. 68:32 �Lub
„grajcie Jehowie”. 68:34 �Dosł.
„w obłokach”. 68:35 �Dosł. „Twojego”.
69:1 �Lub „doszły do mojej duszy”.

Znalazłem si� w gł�binie,
uniósł mnie rw�cy

strumieńa.
3 Wołanie mnie wyczerpałob,

gardło mi zachrypło.
Moje oczy zm�czyły si�,

gdy czekałem na swojego
Bogac.

4 Tych, którzy bez powodu
mnie nienawidz�d,

jest wi�cej niż włosów
na mojej głowie.

Namnożyło si� tych,
którzy chcieliby si� mnie
pozbyć—

moich zdradzieckich
wrogów�.

Zostałem zmuszony oddać
to, czego nie ukradłem.

5 Boże, Ty wiesz, co głupiego
zrobiłem,

a moja wina nie jest
przed Tob� ukryta.

6 Wszechwładny Panie,
Jehowo, Boże Zast�pów,

niech z mojego powodu
nie b�d� zawstydzeni ci,
którzy w Tobie pokładaj�
nadziej�.

Boże Izraela,
niech z mojego powodu nie

b�d� upokorzeni ci, którzy
Ci� szukaj�.

7 Ze wzgl�du na Ciebie znosz�
zniewagie,

upokorzenie okrywa mi
twarzf.

8 Stałem si� kimś obcym
dla swoich braci,

cudzoziemcem dla synów
swojej matkig.

9 Gorliwość o Twój dom mnie
pożarłah.

Spadły na mnie zniewagi
tych, którzy znieważaj�
Ciebiei.

69:4 �Lub „tych, którzy bez przyczyny
s� moimi wrogami”.
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PSALM 69:10-28 828
10 Obrażano mnie,

gdy upokarzałem si��
postem�.

11 Stałem si� przedmiotem
pogardy�,

gdy ubrałem si� w wór�.
12 Obgaduj� mnie ci, którzy

siedz� w bramie miasta,
jestem tematem piosenek

pijaków.
13 Ale niech w stosownym

czasie, Jehowo,
dojdzie do Ciebie moja

modlitwaa.
Boże, Twoja lojalna miłość

jest wielka,
dlatego mi odpowiedz

i koniecznie mnie wybawb.
14 Wyratuj mnie z bagna,

nie daj mi uton�ć.
Ocal mnie z r�k tych, którzy

mnie nienawidz�,
wyratuj mnie z gł�binyc.

15 Nie pozwól, żeby uniosła
mnie gwałtowna powódźd

albo połkn�ła mnie gł�bina,
albo też dół� zamkn�ł nade

mn� swoj� paszcz�e.
16 Jehowo, odpowiedz mi,

bo Twoja lojalna miłość
jest dobraf.

Zwróć si� ku mnie stosownie
do swojego ogromnego
miłosierdziag

17 i nie kryj twarzy przed
swoim sług�h.

Odpowiedz mi szybko,
bo przeżywam udr�k�i.

18 Zbliż si� do mnie i mnie
wyratuj�,

wykup mnie od moich
wrogów.

69:10 �Lub „swoj� dusz�”. �Możliwe
też „gdy płakałem i pościłem”. 69:11
�Dosł. „przysłowiem”. �Zob. Słow-
niczek poj�ć. 69:15 �Lub „studnia”.
69:18 �Lub „zbliż si� do mojej duszy i j�
wykup”.

19 Wiesz, jak jestem znieważa-
ny, zawstydzany i upoka-
rzanya.

Widzisz wszystkich moich
wrogów.

20 Zniewagi zdruzgotały mi
serce i rana jest nieule-
czalna�.

Liczyłem na współczucie,
ale si� go nie doczekałemb,

liczyłem na pocieszycieli,
ale nie znalazłem
ani jednegoc.

21 Zamiast pokarmu dali mi
trucizn��d,

gdy byłem spragniony, dali
mi do picia ocet winnye.

22 Niech ich stół stanie si�
dla nich pułapk�,

a ich dobrobyt—sidłemf.
23 Niech ich oczy pogr�ż� si�

w ciemności, żeby nie
widzieli,

i spraw, żeby ich biodra stale
si� trz�sły.

24 Wylej na nich swoje
oburzenie�

i niech ich dosi�gnie Twój
płon�cy gniewg.

25 Niech ich obozowisko�
opustoszeje,

niech w ich namiotach już
nikt nie mieszkah.

26 Bo ścigaj� tego, którego
uderzyłeś,

i wci�ż opowiadaj� o cier-
pieniach tych, których
zraniłeś.

27 Do ich winy dodaj kolejn�
win�

i niech nie maj� udziału
w Twojej prawości.

28 Niech zostan� usuni�ci
z ksi�gi żyj�cych�i

69:20 �Lub „i jestem na skraju roz-
paczy”. 69:21 �Lub „truj�c� roślin�”.
69:24 �Lub „wielk� złość”. 69:25 �Lub
„obóz otoczony murem”. 69:28 �Lub
„z ksi�gi życia”.
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829 PSALMY 69:29�do�71:6
i niech nie b�d� zaliczeni

do prawycha.
29 Ja jestem uciśniony

i zbolałyb.
Boże, niech mnie chroni

Twoja zbawcza moc.
30 B�d� wysławiał imi� Boga

pieśni�
i b�d� Go wywyższał, skła-

daj�c Mu podzi�kowania.
31 To si� spodoba Jehowie

bardziej niż byk,
niż młody byk maj�cy rogi

i kopytac.
32 Zobacz� to potulni

i si� uciesz�.
Wy, którzy szukacie Boga,

niech wasze serca ożyj�.
33 Bo Jehowa wysłuchuje

biednychd

i nie wzgardzi swoim uwi�-
zionym ludeme.

34 Niech Go wysławiaj� niebo
i ziemiaf,

morza i wszystko, co si�
w nich porusza.

35 Bo Bóg wybawi Syjong

i odbuduje miasta Judy.
Jego lud b�dzie tam miesz-

kał, b�dzie miał t� ziemi��
na własność.

36 Odziedzicz� j� potomkowie
Jego sługh,

b�d� w niej przebywać ci,
którzy kochaj� Jego imi�i.

Dla dyrygenta. Psalm Dawida,
służ�cy przypomnieniu.

70 Boże, wybaw mnie,
Jehowo, pośpiesz mi

na pomocj.
2 Oby ci, którzy chc� mi

odebrać życie�,
zostali zawstydzeni i skom-

promitowani.
Oby ci, którzy ciesz� si�

z mojego nieszcz�ścia,
uciekli upokorzeni.

69:35 �Dosł. „j�”. 70:2 �Lub „dusz�”.

3 Oby ci, którzy mówi�:
„Dobrze ci tak!”,

zostali zawstydzeni
i przegnani.

4 Ale ci, którzy Ci� szukaj�,
niech si� Tob� ciesz�

i raduj�a.
Oby ci, którzy zachwycaj�

si� tym, jak zapewniasz
wybawienie, wci�ż mówili:

„Niech Bóg b�dzie wywyż-
szony!”.

5 Ja jednak jestem bezradny
i biednyb.

Boże, szybko zadziałaj
na moj� rzeczc.

Ty jesteś moj� pomoc�
i moim wyzwolicielemd.

Jehowo, nie spóźnij si�e.

71 U Ciebie, Jehowo,
si� schroniłem.

Obym nigdy nie został
zawstydzonyf.

2 Wybaw mnie i uratuj,
bo jesteś prawy.

Nadstaw ku mnie ucha�
i mnie ocalg.

3 Stań si� dla mnie skaln�
fortec�,

do której zawsze mog�
wejść.

Wydaj nakaz, żebym został
wybawiony,

bo Ty jesteś moj� skał�
i twierdz�h.

4 Mój Boże, wyratuj mnie z r�k
niegodziwegoi,

z uścisku gn�biciela, który
dopuszcza si� niespra-
wiedliwości.

5 Bo Ty,Wszechwładny Panie,
Jehowo, jesteś moj�
nadziej�,

ufam Ci� już od młodości j.
6 Polegam na Tobie

od urodzenia.

71:2 �Lub „pochyl si� i mnie posłuchaj”.
71:5 �Lub „jesteś moj� ufności�”.
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PSALM 71:7-23 830
To Ty wyj�łeś mnie z łona

matkia.
Wci�ż Ci� wysławiam.

7 Stałem si� dla wielu jakby
cudem,

ale Ty jesteś moim pot�ż-
nym schronieniem.

8 Swoimi ustami opiewam
Twoj� chwał�b,

cały dzień opowiadam
o Twojej wspaniałości.

9 Nie odrzucaj mnie w mojej
starościc,

nie opuszczaj mnie, gdy
moje siły słabn�d.

10 Moi wrogowie mówi�
przeciwko mnie.

Ci, którzy chc� mi odebrać
życie�, wspólnie spiskuj�e,

11 mówi�c: „Bóg go opuścił.´
Scigajcie go i złapcie,

bo nie ma nikogo,
kto by go ocalił”f.

12 Boże, nie trzymaj si� z dala
ode mnie.

Mój Boże, pośpiesz mi
na pomocg.

13 Oby ci, którzy mi� si� prze-
ciwstawiaj�,

zostali zawstydzeni
i zgin�lih.

Oby ci, którzy próbuj� mi
zaszkodzić,

okryli si� hańb� i upokorze-
niemi.

14 Ale ja dalej b�d� czekał,
jeszcze bardziej b�d� Ci�

wysławiał.
15 B�d� opowiadał o Twojej

prawości j,
przez cały dzień o tym, jak

zapewniasz wybawienie—
chociaż tych czynów jest

wi�cej, niż mógłbym obj�ć
myśl��k.

71:10 �Lub „nastaj� na moj� dusz�”.
71:13 �Lub „mojej duszy”. 71:15 �Lub
„policzyć”.

16 Wszechwładny Panie,
Jehowo,

przyjd� i b�d� opowiadał
o Twoich pot�żnych
czynach,

b�d� wspominał o Twojej
prawości, tylko Twojej.

17 Boże, uczysz mnie już
od mojej młodościa,

a ja aż dot�d opowiadam
o Twoich zdumiewaj�cych
dziełachb.

18 Nawet gdy b�d� stary i siwy,
nie opuszczaj mnie, Bożec.

Pozwól mi opowiedzieć
o Twojej mocy� nast�pne-
mu pokoleniu

i o Twojej pot�dze wszyst-
kim, którzy maj� nadejśćd.

19 Boże, Twoja prawość si�ga
wysokoście,

dokonałeś wielkich rzeczy.
Boże, kto jest jak Ty?f

20 Chociaż sprawiłeś, że
doświadczyłem licznych
udr�k i nieszcz�śćg,

ożyw mnie na nowo.
Wyprowadź mnie z gł�bi�

ziemih.
21 Przydaj mi wielkości,

osłoń mnie i pociesz.
22 Wtedy b�d� Ci� wysławiał

na harfie�,
bo jesteś wierny, mój Bożei.
B�d� pieśni� wysławiał Ci��

na lirze�,´
Swi�ty Izraela.

23 B�d� radośnie wykrzykiwał
swoimi ustami, wychwala-
j�c Ci� pieśni� j,

bo ocaliłeś mi życie�k.

71:18 �Dosł. „ramieniu”. 71:20 �Lub
„gł�bin wodnych”. 71:22 �Hebr. néwel.
Instrument strunowy przypominaj�-
cy harf� lub lir�. �Lub „b�d� Ci grał”.
�Hebr. kinnòr. Instrument strunowy
przypominaj�cy lir� lub harf�. 71:23
�Lub „wykupiłeś moj� dusz�”.
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831 PSALMY 71:24�do�72:17
24 Mój j�zyk przez cały dzień

b�dzie opowiadał� o Two-
jej prawościa,

bo ci, którzy próbuj� mnie
zniszczyć, zostan� zawsty-
dzeni i skompromitowanib.

Psalm o Salomonie.

72 Boże, poucz króla o swo-
ich prawach,

syna królewskiego o swojej
prawościc.

2 Niech w prawości broni
sprawy Twojego ludu

i w sprawiedliwości—sprawy
mało znacz�cychd.

3 Niech góry przynios� ludowi
pokój,

a wzgórza prawość.
4 Niech król� broni� mało

znacz�cych wśród ludu,
niech wybawi synów

biednego,
niech zmiażdży oszustae.

5 Boże, b�d� si� Ciebie bali,
dopóki b�dzie słońce

i ksi�życ,
przez pokolenie za pokole-

niemf.
6 Król b�dzie jak deszcz, który

pada na skoszon� ł�k�,
jak rz�siste deszcze, które

nawadniaj� ziemi�g.
7 Za jego dni rozkwitnie�

prawyh

i w pełni b�dzie panował po-
kój i, dopóki nie przeminie
ksi�życ.

8 B�dzie miał poddanych�
od morza do morza,

od Eufratu� aż po krańce
ziemi j.

9 Pokłoni� si� przed nim
mieszkańcy pustyni,

71:24 �Lub „rozmyślał”. 72:4 �Dosł.
„on”. Chodzi o przyszłe panowanie Sa-
lomona. �Dosł. „s�dzi”. 72:7 �Dosł.
„wypuści p�dy”. 72:8 �Lub „b�dzie pa-
nował”. �Dosł. „rzeki”.

a jego wrogowie b�d� lizać
procha.

10 Królowie Tarszisz i wysp
zapłac� danin�b.

Królowie Szeby i Seby złoż�
daryc.

11 Wszyscy królowie mu si�
pokłoni�,

a wszystkie narody b�d� mu
służyć.

12 Król ocali biednego, który
woła o pomoc,

a także mało znacz�cego
i każdego, komu nikt
nie pomaga.

13 Ulituje si� nad niewiele
znacz�cymi i biednymi,

uratuje biednym życie�.
14 Wyratuje ich� z ucisku

i przemocy,
a ich życie� b�dzie cenne

w jego oczach.
15 Niech król długo żyje i niech

otrzyma złoto z Szebyd.
Niech lud stale si� za niego

modli
i przez cały dzień go

błogosławi.
16 Ziemia b�dzie obficie rodzić

zbożee,
b�dzie go mnóstwo nawet

na szczytach gór.
Plony króla b�d� wielkie

jak lasy Libanuf,
a ludzi w miastach b�dzie

tyle, ile roślinności
na ziemig.

17 Niech imi� króla pozostanie
na zawszeh,

a sława o nim trwa tak długo
jak słońce.

Niech dzi�ki niemu ludzie
otrzymaj�� błogosławień-
stwo i.

72:13 �Lub „dusze”. 72:14 �Lub „wy-
kupi ich dusze”. �Dosł. „krew”. 72:17
�Lub „zdob�d�”.
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PSALMY 72:18�do�73:19 832
Niech wszystkie narody na-

zywaj� go szcz�śliwym.
18 Niech b�dzie wysławiany

Bóg Jehowa,
Bóg Izraelaa,

który sam jeden dokonuje
zdumiewaj�cych rzeczyb.

19 Niech zawsze b�dziewysła-
wianeJegowspaniałe imi�a,

a Jego chwała niech napełni
cał� ziemi�b.

Amen i amen.
20 Na tym kończ� si� modlitwy

Dawida, syna Jessegoc.

PSALM 72
a 1Kn 29:10
b Wj 15:11
��������������������

szpalta 2
a Obj 5:13
b Lb 14:21

Hab 2:14
c 1Sm 17:58

Utwór muzyczny Asafaa.

73 Bóg jest naprawd� dobry
dla Izraela, dla tych, któ-
rzy maj� czyste serceb.

2 Ale ja o mało co nie zszed-
łem z właściwej drogi,

o mało co si� nie poślizg-
n�łemc.

3 Bo zacz�łem zazdrościć
ludziom aroganckim�,

widz�c, jak niegodziwym
dobrze si� wiedzied.

4 S� zdrowi i silni�,
nie umieraj� w bólache.

5 Nie maj� problemów jak inni
ludzief

ani nie cierpi� jak onig.
6 Dlatego wyniosłość jest ich

naszyjnikiemh,
a przemoc—ich szat�.

7 Z powodu dobrobytu� maj�
wytrzeszczone oczy,

osi�gn�li wi�cej, niż marzyli
w gł�bi serca.

8 Szydz� i mówi� to, co złei.
Bezczelnie groż� uciskiemj.

9 Przechwalaj� si�, jakby byli
wysoko w niebie,

dumnie chodz� po ziemi
i swoim j�zykiem wygadu-
j�, co chc�.

10 Dlatego lud Boży� zwraca si�
ku nim

i pije z ich obfitych wód.

73:3 �Lub „chełpliwym”. 73:4 �Lub
„ich brzuch jest tłusty”. 73:7 �Lub
„otyłości”. Dosł. „tłuszczu”. 73:10
�Dosł. „Jego”.

11 Mówi� oni: „Sk�d Bóg wie?a

Czy Najwyższy rzeczywiście
wie, co si� dzieje?”.

12 Właśnie tak jest z niegodzi-
wymi, którym zawsze si�
układab.

Wci�ż pomnażaj� swoje
bogactwoc.

13 Doprawdy, na darmo dbałem
o czystość serca

i obmywałem r�ce na znak
niewinnościd.

14 Przez cały dzień byłem
udr�czonye,

każdego ranka otrzymywa-
łem nagan�f.

15 Ale gdybym mówił o tych
rzeczach,

zdradziłbym Twój lud�.
16 Kiedy próbowałem to

zrozumieć,
było to dla mnie trudne,

17 dopóki nie wszedłem
do wspaniałego
sanktuarium Boga

i nie poznałem przyszłości
niegodziwych.

18 Naprawd� stawiasz ich
na śliskim gruncieg,

doprowadzasz ich do upadku
i zagładyh.

19 O, jak nagle zostan� znisz-
czeni!i

Jak nagły b�dzie ich kres,
gdy spotka ich przerażaj�-
cy koniec!

73:15 �Dosł. „pokolenie Twoich synów”.
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833 PSALMY 73:20�do�74:10
20 Podobnie jak po przebudze-

niu zapomina si� o tym,
co si� widziało we śnie,

tak Ty, Jehowo, gdy si� zbu-
dzisz, odrzucisz ich�.

21 Ale ja w sercu czułem
rozgoryczenie�a,

a gł�boko wewn�trz�—
ostry ból.

22 Byłem głupi i nic nie
pojmowałem,

w Twoich oczach przypo-
minałem bezrozumne
zwierz�.

23 Teraz jednak stale jestem
z Tob�,

uj�łeś mnie za praw� r�k�b.
24 Kierujesz mn�, udzielaj�c mi

radc,
a potem poprowadzisz mnie

do chwałyd.
25 Kogo innego mam w niebie?

Maj�c Ciebie, nie pragn�
niczego innego na ziemie.

26 Moje ciało i serce mog�
zawieść.

Ale Bóg jest sił�� dla moje-
go serca i na zawsze
jest tym, co przypada mi
w udzialef.

27 Ci, którzy trzymaj� si�
z dala od Ciebie, na pewno
zgin�.

Zgładzisz� każdego, kto
okazuje si� niewierny�
przez to, że Ci� opuszczag.

28 Ale mnie dobrze jest przybli-
żać si� do Bogah.

Wszechwładnego Pana,
Jehow�, uczyniłem swoim
schronieniem,

żeby opowiadać o wszyst-
kich Jego dziełach i.

73:20 �Dosł. „wzgardzisz ich obrazem”.
73:21 �Dosł. „moje serce było cierpkie”.
�Dosł. „w nerkach”. 73:26 �Dosł. „ska-
ł�”. 73:27 �Dosł. „uciszysz”. �Lub
„post�puje niemoralnie”.

Maskil�. Psalm Asafaa.

74 Boże, czemu na zawsze
nas odrzuciłeś?b

Czemu płoniesz gniewem�
na trzod� swojego
pastwiska?c

2 Pami�taj o ludzie�, który
nabyłeś dawno temud,

o plemieniu, które wykupiłeś
jako swoj� własnośće.

Pami�taj o górze Syjon,
na której zamieszkałeśf.

3 Skieruj swoje kroki
do miejsc, które s� trwale
zrujnowaneg.

Wróg zniszczył wszystko
w świ�tym miejscu�h.

4 Twoi wrogowie wydali do-
nośny okrzyk w miejscu
wielbienia Ciebie�i.

Jako znaki umieścili tam
własne sztandary.

5 Byli jak ci, którzy r�bi� sie-
kier� g�sty las.

6 Siekierami i żelaznymi łoma-
mi porozbijali wszystkie
płaskorzeźbyj.

7 Podpalili Twoje sanktua-
riumk.

Sprofanowali i zrównali
z ziemi� przybytek nosz�-
cy Twoje imi�.

8 Oni i ich potomkowie powie-
dzieli sobie:

„Wszystkie miejsca, gdzie si�
wielbi� Boga w tej ziemi,
trzeba spalić”.

9 Nie ma żadnych znaków, któ-
re moglibyśmy zobaczyć.

Nie ma już żadnego proroka
ani nikt z nas nie wie, ile to

potrwa.
10 Boże, jak długo przeciwnik

b�dzie szydził? l

74:nagł.; 74:3 �Zob. Słowniczek poj�ć.
74:1 �Dosł. „Twój gniew dymi”. 74:2
�Dosł. „swojej społeczności”. 74:4
�Lub „w Twoim miejscu spotkania;
w Twoim miejscu zgromadzenia”. 74:8
�Lub „miejsca spotkań”.
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PSALMY 74:11�do�75:7 834
Czy wróg już zawsze b�dzie

lekceważ�co traktował
Twoje imi�?a

11 Czemu powstrzymujesz
swoj� siln� r�k��?b

Wyjmij j� z zanadrza�
i ich zniszcz.

12 Boże, Ty od dawna jesteś
moim Królem,

Ty zapewniasz wybawienie
na ziemic.

13 Swoj� sił�wzburzyłeśmorzed,
roztrzaskałeś w jego wodach

łby morskich olbrzymów.
14 Zmiażdżyłeś głow��

Lewiatana�.
Dałeś go jako pokarm

ludowi—tym, którzy
zamieszkuj� pustynie.

15 Otworzyłeś drog� źródłom
i strumieniome,

wysuszyłeś nieprzerwanie
płyn�ce rzekif.

16 Do Ciebie należy dzień
oraz noc.

Ty uczyniłeś światło�
i słońceg.

17 Wyznaczyłeś wszystkie
granice ziemih,

stworzyłeś lato i zim�i.
18 Jehowo, pami�taj

o drwinach wrogów,
o tym, jak głupi lud lekcewa-

ż�co traktuje Twoje imi�j.
19 Nie wydawaj życia� swojej

turkawki na pastw�
dzikich zwierz�t.

Nie zapominaj na zawsze
o życiu swojego uciśnione-
go ludu.

20 Pami�taj o przymierzu,
bo w ciemnych miejscach

na ziemi rozpanoszyła si�
przemoc.

74:11 �Dosł. „swoj� r�k�, swoj� prawi-
c�”. �Lub „z fałd swojej szaty”. 74:14
�Dosł. „łby”. �Zob. Słowniczek poj�ć.
74:16 �Lub „źródło światła”. 74:19
�Lub „duszy”.

21 Oby zdruzgotany nie odcho-
dził zawiedzionya.

Oby mało znacz�cy i biedny
wysławiali Twoje imi�b.

22 Boże, wyst�p w swojej
obronie.

Pami�taj o tym, jak przez
cały dzień głupi ludzie
drwi� z Ciebiec.

23 Nie zapominaj, co mówi�
Twoi wrogowie.

Twoi przeciwnicy stale
podnosz� wrzaw�.

Dla dyrygenta.
Na melodi� „Nie sprowadzaj

zniszczenia”. Psalm Asafad. Pieśń.

75 Dzi�kujemy Ci, Boże,
składamy Ci podzi�-
kowania.

Jesteś przy nas�e,
a ludzie opowiadaj� o Two-

ich niezwykłych dziełach.
2 Mówisz: „Wyznaczam czas

i os�dzam sprawiedliwie.
3 Kiedy trz�sła si�� ziemia

i wszyscy jej mieszkańcy,
ja mocno trzymałem jej

filary”. (Sela).
4 Mówi� pyszałkom:

„Nie pysznijcie si�”,
a niegodziwym: „Nie prze-

chwalajcie si� swoj� sił��.
5 Nie przechwalajcie si� aż tak

swoj� sił��
ani nie wypowiadajcie si�

arogancko.
6 Bo wywyższenie nie przy-

chodzi
ze wschodu ani z zachodu,

ani z południa.
7 Bóg jest S�dzi�f

i to On jednego poniża,
a drugiego wywyższag.

75:1 �Dosł. „Twoje imi� jest blisko”.
75:3 �Dosł. „rozpadała si�”. 75:4
�Dosł. „nie wywyższajcie rogu”. 75:5
�Dosł. „nie wywyższajcie wysoko swoje-
go rogu”.
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835 PSALMY 75:8�do�77:5
8 Bo w r�ku Jehowy jest

kielicha

pełny pieni�cego si�, dobrze
zaprawionego wina.

On na pewno je wyleje
i wszyscy niegodziwi na zie-

mi wypij� je aż do dna�”b.
9 Ja zawsze b�d� to rozgła-

szał,
b�d� wysławiał pieśni� Boga

Jakuba�.
10 BoOnmówi: „Wszystkich nie-

godziwych pozbawi� siły,
ale sił� prawych pomnoż�”�.

Dla dyrygenta.
Wykonywać przy akompaniamencie

instrumentów strunowych.
Utwór muzyczny Asafac. Pieśń.

76 Bóg jest znany w Judzied,
Jego imi� jest wielkie

w Izraelue.
2 Przebywa On w Salemf,

mieszka na Syjonieg.
3 Tam połamał płon�ce

strzały,
tarcz�, miecz i pozostał�

brońh. (Sela).
4 Boże, jaśniejesz blaskiem�,

jesteś bardziej majestatycz-
ny niż góry pełne
zdobyczy.

5 Maj�cy odważne serce
zostali złupieni i,

zapadli w sen.
Wszyscy wojownicy byli

bezradni j.
6 Boże Jakuba, od Twojej

nagany
twardo zasn�ł zarówno

woźnica, jak i końk.
7 Jedynie Ty budzisz l�k

i szacunek l.
Kto wytrzyma Twój pot�żny

gniew?m

75:8 �Dosł. „razem z osadami”. 75:9
�Lub „grał Bogu Jakuba”. 75:10 �Dosł.
„odetn� wszystkie rogi niegodziwych,
a wywyższ� rogi prawych”. 76:4 �Lub
„jesteś spowity światłem”.

8 Z nieba ogłosiłeś wyroka.
Ziemia zl�kła si� i ucichłab,

9 gdy Bóg powstał, żeby wyko-
nać wyrok

i tym samym wybawić na zie-
mi wszystkich potulnychc.
(Sela).

10 Bo gniew człowieka przysłu-
ży si� Twojej chwaled,

przyozdobisz si� resztkami
jego złości.

11 Składajcie śluby swojemu
Bogu, Jehowie, i ich do-
trzymujciee,

niech wszyscy wokół Niego
w bojaźni przynios� swój
darf.

12 On poskromi dum�� wodzów,
wzbudza l�k w ziemskich

królach.
Dla dyrygenta.

Na styl Jedutuna�. Psalm Asafag.
Utwór muzyczny.

77 Głośno zawołam do Boga,
zawołam do Boga, a On

mnie usłyszyh.
2 Wdniu udr�ki szukam

Jehowyi.
Noc� nieustannie wyci�gam

do Niego r�ce�.
Nic nie jest w stanie mnie�

pocieszyć.
3 Gdy wspominam Boga,

j�cz�j.
Jestem udr�czony i opadam

z sił�k. (Sela).
4 Nie dajesz mi zamkn�ć

powiek,
odczuwam niepokój

i nie mog� mówić.
5 Wracam myślami do daw-

nych dni l,
do lat z odległej przeszłości.

76:12 �Dosł. „upokorzy ducha”.
77:nagł. �Zob. Słowniczek poj�ć. 77:2
�Dosł. „moja r�ka jest wyci�gni�ta i nie
dr�twieje”. �Lub „mojej duszy”. 77:3
�Dosł. „mój duch omdlewa”.
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PSALMY 77:6�do�78:5 836
6 W nocy wspominam swoj�

pieśń�a,
rozmyślam w sercub,
pilnie dociekam�.

7 Czy Jehowa odrzuci nas
na zawsze?c

Czy już nigdy nie okaże
łaski?d

8 Czy na zawsze znikn�ła
Jego lojalna miłość?

Czy żadne pokolenie nie
zobaczy, jak spełnia si�
Jego obietnica?

9 Czy Bóg zapomniał okazać
łask�e

lub czy z powodu gniewu
przestał być miłosierny?
(Sela).

10 Czy stale mam mówić:
„Dr�czy� mnie tof,

że Najwyższy zmienił do nas
swoje nastawienie�”?

11 B�d� wspominał
dzieła Jah�,

b�d� wspominał Twoje daw-
ne niezwykłe czyny.

12 B�d� też rozmyślał o wszyst-
kich Twoich działaniach

i zastanawiał si� nad Twoimi
poczynaniamig.

13 Boże, Twoje post�powanie
jest świ�te.

Który bóg jest tak wielki jak
nasz Bóg?h

14 Ty jesteś prawdziwym
Bogiem, który dokonuje
niezwykłych rzeczyi.

Ujawniłeś ludom
swoj� sił�j.

15 Swoj� moc�� wyratowałeś�
swój ludk,

synów Jakuba i Józefa.
(Sela).

77:6 �Lub „gr� na strunach”. �Dosł.
„mój duch pilnie docieka”. 77:10 �Lub
„przeszywa”. �Dosł. „odwróciła si�
prawica Najwyższego”. 77:11 �Skróco-
na forma imienia Jehowa. 77:15 �Dosł.
„ramieniem”. �Dosł. „wykupiłeś”.

16 Boże, zobaczyły Ci� wody,
zobaczyły Ci� i zadrżałya.
Wzburzyły si� gł�biny.

17 Z chmur lała si� woda.
Pochmurne niebo grzmiało,
a Twoje strzały latały tu

i tamb.
18 Twój gromc przypominał

odgłos kół rydwanu,
błyskawice rozświetlały

ziemi��d,
a ona drżała i si� trz�słae.

19 Twoja droga prowadziła
przez morzef,

Twoja ścieżka—przez wiele
wód.

Nie dało si� jednak dostrzec
Twoich śladów.

20 Prowadziłeś swój lud jak
trzod�g,

pod opiek�� Mojżesza
i Aaronah.

Maskil�. Psalm Asafa i.

78 Mój ludu, słuchaj mojego
prawa�,

nadstaw ucha na moje słowa.
2 B�d� mówił, używaj�c przy-

słów.
Przedstawi� dawne zagadki j.

3 Rzeczy, o których słyszeli-
śmy i które znamy,

opowiedzianych nam przez
przodkówk,

4 nie ukryjemy przed ich
potomkami.

Przyszłemu pokoleniu
opowiemyl

o chwalebnych czynach
Jehowy i o Jego silem,

o zdumiewaj�cych rzeczach,
których dokonałn.

5 Dał On przepis� Jakubowi,
nadał prawo Izraelowi.

77:18 �Lub „zamieszkan� ziemi�; żyzn�
krain�”. 77:20 �Dosł. „r�k�”. 78:nagł.
�Zob. Słowniczek poj�ć. 78:1 �Lub
„pouczeń”. 78:5 �Lub „przypomnie-
nie”.
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837 PSALM 78:6-24
Nakazał naszym przodkom
opowiadać te rzeczy ich

dziecioma,
6 żeby znało je przyszłe

pokolenie—
ci, którzy dopiero maj� si�

urodzićb.
Z kolei oni opowiedz� te

rzeczy swoim dzieciomc.
7 Wtedy one zaufaj� Bogu.

Nie zapomn� o Jego
dziełachd,

a b�d� przestrzegać Jego
przykazańe.

8 Dzi�ki temu nie b�d� jak ich
przodkowie—

pokolenie uparte i bun-
towniczef,

pokolenie o niestałym�
sercug,

pokolenie, które� nie było
wierne Bogu.

9 Efraimici byli uzbrojeni
w łuki,

ale wycofali si� w dniu
bitwy.

10 Nie dotrzymali przymierza
zawartego z Bogiemh

i nie chcieli przestrzegać
Jego prawa i.

11 Zapomnieli też o tym, czego
dokonał j,

o Jego zdumiewaj�cych dzie-
łach, które im pokazałk.

12 W ziemi egipskiej, w okoli-
cach Coanul,

Bóg dokonywał na oczach
ich przodków niezwykłych
rzeczym.

13 Rozdzielił morze, żeby mogli
przejść,

i sprawił, że wody stan�ły
niczym ściana�n.

14 Wdzień prowadził ich
obłokiem,

78:8 �Dosł. „nieprzygotowanym”.
�Lub „którego duch”. 78:13 �Lub
„wał”.

a przez cał� noc światłem
ogniaa.

15 Rozszczepiał skały na pust-
kowiu.

Dawał im pić do woli, jak
gdyby pili z gł�binb.

16 Ze skały wyprowadzał
strumienie

i sprawiał, że woda spływała
jak rzekac.

17 Ale oni dalej grzeszyli
przeciw Niemu,

buntuj�c si� na pustyni
przeciw Najwyższemud.

18 Wswoim sercu rzucali Bogu
wyzwanie�e,

domagaj�c si� jedzenia,
na które mieli ochot��.

19 Narzekali wi�c na Boga,
mówili: „Czy Bóg potrafi

zastawić stół na pustko-
wiu?”f.

20 Uderzył w skał�,
tak iż woda popłyn�ła

strumieniamig.
A mimo to pytali:

„Czy potrafi nam dać
również chleba

albo zapewnić swojemu
ludowi mi�so?”h.

21 Gdy Jehowa ich usłyszał,
bardzo si� rozgniewał i.

Ogieńj zapłon�ł przeciw
Jakubowi

i gniew Boży rozpalił si�
przeciw Izraelowik.

22 Bo nie pokładali wiary
w Bogul,

nie ufali, że potrafi ich
wybawić.

23 Dlatego wydał nakaz po-
chmurnemu niebu w górze

i otworzył drzwi niebios.
24 Niczym deszcz zsyłał im

do jedzenia mann�,
dawał im zboże niebam.

78:18 �Dosł. „wystawiali Boga na pró-
b�”. �Lub „jedzenia dla swojej duszy”.
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25 Ludzie jedli chleb mocarzy�a,
Bóg karmił ich do sytab.

26 Wzbudził na niebie wiatr
wschodni

i swoj� moc� wzbudził wiatr
południowyc.

27 Zesłał im tak dużo mi�sa jak
prochu.

Zesłał tyle ptaków, ile jest
piasku na brzegu morza.

28 Sprawił, że spadły na Jego
obóz,

dookoła Jego namiotów.
29 Ludzie jedli, wr�cz si�

obżerali.
Dał im to, czego pragn�lid.

30 Ale zanim jeszcze zaspokoili
swoje pragnienie,

gdy jeszcze mieli jedzenie
w ustach,

31 Bóg bardzo si� na nich
rozgniewałe.

Zabił najsilniejszych
spośród nichf,

powalił młodych Izraela.
32 Mimo to nadal grzeszylig

i nie wierzyli Jego zdumie-
waj�cym dziełomh.

33 Bóg zakończył wi�c ich dni,
jakby były tylko tchnie-
niemi,

ich lata zakończył nagłymi
trwogami.

34 Ilekroć zaczynał ich uśmier-
cać, szukali Go j,

wracali i lgn�li do Niego,
35 pami�taj�c, że Bóg jest ich

Skał�k

i że Najwyższy Bóg jest ich
Wykupicielem�l.

36 Próbowali Go jednak zwieść
swoimi ustami

i okłamywali Go swoim
j�zykiem.

37 Ich serce nie było niezłomne
wobec Niegom

78:25 �Lub „aniołów”. 78:35 �Lub
„Mścicielem”.

i nie byli wierni Jego przy-
mierzua.

38 Ale On był miłosiernyb,
przebaczał� ich przewinienie

i ich nie niszczyłc.
Cz�sto powstrzymywał

złośćd,
nie wzbudzał całego swego

gniewu.
39 Bo pami�tał, że s� ciałeme,

wiatrem, który powieje i nie
wraca�.

40 Jakże cz�sto buntowali si�
przeciw Niemu na pust-
kowiuf

i na pustyni sprawiali Mu
przykrość!g

41 Raz po raz wystawiali Boga
na prób�h

i bardzo zasmucali�
´
Swi�te-

go Izraela.
42 Nie pami�tali o Jego mocy�,

o dniu, gdy wyratował� ich
z r�k wroga i,

43 o tym, jak pokazywał znaki
w Egipciej

i dokonywał cudów
w okolicach Coanu,

44 ani o tym, jak zamienił
kanały Nilu w krewk,

tak iż nie dało si� pić
z tamtejszych strumieni.

45 Nasłał na Egipcjan roje
gzów, żeby ich pożarłyl,

i żaby maj�ce sprowadzić
na nich spustoszeniem.

46 Ich plon dał żarłocznej
szarańczy,

owoc ich pracy—chmarom
szarańczyn.

47 Zniszczył ich winorośle
grademo,

a ich sykomory bryłami
gradu.

78:38 �Dosł. „zakrywał”. 78:39 �Moż-
liwe też „że duch wychodzi i nie wraca”.
78:41 �Lub „i sprawiali ból”. 78:42
�Dosł. „r�ce”. �Dosł. „wykupił”.
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48 Na pastw� gradu wydał ich
zwierz�ta jucznea,

a ich stada—na pastw� pio-
runów�.

49 Dał im odczuć swój wielki,
płon�cy gniew,

oburzenie, a także udr�k�,
zesłał oddziały aniołów spro-

wadzaj�cych nieszcz�ście.
50 Utorował drog� swojemu

gniewowi.
Nie oszcz�dził im� śmierci,
ale wydał ich� na pastw�

zarazy.
51 W końcu zabił wszystkich

pierworodnych Egiptub,
tych, którzy w namiotach

Chama urodzili si� jako
pierwsi�.

52 Potem wyprowadził swój lud
jak trzod�c

i wiódł go jak stado po pust-
kowiu.

53 Prowadził ich bezpiecznie
i nie czuli strachud.
Morze zakryło ich wrogówe.

54 I przywiódł ich do swojej
świ�tej ziemif,

tego górzystego regionu,
który zdobył sw� siln�
r�k��g.

55 Ze wzgl�du na nich wyp�dził
tamtejsze narodyh,

sznurem mierniczym przy-
dzielił dziedzictwo plemio-
nom Izraela i,

osiedlił je w ich domach j.
56 Ale oni wci�ż rzucali wy-

zwania� Bogu Najwyższe-
mu i si� przeciw Niemu
buntowalik,

nie zwracali uwagi na Jego
przypomnienia l.

78:48 �Możliwe też „pal�cej gor�czki”.
78:50 �Lub „ich duszy”. �Dosł. „ich
życie”. 78:51 �Lub „byli pocz�tkiem si-
ły rozrodczej”. 78:54 �Dosł. „sw� pra-
wic�”. 78:56 �Dosł. „wystawiali na
prób�”.

57 Odwracali si� też od Niego
i post�powali tak zdradli-
wie jak ich przodkowiea.

Nie można było na nich po-
legać—tak jak na nienapi�-
tym łukub.

58 Obrażali Boga swoimi świ�-
tymi wzniesieniamic

i wzbudzali w Nim wielki
gniew� swoimi bożkamid.

59 Bóg to widział i bardzo si�
gniewałe,

dlatego całkowicie odrzucił
Izraela.

60 W końcu porzucił przybytek
w Szilof,

namiot, w którym wcześniej
przebywał pośród ludzig.

61 Pozwolił, żeby symbol Jego
siły trafił do niewoli,

a Jego dostojeństwo—
w r�ce wrogah.

62 Wydał swój lud na pastw�
miecza i,

bardzo si� rozgniewał
na swoj� własność.

63 Ogień pożarł Jego młodych
m�żczyzn,

a Jego dziewcz�tom nie śpie-
wano pieśni weselnych�.

64 Jego kapłani padli
od miecza j,

a wdowy po nich
nie płakałyk.

65 Potem Jehowa obudził si�
jak ze snul,

niczym mocarzm budz�cy si�
po wypiciu wina.

66 I odparł wrogówn,
sprowadził na nich trwał�

hańb�.
67 Bóg odrzucił namiot Józefa,

nie wybrał plemienia
Efraima.

68 Ale wybrał plemi� Judyo,
gór� Syjon, któr� kochap.

78:58 �Lub „zazdrość”. 78:63 �Dosł.
„a Jego dziewice nie były sławione”.
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69 Swoje sanktuarium uczynił
tak trwałym jak niebo�a,

jak ziemia, któr� założył
na zawszeb.

70 Wybrał swojego sług�
Dawidac

i zabrał go od owczych
zagródd,

71 od dogl�dania karmi�cych
owiec.

Powołał go, żeby pasł
Jakuba, Jego lude,

i Izraela, Jego własnośćf.
72 On� pasł lud, maj�c nieskazi-

telne serceg,
i umiej�tnie go prowadziłh.

Utwór muzyczny Asafa i.

79 Boże, narody napadły
na Twoj� własnośćj,

sprofanowały Twoj� świ�t�
świ�tyni�k,

obróciły Jerozolim� w rumo-
wisko l.

2 Zwłoki Twoich sług dały
na żer ptakom lataj�cym
po niebie,

ciała lojalnych wobec
Ciebie—dzikim zwierz�-
tom ziemim.

3 Krew tych ludzi przelewały
jak wod�
po całej Jerozolimie

i nie ma już nikogo, kto by
ich pochowałn.

4 Dla s�siadów staliśmy si�
przedmiotem zniewago,

wszyscy dookoła szydz�
z nas i drwi�.

5 Jehowo, jak długo b�dziesz
taki rozgniewany?
Czy zawsze?p

Jak długo Twoje oburzenie
b�dzie płon�ć niczym
ogień?q

6 Swój gniew wylej na narody,
które Ci� nie znaj�,

78:69 �Dosł. „zbudował jak wysokości”.
78:72 �Czyli Dawid.

i na królestwa, które nie
wzywaj� Twojego imieniaa.

7 Bo pożarły Jakuba
i spustoszyły jego krajb.

8 Nie rozliczaj nas z przewi-
nień przodkówc.

Szybko okaż nam miłosier-
dzied,

bo jesteśmy bardzo udr�-
czeni.

9 Boże naszego wybawienia,
pomóż name

ze wzgl�du na swoje wspa-
niałe imi�.

Ze wzgl�du na swoje imi�
wyratuj nas i przebacz�
nasze grzechyf.

10 Czemu narody miałyby mó-
wić: „Gdzie jest ich Bóg?”?g

Niech na naszych oczach
dowiedz� si�,

że przelana krew Twoich
sług została pomszczonah.

11 Obyś usłyszał wzdychanie
wi�źnia i.

Swoj� wielk� moc�� ocal�
skazanych na śmierć�j.

12 Jehowo, odpłać naszym
s�siadom siedmiokrotniek

za drwiny, którymi Ci�
znieważali l.

13 Wtedy my—Twój lud i trzoda
Twojego pastwiskam—

już zawsze b�dziemy
Ci dzi�kować

i przez wszystkie pokolenia
opowiadać o Twojej
chwalen.

Dla dyrygenta.
Na melodi� „Lilii”. Przypomnienie.
Psalm Asafao. Utwór muzyczny.

80 Posłuchaj, Pasterzu
Izraela,

Ty, który prowadzisz Józefa
jak trzod�p.

79:9 �Dosł. „zakryj”. 79:11 �Dosł.
„ramieniem”. �Możliwe też „uwolnij”.
�Dosł. „synów śmierci”.
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Ty, który zasiadasz na tronie
ponad� cherubamia,

zajaśniej�.
2 Pokaż swoj� pot�g�b

przed Efraimem, Beniami-
nem i Manassesem.

Przyjdź i nas wybawc.
3 Boże, przywróć nas do łaskd,

spójrz na nas z aprobat�, że-
byśmy zostali wybawienie.

4 Jehowo, Boże Zast�pów,
jak długo b�dziesz wrogo
nastawiony� do modlitw
swojego ludu?f

5 Karmisz nas łzami jak
chlebem

i każesz nam je pić ponad
miar�.

6 Pozwalasz, żeby nasi s�sie-
dzi kłócili si� z naszego
powodu,

wrogowie do woli si� z nas
wyśmiewaj�g.

7 Boże Zast�pów, przywróć
nas do łask,

spójrz na nas z aprobat�, że-
byśmy zostali wybawienih.

8 Ty przeniosłeś winorośl i
z Egiptu.

Wyp�dziłeś narody,
a j� zasadziłeś j.

9 Oczyściłeś dla niej miejsce,
a ona zapuściła korzenie

i napełniła ziemi�k.
10 Góry okryła swoim cieniem,

a cedry Boże—swoimi
gał�ziami.

11 Gał�ziami si�gn�ła
aż do morza,

a swoimi p�dami—
do Eufratu�l.

12 Czemu zburzyłeś kamienne
mury winnicym,

tak iż wszyscy przechodnie
zrywaj� jej owoce?n

80:1 �Możliwe też „mi�dzy”. �Lub „po-
każ swój blask”. 80:4 �Dosł. „b�dziesz
dymił”. 80:11 �Dosł. „rzeki”.

13 Pustosz� j� dziki z lasu
i pas� si� w niej polne zwie-

rz�taa.
14 Boże Zast�pów, zechciej

powrócić.
Spójrz z nieba i zobacz!
Zatroszcz si� o t� winoroślb,

15 o sadzonk��, któr� zasadzi-
łeś swoj� siln� r�k��c,

i popatrz na syna�, którego
umocniłeś dla swojej
sławyd.

16 Jest spalona ognieme, ści�ta.
Lud ginie od Twojej

nagany�.
17 Udziel wsparcia temu, który

jest po Twojej prawej
stronie,

synowi człowieczemu, które-
go umocniłeś dla swojej
sławyf.

18 Wtedy si� od Ciebie
nie odwrócimy.

Zachowaj nas przy życiu,
żebyśmy mogli wzywać
Twojego imienia.

19 Jehowo, Boże Zast�pów,
przywróć nas do łask,

spójrz na nas z aprobat�, że-
byśmy zostali wybawienig.

Dla dyrygenta.
Na melodi� gittit�. Psalm Asafah.

81 Radośnie wołajcie
do Boga, naszej siłyi,

tryumfalnie wykrzykujcie
do Boga Jakuba.

2 Zagrajcie muzyk� i weźcie
tamburyn,

melodyjn� lir�� oraz harf��.
3 Zadmijcie w róg podczas

nowiuj,

80:15 �Lub „główny p�d winorośli”.
�Dosł. „swoj� prawic�”. �Lub „gał�ź”.
80:16 �Dosł. „nagany Twojego obli-
cza”. 81:nagł. �Zob. Słowniczek poj�ć.
81:2 �Hebr. kinnòr. Instrument strunowy
przypominaj�cy lir� lub harf�. �Hebr.
néwel. Instrument strunowy przypomi-
naj�cy harf� lub lir�.
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podczas pełni, w dniu nasze-
go świ�taa.

4 Bo taki nakaz otrzymał
Izrael,

tak zarz�dził Bóg Jakubab.
5 Nakaz ten ustanowił On jako

przypomnienie dla Józefac,
gdy wyruszył przeciwko zie-

mi egipskiejd.
Usłyszałem głos�, którego

nie rozpoznałem:
6 „Zdj�łem ci�żar z jego

ramione,
uwolniłem jego r�ce

od kosza.
7 Wołałeś w udr�ce, a ja ci�

wyratowałemf,
odpowiedziałem ci z chmury

burzowej�g.
Wypróbowałem ci� przy wo-

dach w Meribie�h. (Sela).
8 Mój ludu, słuchaj, a ja b�d�

świadczył przeciw tobie.
Izraelu, gdybyś tylko mnie

posłuchał!i
9 Nie b�dzie pośród ciebie

żadnego obcego boga
i nie b�dziesz si� kłaniał

cudzoziemskiemu boguj.
10 Ja, Jehowa, jestem twoim

Bogiem,
Tym, który ci� wyprowadził

z ziemi egipskiejk.
Otwórz szeroko usta, a ja ci�

nakarmi� do syta l.
11 Ale mój lud mnie nie słuchał.

Izrael mi si� nie podporz�d-
kowałm.

12 Pozwoliłem im wi�c trwać
w uporze.

Robili to, co sami uważali
za słuszne�n.

13 Gdyby tylko mój lud mnie
słuchało,

81:5 �Lub „j�zyk”. 81:7 �Dosł. „z kry-
jówki grzmotu”. �Nazwa ta zna-
czy „kłótnia”. 81:12 �Dosł. „chodzili
w swoich zamysłach”.

gdyby tylko Izrael chodził
moimi drogami!a

14 Szybko podbiłbym ich nie-
przyjaciół,

pokonałbym ich wrogów�b.
15 Ci, którzy nienawidz� Jeho-

wy, b�d� si� przed Nim
płaszczyć,

a to, co ich spotka�, b�dzie
trwało wiecznie.

16 Ale ciebie� b�dzie On karmił
najlepsz� pszenic��c

i nasyci ci� miodem
ze skały”d.
Utwór muzyczny Asafae.

82 Bóg zasiada w świ�tym
zgromadzeniu�f,

s�dzi pośród bogów�g

i mówi:
2 „Jak długo jeszcze b�dziecie

s�dzić niesprawiedliwieh

i faworyzować niegodzi-
wych? i (Sela).

3 Brońcie� mało znacz�cych
i osieroconych�j.

Oddawajcie sprawiedliwość
bezradnym i żyj�cym
w n�dzyk.

4 Ratujcie mało znacz�cych
i biednych,

wybawiajcie ich z r�k ludzi
niegodziwych”.

5 S�dziowie ci nie maj� ani
wiedzy, ani zrozumienia l,

chodz� w ciemności.
Wszystkie fundamenty ziemi

si� trz�s�m.
6 „Powiedziałem�: ‚Jesteście

bogami�n,

81:14 �Dosł. „zwróciłbym sw� r�k� prze-
ciwko ich wrogom”. 81:15 �Dosł. „a ich
czas”. 81:16 �Dosł. „jego”, czyli lud
Boży. �Dosł. „tłuszczem pszenicy”.
82:1 �Lub „w zgromadzeniu Boskie-
go”. �Lub „podobnych do Boga”. Naj-
wyraźniej chodzi o ludzi b�d�cych s�-
dziami w Izraelu. 82:3 �Lub „s�dźcie”.
�Dosł. „chłopca bez ojca”. 82:6 �Cho-
dzi o Boga. �Lub „niczym bogowie”.
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wszyscy jesteście synami
Najwyższego.

7 Ale umrzecie jak zwykli
ludziea,

upadniecie jak wszyscy
ksi�ż�ta!’”b.

8 Boże, powstań i os�dź
ziemi�c,

bo do Ciebie należ� wszyst-
kie narody.

Pieśń. Utwór muzyczny Asafad.

83 Boże, nie milcze,
Boże, nie b�dź niemy

ani bierny.
2 Bo Twoi wrogowie si�

burz�f,
ci, którzy Ci� nienawidz�,

zachowuj� si� arogancko�.
3 Przebiegle knuj� przeciw

Twojemu ludowi,
spiskuj� przeciwko tym,

których cenisz�.
4 Mówi�: „Chodźcie, wyt�pmy

ten naródg,
żeby już wi�cej nie wspomi-

nano imienia Izraela”.
5 Obmyślaj� wspóln�

strategi��,
zawarli sojusz� przeciw

Tobieh—
6 Edomici i Ismaelici�,

Moabici i i Hagryci j,
7 Gebal, Ammonk i Amalek,

Filistea l wraz z mieszkańca-
mi Tyrum.

8 Przył�czyła si� do nich rów-
nież Asyrian,

udzielaj� oni wsparcia�
potomkom Lota�o. (Sela).

9 Uczyń im tak samo jak
Midianowip,

83:2 �Lub „podnosz� głowy”. 83:3
�Dosł. „tym, którzy s� u Ciebie ukry-
ci”. 83:5 �Dosł. „razem naradzaj�
si� sercem”. �Lub „przymierze”. 83:6
�Dosł. „namioty Edomu i Ismaelitów”.
83:8 �Dosł. „stali si� ramieniem”.
�Czyli Moabitom i Ammonitom.

jak Syserze i Jabinowi
nad potokiem Kiszon�a.

10 Zostali unicestwieni
pod En-Dorb,

stali si� jak gnój na ziemi.
11 Z ich dostojnikami obejdź

si� tak jak z Orebem
i Zeebemc,

a z ich ksi�ż�tami�—jak
z Zebachem i Calmunn�d,

12 bo wszyscy oni powiedzieli:
„Weźmy na własność
ziemi�, w której mieszka
Bóg”.

13 Mój Boże, upodobnij ich do
wiruj�cego kł�bu ostówe,

do słomy gnanej przez wiatr.
14 Jak ogień, który wypala las,

jak płomień, który przypieka
góryf,

15 tak Ty ścigaj ich swoj�
nawałnic�g

i przeraź ich swoim
wichremh.

16 Jehowo, okryj� ich twarze
hańb�,

żeby szukali Twojego
imienia.

17 Niech zostan� zawstydzeni
i na zawsze b�d� przera-
żeni,

niech zostan� skompromito-
wani i zgin�.

18 Niech ludzie wiedz�, że Ty,
który masz na imi�
Jehowa i,

sam jesteś Najwyższy
nad cał� ziemi� j.

Dla dyrygenta.
Na melodi� gittit�. Psalm synów

Korachak. Utwór muzyczny.

84 Jehowo, Boże Zast�pów,
jak drogi mi jest� Twój

wspaniały przybytek! l

83:9 �Lub „Wadi Kiszon”. Zob. Słowni-
czek poj�ć, hasło „Wadi”. 83:11 �Lub
„wodzami”. 83:16 �Dosł. „napełnij”.
84:nagł. �Zob. Słowniczek poj�ć. 84:1
�Lub „jak gł�boko kocham”.
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PSALMY 84:2�do�85:8 844
2 Całym sob�� t�skni�,

wr�cz omdlewam z t�sknoty
za dziedzińcami Jehowya.
Moje serce i ciało radośnie

wołaj� do żywego Boga.
3 Jehowo, Boże Zast�pów,

mój Królu i mój Boże,
w pobliżu Twojego wspania-

łego ołtarza
nawet ptak znajduje sobie

dom,
a jaskółka gniazdo,
w którym dba o swoje

młode.
4 Szcz�śliwi s� ci, którzy

mieszkaj� w Twoim domu!b
Wci�ż Ci� wysławiaj�c.
(Sela).

5 Szcz�śliwi s� ludzie, którzy
czerpi� od Ciebie sił�d,

którzy sercem s� na drogach
prowadz�cych do Twoje-
go domu.

6 Kiedy przechodz� przez
dolin� Baka�,

wydaje im si�, że to miejsce
źródeł;

a wczesny deszcz okrywa j��
błogosławieństwami.

7 B�d� oni iść dalej i nabierać
siłe,

każdy z nich pokaże si�
przed Bogiem na Syjonie.

8 Jehowo, Boże Zast�pów,
usłysz moj� modlitw�,

wysłuchaj, Boże Jakuba.
(Sela).

9 Spójrz, nasza tarczof i nasz
Boże�,

spójrz przychylnie na swoje-
go pomazańcag.

10 Jeden dzień na Twoich dzie-
dzińcach jest lepszy niż
gdziekolwiek indziej
tysi�c!h

84:2 �Lub „moja dusza”. 84:6 �Lub
„dolin� krzewów baka”. �Możliwe też
„a nauczyciel okrywa si�”. 84:9 �Moż-
liwe też „spójrz na nasz� tarcz�, Boże”.

Wol� stać u progu domu
swojego Boga,

niż mieszkać w namiotach
niegodziwych.

11 Bo Bóg Jehowa jest naszym
słońcema i tarcz�b,

obdarza uznaniem i chwał�.
Jehowa nie odmówi żadnego

dobra
tym, którzy post�puj�

nieskazitelniec.
12 Jehowo, Boże Zast�pów,

szcz�śliwy jest człowiek,
który Ci ufad.

Dla dyrygenta.
Psalm synów Korachae.

Utwór muzyczny.

85 Jehowo, okazałeś przy-
chylność swojej ziemif,

sprowadziłeś z niewoli
potomków Jakubag.

2 Odpuściłeś win� swojego
ludu,

przebaczyłeś� wszelki jego
grzechh. (Sela).

3 Powstrzymałeś cał� swoj�
wielk� złość,

zaniechałeś gwałtownego
gniewui.

4 Boże naszego wybawienia,
przywróć nam sił��

i odłóż na bok swoje nieza-
dowoleniej.

5 Czy już zawsze b�dziesz
na nas oburzony?k

Czy b�dziesz si� gniewał
przez pokolenie za pokole-
niem?

6 Czy nie ożywisz nas na nowo,
żeby Twój lud radował si�

Tob�? l

7 Jehowo, okaż nam lojaln�
miłośćm

i zapewnij wybawienie.
8 B�d� słuchał, co mówi praw-

dziwy Bóg, Jehowa,

85:2 �Dosł. „zakryłeś”. 85:4 �Lub
„zbierz nas z powrotem”.
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845 PSALMY 85:9�do�86:14
bo On ogłosi pokój swojemu

ludowia, swoim lojalnym
sługom.

Ale oni niech nie staj� si�
znowu zbyt pewni siebieb.

9 Doprawdy, Bóg jest gotowy
wybawić tych, którzy si�
Go boj�c,

żeby Jego chwała przebywa-
ła w naszej ziemi.

10 Lojalna miłość i wierność
si� spotkaj�,

prawość i pokój si� poca-
łuj�d.

11 Z ziemi wyrośnie wierność,
a z nieba spojrzy prawośće.

12 Jehowa zapewni to,
co dobre�f,

a nasza ziemia wyda swój
plong.

13 Prawość b�dzie szła
przed Nimh

i wyznaczy ścieżk�
Jego krokom.

Modlitwa Dawida.

86 Jehowo, nadstaw ucha�
i mi odpowiedz,

bo jestemuciśniony i biednyi.
2 Strzeż mojego życia�,

bo jestem lojalny j.
Ocal swojego sług�, który

Ci ufa,
bo Ty jesteś moim Bogiemk.

3 Jehowo, okaż mi łask�l,
bo przez cały dzień do Ciebie

wołamm.
4 Rozwesel swojego sług��,

bo do Ciebie, Jehowo,
si� zwracam�.

5 Ty, Jehowo, jesteś dobryn

i ch�tnie przebaczaszo.
Szczodrze okazujesz lojaln�

miłość wszystkim, którzy
Ci� wzywaj�p.

85:12 �Lub „dobrobyt”. 86:1 �Lub
„pochyl si� i posłuchaj”. 86:2 �Lub
„duszy”. 86:4 �Lub „dusz� swojego
sługi”. �Lub „wznosz� swoj� dusz�”.

6 Jehowo, wysłuchaj mojej
modlitwy

i zwróć uwag� na moje bła-
gania o pomoca.

7 Wzywam Ci� w dniu swojej
udr�kib,

bo Ty mi odpowieszc.
8 Wśród bogów nie ma

nikogo takiego jak Ty,
Jehowod,

nie ma też dzieł takich jak
Twojee.

9 Wszystkie narody, które
utworzyłeś,

przyjd� i pokłoni� si� przed
Tob�, Jehowof,

i oddadz� chwał� Twojemu
imieniug.

10 Bo jesteś wielki i dokonujesz
niezwykłych rzeczyh,

tylko Ty jesteś Bogiemi.
11 Jehowo, ucz mnie o swojej

drodzej.
B�d� chodził w Twojej

prawdziek.
Zjednocz moje serce�,

żeby si� bało Twego
imienia l.

12 Jehowo, mój Boże, całym
sercem Ci� wysławiamm

i już zawsze b�d� wychwalał
Twoje imi�,

13 bo hojnie okazujesz mi lojal-
n� miłość

i wyratowałeś mnie� z naj-
gł�bszych zakamarków
grobu�n.

14 Boże, zuchwali powstaj�
przeciwko mnieo,

zgraja bezwzgl�dnych chce
mi odebrać życie�,

a na Ciebie nie zważaj��p.

86:11 �Lub „daj mi niepodzielne ser-
ce”. 86:13 �Lub „moj� dusz�; moje ży-
cie”. �Lub „Szeolu”, czyli wspólnego
grobu ludzkości. Zob. Słowniczek poj�ć.
86:14 �Lub „nastaje na moj� dusz�”.
�Lub „nie postawili Ci� przed sob�”.
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PSALMY 86:15�do�88:7 846
15 Ale Ty, Jehowo, jesteś

Bogiem miłosiernym
i współczuj�cym�,

nieskłonnym do gniewu�
oraz pełnym lojalnej
miłości i wierności�a.

16 Zwróć si� ku mnie i okaż mi
łask�b.

Udziel siły swojemu słudzec

i wybaw syna swojej niewol-
nicy.

17 Daj mi znak�, że jesteś dla
mnie dobry,

aby ci, którzy mnie nienawi-
dz�, zobaczyli go i zostali
zawstydzeni.

Bo Ty, Jehowo, pomagasz mi
i mnie pocieszasz.
Psalm synów Korachad.
Utwór muzyczny. Pieśń.

87 Fundament Bożego mias-
ta jest na świ�tych
górache.

2 Jehowa kocha bramy
Syjonuf

bardziej niż wszystkie
namioty Jakuba.

3 Wspaniałe rzeczy mówi si�
o tobie, miasto prawdziwe-
go Bogag. (Sela).

4 Zalicz� Rahaba�h i Babilon
do tych, którzy mnie
znaj��,

wśród nich s� również Filis-
tea i Tyr oraz Etiopia�.

B�dzie si� mówić: „Każdy na-
leż�cy do nich urodził si�
na Syjonie�”.

5 A o Syjonie b�dzie
si� mówić:

„Urodzili si� na nim
wszyscy co do jednego”.

Najwyższy utwierdzi Syjon.

86:15 �Lub „łaskawym”. �Lub „cierp-
liwym”. �Lub „prawdy”. 86:17 �Lub
„dowód”. 87:4 �Może chodzić o Egipt.
�Lub „uznaj�”. �Lub „Kusz”. �Dosł.
„tam”.

6 Spisuj�c ludzi, Jehowa
ogłosi:

„Ten si� tam urodził”. (Sela).
7 ´

Spiewacya oraz ci, którzy
tańcz� w kr�gachb,
powiedz�:

„W tobie s� wszystkie moje
źródła”�c.

Pieśń. Utwór muzyczny synów
Korachad. Dla dyrygenta. Na styl
machalat�, do śpiewu na przemian.

Maskil� Ezrachity Hemanae.

88 Jehowo, Boże mojego
wybawieniaf,

wołam do Ciebie w dzień
i staj� przed Tob� w nocyg.

2 Niech moja modlitwa dojdzie
do Ciebieh,

nadstaw ucha� na moje
wołanie o pomoc i.

3 Bo moja dusza� jest pełna
nieszcz�ść j,

a moje życie znajduje si�
u progu grobu�k.

4 Zaliczono mnie już do tych,
którzy trafiaj� do dołu�l.

Stałem si� bezradny�m,
5 pozostawiony wśród

umarłych
jak zabici leż�cy w grobie,
których już nie pami�tasz
i których pozbawiono Twojej

opieki�.
6 Umieściłeś mnie w najgł�b-

szym dole,
w ciemnych miejscach,

w wielkiej otchłani.
7 Bardzo si� na mnie

gniewaszn

i przytłaczasz mnie swoimi
wzburzonymi falami.
(Sela).

87:7 �Lub „dla mnie jesteś źródłem
wszystkich rzeczy”. 88:nagł.; 88:3
�Zob. Słowniczek poj�ć. 88:2 �Lub
„pochyl si� i posłuchaj”. 88:3 �Lub
„Szeolu”, czyli wspólnego grobu ludzko-
ści. Zob. Słowniczek poj�ć. 88:4 �Lub
„grobu”. �Lub „jak człowiek bez siły”.
88:5 �Dosł. „r�ki”.
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847 PSALMY 88:8�do�89:7
8 Daleko odsun�łeś ode mnie

moich znajomycha,
sprawiłeś, że jestem dla nich

czymś obrzydliwym.
Jestem w pułapce i nie mog�

uciec.
9 Z powodu mego uciśnienia

moje oczy osłabłyb.
Jehowo, wzywam Ci� przez

cały dzieńc,
do Ciebie wyci�gam r�ce.

10 Czy dokonasz cudów dla
umarłych?

Czy bezsilni w śmierci
powstan�, żeby Ci�
wysławiać?d (Sela).

11 Czy o Twojej lojalnej
miłości b�dzie si� opowia-
dać w grobie,

a o Twojej wierności—
w miejscu zagłady�?

12 Czy Twoje cuda b�d� znane
w ciemności

albo Twoja prawość—
w krainie zapomnienia?e

13 Ale ja wci�ż wołam do Cie-
bie, Jehowo, o pomocf,

każdego ranka dociera
do Ciebie moja modlitwag.

14 Jehowo, czemu mnie�
odrzucasz?h

Czemu kryjesz przede mn�
twarz? i

15 Od młodości
znosiłem udr�k� i byłem

bliski śmierci j.
Jestem odr�twiały z powodu

przerażaj�cych rzeczy,
do których dopuszczasz
w moim życiu.

16 Przytłacza mnie Twój płon�-
cy gniewk,

niszcz� mnie trwogi
od Ciebie.

17 Przez cały dzień otaczaj�
mnie jak wody,

88:11 �Lub „w Abaddonie”. 88:14
�Lub „moj� dusz�”.

osaczaj� mnie ze wszystkich
stron�.

18 Daleko odsun�łeś ode mnie
moich przyjaciół i towa-
rzyszya,

teraz jest przy mnie tylko
ciemność.

Maskil�. Psalm Ezrachity Etanab.

89 Zawsze b�d� śpiewał
o przejawach lojalnej
miłości Jehowy.

Wszystkim pokoleniom b�d�
oznajmiał Jego wierność.

2 Bo powiedziałem: „Lojalna
miłość b�dzie trwać�
na zawszec,

w niebie utwierdziłeś swoj�
wierność”.

3 Oznajmiłeś: „Zawarłem
przymierze ze swoim
wybranymd,

swojemu słudze Dawidowi
przysi�głeme:

4 ‚Twoje potomstwo� utwier-
dz�f na zawsze

i zbuduj� twój tron, który
przetrwa wszystkie poko-
lenia’”g. (Sela).

5 Jehowo, niebo wysławia
Twoje cuda,

zbór świ�tych wysławia
Twoj� wierność.

6 Bo kto w niebie może si�
równać z Jehow�?h

Kto wśród synów Bożych i

jest jak Jehowa?
7 Wgronie� świ�tych okazu-

je si� Bogu podziw
i respekt j.

Jest On wspaniały oraz
wzbudza l�k i szacunek
u wszystkich, którzy s�
wokół Niegok.

88:17 �Możliwe też „wszystkie naraz”.
89:nagł. �Zob. Słowniczek poj�ć. 89:2
�Lub „b�dzie zbudowana”. 89:4
�Dosł. „nasienie”. 89:7 �Lub „zgroma-
dzeniu”.
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PSALM 89:8-30 848
8 Jehowo, Boże Zast�pów!

Kto jest tak pot�żny jak Ty,
Jah�?a

Otacza Ci� Twoja wiernośćb.
9 Ty panujesz nad rozszala-

łym morzemc.
Gdy wzbieraj� na nim fale,

uspokajasz jed.
10 Całkowicie pokonałeś

Rahaba�e i go zabiłeśf.
Silnym ramieniem rozpro-

szyłeś swoich wrogówg.
11 Twoje jest niebo, a także

ziemiah.
Uczyniłeś żyzn� krain�

i wszystko, co w niej jesti.
12 Stworzyłeś północ i południe,

Taborj i Hermonk radośnie
wysławiaj� Twoje imi�.

13 Twoje rami� jest pot�żnel,
Twoja r�ka jest silnam.
Twoja silna r�ka� jest

podniesiona wysokon.
14 Prawość i sprawiedliwość s�

fundamentem Twojego
tronuo,

lojalna miłość i wierność
stoj� przed Tob�p.

15 Jehowo, szcz�śliwi s� ludzie,
którzy radośnie Ci� wysła-
wiaj�q.

Ciesz� si� Twoim uznaniem�.
16 Przez cały dzień raduj� si�

Twoim imieniem
i dzi�ki Twojej prawości

zostaj� wywyższeni.
17 Ty jesteś chwał� ich siłyr,

dzi�ki Twojemu uznaniu
nasza siła si� pomnaża�s.

18 Bo swoj� tarcz� mamy
od Jehowy,

swojego króla—od
´
Swi�tego

Izraelat.

89:8 �Skrócona forma imienia Jehowa.
89:10 �Może chodzić o Egipt lub fa-
raona. 89:13 �Dosł. „Twoja prawica”.
89:15 �Dosł. „chodz� w świetle Twojego
oblicza”. 89:17 �Dosł. „nasz róg jest
wywyższony”.

19 Wtedy powiedziałeś w wizji
do swoich lojalnych sług:

„Dałem sił� mocarzowia,
wywyższyłem wybranego

spośród ludub.
20 Znalazłem swojego sług�

Dawidac,
namaściłem go świ�tym

olejkiemd.
21 Swoj� r�k� go wespr�e,

a swoim ramieniem go
wzmocni�.

22 ˙
Zaden wróg nie zdoła

wymusić na nim daniny
ani żaden nieprawy

nie b�dzie go gn�biłf.
23 Roztrzaskam przed nim jego

przeciwnikówg

i zniszcz� tych, którzy go
nienawidz�h.

24 B�dzie z nim moja wierność
i lojalna miłośći,

dzi�ki mojemu imieniu
pomnoży si� jego siła�.

25 Położ� jego r�k�� ponad
morzem,

jego praw� r�k� ponad
rzekami j.

26 On zawoła do mnie:
‚Ty jesteś moim Ojcem,

moim Bogiem i Skał� mojego
wybawienia’k.

27 Uczyni� go pierworodnyml,
najwyższym z królów ziemim.

28 Zawsze b�d� mu okazywał
lojaln� miłośćn,

a przymierze, które z nim za-
warłem, nigdy nie zostanie
naruszoneo.

29 Jego potomstwo utwierdz�
na zawsze,

a jego tron uczyni� tak
trwałym jak niebop.

30 Jeżeli jego synowie porzuc�
moje prawo

89:24 �Dosł. „b�dzie wywyższony jego
róg”. 89:25 �Lub „rozci�gn� jego wła-
dz�”.
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849 PSALM 89:31-52
i nie b�d� si� stosować

do moich postanowień�,
31 jeżeli narusz� moje ustawy

i nie b�d� przestrzegać
moich przykazań,

32 to rózg� ukarz� ich za niepo-
słuszeństwo�a

i chłost�—za przewinienie.
33 Ale jemu nigdy nie przestan�

okazywać lojalnej miłościb
ani nie złami� swojej

obietnicy�.
34 Nie złami� swojego

przymierzac

ani nie zmieni� tego,
co powiedziałemd.

35 Raz na zawsze przysi�głem
w swojej świ�tości,

nie b�d� okłamywał Dawidae.
36 Jego potomstwo przetrwa

na zawszef,
a jego tron b�dzie istniał

przede mn� tak długo jak
słońceg.

37 B�dzie utwierdzony
na zawsze jak ksi�życ,

jak wierny świadek
na niebie”. (Sela).

38 Ale Ty sam odtr�ciłeś
i odrzuciłeś swojego
pomazańcah,

bardzo si� na niego rozgnie-
wałeś.

39 Wzgardziłeś przymierzem
zawartym ze swoim sług�,

zbezcześciłeś jego koron��,
rzucaj�c j� na ziemi�.

40 Zburzyłeś wszystkie jego
kamienne mury�,

obróciłeś w gruzy jego forty-
fikacje.

41 Wszyscy przechodnie go
złupili,

a jego s�siedzi go znieważaj�i.

89:30 �Lub „os�dów”. 89:32 �Lub
„bunt”. 89:33 �Dosł. „ani nie sprze-
niewierz� si� swojej wierności”. 89:39
�Lub „diadem”. 89:40 �Lub „schronie-
nia”.

42 Sprawiłeś, że jego przeciw-
nicy zwyci�żyli�a,

że jego wrogowie si� rozra-
dowali.

43 Ponadto cofn�łeś jego miecz
i sprawiłeś, że Twój sługa

przegrał w bitwie.
44 Pozbawiłeś go jego wspania-

łości,
a jego tron rzuciłeś

na ziemi�.
45 Skróciłeś dni jego młodości,

okryłeś go hańb�. (Sela).
46 Jehowo, jak długo b�dziesz

si� krył? Czy zawsze?b

Czy Twój gniew wci�ż
b�dzie płon�ł jak ogień?

47 Pami�taj, jak krótkie jest
moje życie!c

Czy bez powodu stworzyłeś
wszystkich ludzi?

48 Czy jakiś człowiek może żyć
i nigdy nie ujrzeć śmierci?d

Czy potrafi si�� uratować
z mocy grobu�? (Sela).

49 Jehowo, gdzie si� podziała
Twoja lojalna miłość,
któr� kiedyś okazywałeś

i co do której w swojej wier-
ności przysi�głeś Dawi-
dowi?e

50 Jehowo, pami�taj o tym,
jak wyszydzani s� Twoi
słudzy,

jak musz� znosić� szyder-
stwa wszystkich ludów,

51 jak Twoi wrogowie, Jehowo,
obrzucali zniewagami,

jak znieważali każdy krok
Twojego pomazańca.

52 Niech Jehowa b�dzie
wysławiany na zawsze.
Amen i amenf.

89:42 �Dosł. „podniosłeś prawic� je-
go przeciwników”. 89:48 �Lub „swo-
j� dusz�”. �Dosł. „z r�ki Szeolu”, czyli
wspólnego grobu ludzkości. Zob. Słow-
niczek poj�ć. 89:50 �Dosł. „nosić
w zanadrzu”.
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PSALMY 90:1�do�91:1 850

Modlitwa Mojżesza,
sługi prawdziwego Bogaa.

90 Jehowo, przez wszystkie
pokolenia jesteś na-
szym mieszkaniem�b.

2 Zanim si� narodziły góry,
zanim stworzyłeś� ziemi�—

ziemi�, na której można
mieszkać�c—

Ty od zawsze i na zawsze�
jesteś Bogiemd.

3 Sprawiasz, że śmiertelnik
wraca do prochu.

Mówisz: „Wracajcie, synowie
ludzcy”e.

4 Bo w Twoich oczach tysi�c
lat jest zaledwie jak wczo-
rajszy dzień, który już
przemin�łf,

zaledwie jak jedna straż
nocna.

5 Zmiatasz ludzig; staj� si� oni
po prostu jak sen.

Rano s� jak trawa,
która kiełkujeh.

6 Z rana wschodzi i si� od-
nawia,

ale do wieczora wi�dnie
i usycha i.

7 Bo pochłania nas Twoja
złośćj

i przeraża nas Twój gniew.
8 Jesteś świadomy naszych

przewinień�k,
wyraźnie widzisz� to,

co robimy w tajemnicy l.
9 Z powodu Twojegowielkiego

gniewu nasze dni� topniej�,
nasze lata kończ� si�

jak westchnienie�.

90:1 �Możliwe też „schronieniem”.
90:2 �Lub „wydałeś jakby w bólach
porodowych”. �Lub „żyzn� krain�”.
�Lub „od wieczności po wieczność”.
90:8 �Dosł. „stawiasz przed sob� nasze
przewinienia”. �Lub „światłem swoje-
go oblicza ujawniasz”. 90:9 �Lub „ży-
cie”. �Lub „szept”.

10 Nasze życie trwa 70 lat,
a jeśli ktoś jest szczególnie

silny�—80a.
Ale s� one pełne udr�ki

i smutku,
szybko przemijaj�,

a my odchodzimy�b.
11 Kto może poj�ć moc

Twojego gniewu?
Twoja złość jest tak wielka

jak należna Ci bojaźńc.
12 Naucz nas, jak mamy liczyć

swoje dnid,
żeby nasze serce stało si�

m�dre.
13 Wróć, Jehowo!e Jak długo

to potrwa?f

Miej litość dla swoich sługg.
14 Nasyć nas z rana swoj�

lojaln� miłości�h,
żebyśmy radośnie wykrzyki-

wali i cieszyli si�i przez
wszystkie swoje dni.

15 Spraw, żebyśmy si� cieszyli
przez tyle dni, ile nas
trapiłeś j,

przez tyle lat, ile spotykało
nas nieszcz�ściek.

16 Niech Twoi słudzy widz�
Twoje działania,

a ich synowie—Twoj� wspa-
niałośćl.

17 Niech spoczywa na nas przy-
chylność naszego Boga,
Jehowy.

Zechciej sprzyjać� dziełu
naszych r�k,

tak, sprzyjaj� dziełu naszych
r�km.

91 Kto mieszka w ukryciu
u Najwyższegon,

ten b�dzie chroniony przez�
Wszechmocnegoo.

90:10 �Lub „dzi�ki szczególnej si-
le”. �Dosł. „odlatujemy”. 90:17 �Lub
„utwierdzić”. �Lub „utwierdź”. 91:1
�Dosł. „w cieniu”.
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2 Powiem do Jehowy: „Ty je-
steś moim schronieniem
i moj� twierdz�a,

moim Bogiem, któremu
ufam”b.

3 Bo On ci� uratuje z pułapki
łowcy ptaków,

od niszczycielskiej zarazy.
4 Osłoni ci�� swoimi lotkami

i schronisz si� pod Jego
skrzydłamic.

Jego wiernośćd stanie si�
dla ciebie wielk� tarcz�e

i murem� obronnym.
5 Nie b�dziesz si� bał niczego,

co przeraża w nocyf,
ani strzały lec�cej za dniag,

6 ani zarazy panosz�cej si�
w mroku,

ani zagłady szerz�cej si�
w południe.

7 Tysi�c padnie obok ciebie
i dziesi�ć tysi�cy po twojej

prawej stronie,
ale ciebie nie spotka żadna

z tych złych rzeczyh.
8 B�dziesz tylko na to patrzył

i zobaczysz, jak niegodzi-
wych dosi�ga kara�.

9 Mówi�c: „Jehowa jest moim
schronieniem”,

uczyniłeś Najwyższego
swoim mieszkaniem�i.

10 Nie spadnie na ciebie żadna
kl�ska j

ani żadna plaga nie zbliży si�
do twojego namiotu.

11 Bo On swoim aniołomk

wyda co do ciebie nakaz,
żeby ci� strzegli na wszyst-

kich twoich drogach l.
12 B�d� ci� nosili na r�kachm,

żebyś nie uderzył stop�
o kamieńn.

91:4 �Lub „zagrodzi do ciebie dost�p”.
�Lub „wałem”. 91:8 �Dosł. „odpłata”.
91:9 �Możliwe też „twierdz�; schronie-
niem”.

13 B�dziesz st�pał po młodym
lwie i kobrze,

podepczesz grzywiastego
lwa i wielkiego w�żaa.

14 Bóg powiedział: „Ponieważ
mnie kocha�,wi�c go ocal�b.

Ochroni� go, bo zna� moje
imi�c.

15 B�dzie mnie wzywał, a ja mu
odpowiemd.

B�d� z nim w czasie jego
udr�kie.

Wyratuj� go i otocz� chwał�.
16 Nasyc� go długim życiemf

i dam mu zobaczyć, jak
zapewniam wybawienie”g.

Utwór muzyczny.
Pieśń na dzień szabatu.

92 Dobrze jest dzi�kować
Tobie, Jehowoh,

i wysławiać Twoje imi�
pieśni��, Najwyższy,

2 opowiadać rano o Twojej
lojalnej miłości i,

a nocami o Twojej
wierności—

3 przy akompaniamencie
instrumentu dziesi�cio-
strunowego i harfy�,

przy melodyjnych dźwi�kach
liry�j.

4 Bo swoimi czynami, Jehowo,
sprawiłeś, że si� ciesz�,

radośniewykrzykuj� zewzgl�-
du na dzieła Twoich r�k.

5 Jehowo, jak wielkie s�
Twoje dzieła!k

Jakże gł�bokie s�
Twoje myśli!l

6 ˙
Zaden nierozumny

nie potrafi ich poznać.

91:14 �Dosł. „do mnie przylgn�ł”.
�Lub „uznaje”. 92:1 �Lub „grać dla
Twojego imienia”. 92:3 �Hebr. néwel.
Instrument strunowy przypominaj�-
cy harf� lub lir�. �Hebr. kinnòr. Instru-
ment strunowy przypominaj�cy lir� lub
harf�.
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˙
Zaden głupi nie potrafi

zrozumieća,
7 że gdy niegodziwcy wyrasta-

j� jak chwasty�
i rozkwitaj� wszyscy dopusz-

czaj�cy si� zła,
dzieje si� tak po to, żeby

zostali bezpowrotnie
unicestwienib.

8 Ale Ty, Jehowo, jesteś
wywyższony na zawsze.

9 Jehowo, spójrz tryumfalnie
na swoich wrogów,

zobacz, jak wygin�.
Wszyscy dopuszczaj�cy si�

zła zostan� rozproszenic.
10 Ale moj� sił� pomnożysz�

jak sił� dzikiego byka.
Natr� swoj� skór� śwież�

oliw�d.
11 Moje oczy b�d� tryumfalnie

patrzeć na moich wrogówe,
moje uszy b�d� słyszeć

o upadku złych, którzy
mnie atakuj�.

12 Tymczasem prawy rozkwit-
nie jak palma,

wyrośnie tak wielki jak cedr
na Libanief.

13 Prawi s� zasadzeni w domu
Jehowy,

kwitn� na dziedzińcach
naszego Bogag.

14 Nawet w starości� wci�ż
b�d� si� mieć dobrzeh,

zachowaj�wigor� i rześkość i,
15 opowiadaj�c, że Jehowa

jest prawy.
On jest moj� Skał� j i nie ma

w Nim nieprawości.

93 Jehowa został Królem!k
Jest odziany we wspania-

łość.
Jehowa jest odziany w sił�,
nosi j� jak pas.

92:7 �Lub „trawa”. 92:10 �Dosł. „wy-
wyższysz mój róg”. 92:14 �Lub „okry-
ci siwizn�”. �Dosł. „tłustość”.

Ziemia� jest utwierdzona,
nic nie może ni� poruszyć�.

2 Twój tron został utwierdzo-
ny dawno temua,

Ty istniejesz od zawszeb.
3 Jehowo, rzeki wezbrały,

rzeki wezbrały z hukiem,
rzeki wci�ż wzbieraj�

z łoskotem.
4 Jehowa jest majestatyczny

na wysokościachc—
pot�żniejszy niż odgłos

wielu wódd,
pot�żniejszy niż grzywacze

morza.
5 Jehowo, Twoje przypomnie-

nia s� naprawd� godne
zaufaniae.´

Swi�tość cały czas zdobi
Twój dom�f.

94 Boże dokonuj�cy zemsty,
Jehowog,

Boże dokonuj�cy zemsty,
zajaśniej!

2 Powstań, S�dzio ziemih.
Odpłać wyniosłym ludziom

tym, na co zasługuj� i.
3 Jak długo niegodziwi,

Jehowo,
jak długo niegodziwi b�d�

si� tak cieszyć? j

4 Mówi� bezmyślnie i aro-
gancko.

Wszyscy złoczyńcy si� prze-
chwalaj�.

5 Miażdż� Twój lud, Jehowok,
i gn�bi� Twoj� własność.

6 Zabijaj� wdow� i osiadłego
cudzoziemca,

morduj� też sieroty�.
7 Mówi�: „Jah� nie widzi l,

Bóg Jakuba tego
nie zauważa”m.

93:1 �Lub „żyzna kraina”. �Lub „nie
może si� ona zachwiać”. 93:5
�Lub „przystoi Twojemu domowi”.
94:6 �Dosł. „chłopców bez ojca”. 94:7
�Skrócona forma imienia Jehowa.
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8 Zrozumcie towy, bezrozumni.
Wy, głupcy, kiedy wreszcie

okażecie wnikliwość?a

9 Czy Ten, który stworzył�
ucho, nie słyszy?

Czy Ten, który ukształtował
oko, nie widzi?b

10 Czy Ten, który koryguje na-
rody, nie umie upominać?c

To On przekazuje ludziom
wiedz�!d

11 Jehowa zna myśli ludzi,
wie, że s� tylko tchnienieme.

12 Szcz�śliwy jest człowiek,
którego korygujesz, Jahf,

którego nauczasz ze swojego
prawag,

13 żeby mu zapewnić spokój
w czasie nieszcz�ścia,

dopóki nie zostanie wykopa-
ny dół dla niegodziwegoh.

14 Bo Jehowa nie opuści swoje-
go ludui

ani nie porzuci swojej włas-
ności j.

15 Bo os�d znowu b�dzie prawy,
a wszyscy, którzy maj�

szczere serca, b�d� si� go
trzymać.

16 Kto mnie wesprze przeciwko
niegodziwym?

Kto stanie po mojej stronie
przeciwko złoczyńcom?

17 GdybyJehowami niepomógł,
szybko bym zgin�ł�k.

18 Kiedy mówiłem: „Moje nogi
si� chwiej�”,

podtrzymywała mnie, Jeho-
wo, Twoja lojalna miłośćl.

19 Kiedy mnie przytłoczyły�
troski�,

pocieszałeś mnie i dawałeś
mi ukojenie�m.

94:9 �Dosł. „wszczepił”. 94:17 �Lub
„moja dusza szybko by zamieszkała
w ciszy”. 94:19 �Lub „namnożyło si�
we mnie”. �Lub „niepokoj�ce myśli”.
�Lub „Twoje pocieszenia koiły moj� du-
sz�”.

20 Czy niesprawiedliwi władcy�
b�d� Twoimi sojuszni-
kami,

skoro w majestacie prawa�
sprowadzaj� udr�k�?a

21 Zaciekle atakuj� prawego�b,
a niewinnego skazuj�

na śmierć�c.
22 Ale Jehowa stanie si�

dla mnie bezpiecznym
schronieniem�,

mój Bóg jest skał�, w której
mog� si� schronićd.

23 Obróci przeciw nim
ich niegodziwe czynye

i ich zniszczy�
ich własnym złem.

Nasz Bóg, Jehowa,
ich zniszczy�f.

95 Chodźcie, radośnie wołaj-
my do Jehowy!

Tryumfalnie wykrzykujmy
do Skały naszego wyba-
wieniag.

2 Przyjdźmy przed Niego�,
dzi�kuj�c Muh,

śpiewajmy i tryumfalnie
do Niego wykrzykujmy.

3 Bo Jehowa to wielki Bóg,
wielki Król ponad wszystki-

mi innymi bogami i.
4 WJego r�ku s� najgł�bsze

miejsca ziemi,
do Niego należ� szczyty górj.

5 Do Niego należy też morze,
które stworzyłk,

a Jego r�ce ukształtowały
suchy l�dl.

6 Chodźcie, oddajmy Mu cześć
i si� pokłońmy,

kl�knijmy przed Jehow�,
naszym Twórc�m.

94:20 �Lub „s�dziowie”. Dosł. „tron”.
�Lub „dekretem”. 94:21 �Lub „dusz�
prawego”. �Dosł. „krew niewinnego
uznaj� za winn�; krew niewinnego uzna-
j� za niegodziw�”. 94:22 �Lub „wznie-
sieniem”. 94:23 �Lub „uciszy”. 95:2
�Dosł. „przed Jego oblicze”.
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7 Bo On jest naszym Bogiem,
a my jesteśmy ludem, który

On pasie,
owcami, o które dba�a.
Gdybyście tylko słuchali

dzisiaj Jego głosub:
8 „Nie znieczulajcie swoich

serc, jak to było
w Meribie�c,

jak w dniu, gdy w Massie�
na pustkowiud

9 wasi przodkowie wystawili
mnie na prób�e.

Rzucili mi wyzwanie, choć
już wcześniej widzieli
moje czynyf.

10 Przez 40 lat czułem wstr�t
do tamtego pokolenia
i powiedziałem:

‚S� oni ludem, który w sercu
zawsze bł�dzi.

Nie poznali moich dróg’.
11 Rozgniewany przysi�głem

wi�c:
‚Nie b�d� zaznawać ze mn�

odpoczynku’”g.

96 ´
Spiewajcie Jehowie

now� pieśńh.´
Spiewaj Jehowie,

cała ziemio!i
2 ´

Spiewajcie Jehowie, wysła-
wiajcie Jego imi�.

Dzień po dniu głoście dobr�
nowin� o wybawieniu,
które On zapewnia j.

3 Opowiadajcie wśród naro-
dów o Jego chwale,

wśród wszystkich ludów—
o Jego zdumiewaj�cych
dziełachk.

4 Jehowa jest wielki i szcze-
gólnie godny wysławiania.

Budzi wi�kszy l�k i podziw
niż wszyscy inni bogowie.

95:7 �Dosł. „owcami Jego r�ki”. 95:8
�Nazwa ta znaczy „kłótnia”. �Nazwa ta
znaczy „próba; wypróbowanie”.

5 Wszyscy bogowie ludów
s� bezwartościowia,

natomiast Jehowa uczynił
niebob.

6 Otacza Go majestat�
i wspaniałośćc,

Jego sanktuarium wypełnia
siła i pi�knod.

7 Rodziny ludów, oddajcie
Jehowie to, co Mu
si� należy,

oddajcie Jehowie to, co Mu
si� należy, ze wzgl�du
na Jego chwał� i sił�e.

8 Oddajcie Jehowie chwał�
należn� Jego imieniuf,

przynieście dar i wejdźcie
na Jego dziedzińce.

9 Kłaniajcie si�� Jehowie
przystrojeni świ�tości��.

Drżyj przed Nim,
cała ziemio!

10 Głoście wśród narodów:
„Jehowa został Królem!g

Ziemia� jest utwierdzona,
nic nie może ni�
poruszyć�.

Bóg b�dzie s�dził� ludy
sprawiedliwie”h.

11 Niech si� cieszy niebo
i niech si� raduje ziemia,

niech zagrzmi morze
i wszystko, co je napełnia i.

12 Niech si� ciesz� pola
i wszystko, co na nich jestj.

Także niech wszystkie
drzewa leśne radośnie
wykrzykuj�k

13 przed Jehow�, bo nadchodzi�,
nadchodzi, żeby s�dzić

ziemi�.

96:6 �Lub „dostojeństwo”. 96:9 �Lub
„oddawajcie cześć”. �Możliwe też „ze
wzgl�du na wspaniałość Jego świ�-
tości”. 96:10 �Lub „żyzna kraina”.
�Lub „nie może si� ona zachwiać”.
�Lub „bronił sprawy”. 96:13 �Lub
„przyszedł”.
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B�dzie s�dził świat�
w prawościa,

a ludy w swojej wiernościb.

97 Jehowa został Królem!c
Niech si� cieszy ziemiad.

Niech si� raduj� liczne
wyspye.

2 Otaczaj� Go obłoki i g�sty
mrokf.

Prawość i sprawiedliwość s�
fundamentem Jego tronug.

3 Przed Nim idzie ogieńh

i naokoło pochłania Jego
wrogów i.

4 Jego błyskawice rozświetla-
j� ziemi�,

ona to widzi i drżyj.
5 Góry niczym wosk topniej�

przed Jehow�k,
przed Panem całej ziemi.

6 Niebiosa rozgłaszaj� Jego
prawość,

a wszystkie ludy widz� Jego
chwał�l.

7 Niech zostan� zawstydzeni
wszyscy, którzy służ�
jakiemuś pos�gowim,

ci, którzy si� przechwalaj�
swoimi bezwartościowymi
bogamin.

Pokłońcie si� Mu�, wszyscy
bogowieo.

8 Syjon słyszy i si� cieszyp,
miejscowości� Judy

raduj� si�
z powodu Twoich wyroków,

Jehowoq.
9 Bo Ty, Jehowo, jesteś Naj-

wyższy nad cał� ziemi�,
jesteś bardzo wywyższony

ponad wszystkich innych
bogówr.

10 Wy, którzy kochacie Jehow�,
miejcie nienawiść do złas.

96:13 �Lub „zamieszkan� ziemi�; żyz-
n� krain�”. 97:7 �Lub „oddajcie Mu
cześć”. 97:8 �Dosł. „córki”.

On strzeże życia�
swoich lojalnych sługa,

ratuje ich z r�k� niegodzi-
wych ludzib.

11 ´
Swiatło zabłysło prawymc

i radość opromieniła tych,
którzy maj� szczere
serce.

12 Prawi, cieszcie si� Jehow�
i wysławiajcie Jego świ�te

imi��.
Utwór muzyczny.

98 ´
Spiewajcie Jehowie now�

pieśńd,
bo dokonał zdumiewaj�cych

rzeczye.
Swoj� siln� r�k��, swoim

świ�tym ramieniem,
zapewnił wybawienie�f.

2 Jehowa dał poznać,
że wybawienie pochodzi
od Niegog,

objawił narodom swoj�
prawośćh.

3 Pami�tał o okazaniu ludowi
Izraela lojalnej miłości
i wierności i.

Cała ziemia zobaczyła wyba-
wienie zapewnione przez
naszego Boga�j.

4 Wznoś do Jehowy tryumfal-
ne okrzyki, cała ziemio.

Cieszcie si�, radośnie wy-
krzykujcie i wysławiajcie
Go pieśni��k.

5 Wysławiajcie Jehow��,
graj�c na lirze�,

graj�c na lirze� i śpiewaj�c
melodyjn� pieśń.

97:10 �Lub „dusz”. �Lub „spod wła-
dzy”. 97:12 �Dosł. „dzi�kujcie Jego
świ�temu pami�tnemu mianu”. 98:1
�Dosł. „swoj� prawic�”. �Lub „za-
pewnił sobie zwyci�stwo”. 98:3 �Lub
„zwyci�stwo naszego Boga”. 98:4
�Lub „i Mu grajcie”. 98:5 �Lub „grajcie
Jehowie”. �Hebr. kinnòr. Instrument
strunowy przypominaj�cy lir� lub harf�.
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6 Wznoście tryumfalne okrzy-
ki przed Królem, Jehow�,

przy dźwi�ku tr�b i rogua.
7 Niech zagrzmi morze

i wszystko, co je napełnia,
ziemia� i ci, którzy na niej

mieszkaj�.
8 Niech rzeki klaszcz�

w dłonie,
niech góry razem radośnie

wykrzykuj�b

9 przed Jehow�, bo nadcho-
dzi�, żeby s�dzić ziemi�.

B�dzie s�dził świat� w pra-
wościc,

a ludy w sprawiedliwościd.

99 Jehowa został Króleme.
Niech drż� ludy.

Zasiada na tronie ponad�
cherubami f. Niech si� trz�-
sie ziemia.

2 Jehowa jest wielki na Syjo-
nie,

jest wysoko ponad wszystki-
mi ludamig.

3 Niech wysławiaj� one Twoje
wielkie imi�h,

bo budzi l�k i podziw i jest
świ�te.

4 Jesteś� pot�żnym królem,
który kocha sprawiedli-
wość i.

Utwierdziłeś to,
co jest słuszne.

Zaprowadziłeś w Jakubie
sprawiedliwość i prawośćj.

5 Wywyższajcie naszego Boga,
Jehow�k, i kłaniajcie si��
u Jego podnóżka l.

Bóg jest świ�tym.
6 Mojżesz i Aaron byli wśród

Jego kapłanówn,

98:7 �Lub „żyzna kraina”. 98:9 �Lub
„przyszedł”. �Lub „zamieszkan� zie-
mi�; żyzn� krain�”. 99:1 �Możliwe
też „mi�dzy”. 99:4 �Dosł. „On jest”.
99:5, 9 �Lub „oddawajcie Mu cześć”.

Samuel był wśród wzywaj�-
cych Jego imieniaa.

Wołali oni do Jehowy,
a On im odpowiadałb.

7 Mówił do nich ze słupa
obłokuc.

Przestrzegali Jego przypo-
mnień i nakazówd.

8 Nasz Boże, Jehowo,
Ty im odpowiadałeśe.

Byłeś Bogiem, który im
wybaczałf,

ale też karałeś ich�
za ich grzechyg.

9 Wywyższajcie naszego Boga,
Jehow�h,

i kłaniajcie si�� przed Jego
świ�t� gór� i,

bo nasz Bóg, Jehowa,
jest świ�tyj.

Dzi�kczynny utwór muzyczny.

100 Cała ziemio, wznoś
do Jehowy okrzyki
tryumfuk.

2 Służcie Jehowie z radości� l.
Przyjdźcie przed Niego

z radosnymi okrzykami.
3 Wiedzcie�, że Jehowa

jest Bogiemm.
To On nas uczynił

i należymy do Niego�n.
Jesteśmy Jego ludem

i owcami, które pasieo.
4 Wejdźcie w Jego bramy,

dzi�kuj�c Mup,
i na Jego dziedzińce,

wysławiaj�c Goq.
Dzi�kujcie Mu.

Wysławiajcie Jego imi�r.
5 Bo Jehowa jest dobrys,

Jego lojalna miłość
trwa wiecznie,

a wierność—przez wszystkie
pokoleniat.

99:8 �Dosł. „mściłeś si� na nich”.
100:3 �Lub „uznajcie”. �Możliwe też
„a nie my sami siebie”.
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Psalm Dawida.
Utwór muzyczny.

101 Jehowo, b�d� śpiewał
o Twojej lojalnej
miłości i sprawiedli-
wości.

B�d� Ci� wysławiał pieśni��.
2 B�d� post�pował roztropnie

i nienagannie�.
Kiedy do mnie przyjdziesz?
B�d� post�pował w swoim

domu w sposób świadcz�-
cy o nieskazitelności
sercaa.

3 Nie b�d� patrzył na nic bez-
wartościowego.

Nienawidz� uczynków tych,
którzy odst�puj� od tego,
co słuszneb.

Nie b�d� miał z nimi
nic wspólnego�.

4 Każdy, kto ma podst�pne
serce, jest mi daleki.

Nie b�d� akceptował� zła.
5 Ucisz�� każdego,

kto potajemnie oczernia
bliźniegoc.

Nie b�d� tolerował nikogo,
kto ma wyniosłe oczy

i zuchwałe serce.
6 Swój wzrok skieruj� ku

wiernym na ziemi,
żeby mogli ze mn� mieszkać.
B�dzie mi usługiwał ten, kto

post�puje nienagannie�.
7 W moim domu nie zamieszka

nikt podst�pny
ani żaden kłamca nie b�dzie

przebywał w mojej obec-
ności�.

8 Każdego ranka b�d� uciszał�
wszystkich niegodziwych
na ziemi,

101:1 �Lub „b�d� Ci grał”. 101:2, 6
�Lub „nieskazitelnie”. 101:3 �Lub „ich
uczynki nie przywieraj� do mnie”.
101:4 �Dosł. „znał”. 101:5 �Lub „znisz-
cz�”. 101:7 �Dosł. „przed moimi ocza-
mi”. 101:8 �Lub „niszczył”.

żeby z miasta Jehowy wytra-
cić wszystkich dopuszcza-
j�cych si� złaa.

Modlitwa człowieka zgn�bionego,
który jest zrozpaczony� i wylewa

swoje troski przed Jehow�b.

102 Jehowo, usłysz moj�
modlitw�c,

niech dotrze do Ciebie moje
wołanie o pomocd.

2 Nie kryj przede mn� twarzy,
gdy jestem w udr�cee.

Nadstaw ku mnie ucha�.
Prosz�, szybko mi odpo-

wiedz, kiedy wołamf.
3 Bo moje dni nikn� jak dym,

a moje kości s� rozżarzone
jak paleniskog.

4 Moje serce jest wypalone
i uschni�te jak trawah,

bo zapominam o tym,
żeby coś zjeść.

5 Od mojego głośnego
j�czenia i

zostały ze mnie same kości�j.
6 Przypominam pelikana

na pustkowiu,
jestem jak pójdźka wśród

ruin.
7 Nie mog� zasn�ć�,

jestem jak samotny ptak
na dachuk.

8 Moi wrogowie cały dzień
ze mnie szydz� l.

Ci, którzy ze mnie drwi��,
używaj� mojego imienia
jako przekleństwa.

9 Jako chleb jem popiółm,
a to, co pij�, jest zmieszane

ze łzamin
10 z powodu Twojego gniewu

i oburzenia,

102:nagł. �Lub „słabnie”. 102:2 �Lub
„pochyl si� i mnie posłuchaj”. 102:5
�Dosł. „moja kość przylega do mojego
ciała”. 102:7 �Możliwe też „zmizernia-
łem”. 102:8 �Lub „robi� ze mnie głup-
ca”.
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bo podniosłeś mnie tylko
po to, żeby mnie odrzucić.

11 Moje dni s� jak rozpływaj�cy
si�� cieńa,

a ja usycham jak trawab.
12 Ale Ty, Jehowo, istniejesz

wieczniec,
a Twoja sława� b�dzie trwać

przez wszystkie
pokoleniad.

13 Na pewno powstaniesz i zli-
tujesz si� nad Syjoneme,

bo to czas, żebyś okazał mu
łask�f,

wyznaczony czas już nad-
szedłg.

14 Bo Twoi słudzy ceni� sobie
jego kamienieh,

maj� sentyment nawet
do pyłu na nimi.

15 Narody b�d� si� bać Twoje-
go imienia, Jehowo,

a wszyscy ziemscy
królowie—Twojej chwałyj.

16 Bo Jehowa odbuduje Syjonk,
ukaże si� w swojej chwalel.

17 Zwróci uwag� na modlitw�
n�dzarzym

i ni� nie pogardzin.
18 Zapisano to dla przyszłego

pokoleniao,
żeby lud, który dopiero

ma si� pojawić�,
wysławiał Jah�.

19 Bo Jehowa patrzy ze swojej
świ�tej wysokościp,

z nieba spogl�da na ziemi�,
20 żeby usłyszeć wzdychanie

wi�źniaq,
żeby uwolnić skazanych

na śmierćr,
21 tak by imi� Jehowy rozgła-

szano na Syjonies,
a Jego chwał� w Jerozoli-

mie,

102:11 �Lub „wydłużaj�cy si�”. 102:12
�Lub „imi�”. Dosł. „miano”. 102:18
�Dosł. „ma zostać stworzony”. �Skró-
cona forma imienia Jehowa.

22 gdy ludy i królestwa
zbior� si�, żeby służyć

Jehowiea.
23 On przedwcześnie ograbił

mnie z sił,
skrócił moje dni.

24 Powiedziałem: „Mój Boże,
Ty, którego lata rozci�gaj�

si� na wszystkie
pokoleniab,

nie niszcz mnie w połowie
mojego życia.

25 Dawno temu położyłeś fun-
damenty ziemi

i niebo jest dziełem Twoich
r�kc.

26 One zgin�, ale Ty pozosta-
niesz.

Jak szata wszystkie znisz-
czej�.

Wymienisz je niczym odzież,
a one przemin�.

27 Ale Ty jesteś ten sam,
a Twoje lata nigdy
si� nie skończ�d.

28 Dzieci Twoich sług b�d�
mieszkać bezpiecznie,

a ich potomstwo b�dzie
przed Tob� utwierdzone”e.

Psalm Dawida.

103 Chc� wysławiać�
Jehow�,

całym sob� chc� wysławiać
Jego świ�te imi�.

2 Chc� wysławiać� Jehow�,
obym nigdy nie zapomniał

o wszystkich Jego
czynachf.

3 On przebacza wszelkie twoje
przewinieniag

i uzdrawia ci� ze wszystkich
choróbh.

4 Ratuje ci�� przed grobem�i

i koronuje swoj� lojaln�
miłości� i miłosierdziemj.

103:1, 2 �Lub „niech moja dusza wy-
sławia”. 103:4 �Dosł. „twoje życie”.
�Dosł. „dołem”.
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859 PSALMY 103:5�do�104:1
5 Przez całe twoje życie nasy-

ca ci� tym, co dobrea,
tak iż twoja młodość odna-

wia si� jak u orłab.
6 Jehowa działa w sposób

prawyc i sprawiedliwy
na rzecz wszystkich gn�bio-

nychd.
7 Dał Mojżeszowi poznać

swoje drogie,
a Izraelitom—swoje czynyf.

8 Jehowa jest miłosierny
i współczuj�cy�g,

nieskłonny do gniewu�
i pełen lojalnej miłości�h.

9 Nie b�dzie zawsze wytykał
winyi

ani wiecznie chował urazyj.
10 Nie potraktował nas stosow-

nie do naszych grzechówk

ani nie odpłacił nam tym,
na co zasłużyliśmy swoimi
przewinieniami l.

11 Bo jak wysoko jest niebo
nad ziemi�,

tak wielka jest Jego lojalna
miłość wzgl�dem tych,
którzy si� Go boj�m.

12 Jak daleko jest wschód
od zachodu�,

tak daleko Bóg odsun�ł
od nas nasze przewinienian.

13 Jak ojciec okazuje miłosier-
dzie synom,

tak Jehowa okazał miłosier-
dzie tym, którzy si� Go
boj�o.

14 Bo On dobrze wie, jak zosta-
liśmy ukształtowanip—

pami�ta, że jesteśmy
prochemq.

15 Dni śmiertelnika s� jak dni
trawyr.

Rozkwita on jak polne
kwiatys,

103:8 �Lub „łaskawy”. �Lub „cierp-
liwy”. �Lub „życzliwości”. 103:12
�Lub „wschód słońca od jego zachodu”.

16 jednak gdy powieje wiatr,
już ich nie ma,

jak gdyby nigdy ich
nie było�.

17 Ale Jehowa przez cał�
wieczność� b�dzie przeja-
wiał lojaln� miłość

wzgl�dem tych, którzy si�
Go boj�a,

a prawość—wzgl�dem dzieci
ich dziecib,

18 wzgl�dem tych, którzy
dotrzymuj� Jego przymie-
rzac,

i tych, którzy starannie prze-
strzegaj� Jego nakazów.

19 Jehowa utwierdził swój tron
w niebied,

a Jego władza królewska
rozci�ga si� nad wszyst-
kime.

20 Wysławiajcie Jehow�, wszys-
cy Jego aniołowief, dyspo-
nuj�cy pot�żn� moc�,

którzy wykonujecie Jego
słowog, słuchaj�c
Jego głosu�.

21 Wysławiajcie Jehow�,
wszystkie Jego wojskah,

Jego słudzy, którzy spełnia-
cie Jego wol�i.

22 Wysławiajcie Jehow�,
wszystkie Jego dzieła,

wsz�dzie tam, gdzie sprawu-
je władz��.

Całym sob� chc� wysławiać�
Jehow�.

104 Chc� wysławiać�
Jehow� j.

Jehowo, mój Boże, jesteś
bardzo wielkik.

103:16 �Dosł. „i ich miejsce już ich
nie zna”. 103:17 �Lub „od wiecznoś-
ci po wieczność”. 103:20 �Dosł. „słu-
chaj�c głosu Jego słowa; słuchaj�c
dźwi�ku Jego słowa”. 103:22 �Lub „we
wszystkich miejscach podległych Jego
zwierzchniej władzy”. 103:22; 104:1
�Lub „niech moja dusza wysławia”.

PSALM 103
a Ps 23:5

Ps 65:4
b Ps 51:12

Iz 40:31
c Ps 9:8
d Ps 12:5

Prz 22:22, 23
Jak 5:4

e Wj 24:4
Lb 12:8

f Ps 147:19
g Iz 55:7

Jak 5:11
h Wj 34:6

Jl 2:13
Jon 4:2

i Ps 30:5
j Iz 57:16
k Neh 9:31
l Ezd 9:13

Ps 130:3
Iz 55:7

m Ps 103:17
Iz 55:9

n Kpł 16:21, 22
Iz 43:25
Jer 31:34

o Ps 78:38
Iz 49:15
Mal 3:17
Jak 5:15

p Ps 78:39
q Rdz 2:7
r Ps 90:5, 6

1Pt 1:24
s Hi 14:1, 2
��������������������

szpalta 2
a Łk 1:50
b Wj 20:6
c Wj 19:5

Pwt 7:9
Ps 25:10

d 2Kn 20:6
Iz 66:1

e Ps 47:2
Ps 145:13
Dn 4:25

f Dn 7:10
g 2Kl 19:35

Łk 1:19
h 1Kl 22:19

Ps 148:2
Łk 2:13, 14

i Mt 13:41
Heb 1:7

��������������������

PSALM 104
j Ps 103:1
k Ps 86:10



PSALM 104:2-23 860
Przyodziewasz si� w dosto-

jeństwo� i wspaniałośća.
2 Okrywasz si� światłemb

jak szat�.
Rozci�gasz niebo jak płótno

namiotowec.
3 Belki swych górnych komnat

kładziesz wśród wód
na niebie�d,

chmury czynisz swoim
rydwaneme,

przemieszczasz si�
na skrzydłach wiatruf.

4 Swoich aniołów czynisz
duchami,

swoich sług—niszczyciel-
skim ogniemg.

5 Założyłeś ziemi� na jej fun-
damentachh.

Nigdy, przenigdy nie b�dzie
ruszona ze swojego
miejsca�i.

6 Okryłeś j� gł�bin� jak szat� j.
Wody stały nad górami.

7 Gdy je zganiłeś, uciekłyk,
na dźwi�k Twojego grzmotu

umkn�ły w popłochu.
8 Góry si� wypi�trzyłyl,

a doliny opadły.
Wszystkie one znalazły si�

w miejscach, które im
wyznaczyłeś.

9 Wytyczyłeś wodom granic�,
której nie mog� przekra-
czaćm,

żeby już nigdy nie pokryły
ziemi.

10 Wysyłasz potoki ku dolinom�,
spływaj� mi�dzy górami.

11 Zapewniaj� wod� wszystkim
polnym zwierz�tom,

dzikie osły gasz� pragnienie.
12 Nad potokami gnieżdż� si�

ptaki lataj�ce po niebie,

104:1 �Lub „majestat”. 104:3 �Dosł.
„w wodach”. 104:5 �Lub „nie zachwie-
je si�”. 104:10 �Lub „wadi”. Zob. Słow-
niczek poj�ć.

śpiewaj� wśród g�stego
listowia.

13 Nawadniasz góry ze swoich
górnych komnata.

Ziemia nasyca si� owocem
Twoich dziełb.

14 Sprawiasz, że wyrasta trawa
dla bydła

i roślinność na użytek ludzic,
by w ten sposób można było

pozyskać z ziemi żywność,
15 a także wino, które rozwese-

la serce człowiekad,
oliw�, od której lśni twarz,
i chleb, który krzepi serce

śmiertelnikae.
16 Jehowo, obficie nawodnione

s� Twoje drzewa,
cedry Libanu, które zasa-

dziłeś
17 i w których ptaki wij�

gniazda.
Drzewa jałowcowe s�

domem dla bocianaf.
18 Wysokie góry s� dla kozio-

rożcówg,
a skały s� schronieniem

dla góralkówh.
19 Stworzyłeś ksi�życ,

żeby wyznaczał czas,
słońce dobrze wie,

kiedy ma zajśći.
20 Sprowadzasz ciemność

i zapada nocj,
kiedy to wszystkie leśne

zwierz�ta zaczynaj� swoje
w�drówki.

21 Młode lwy� rycz�, szukaj�c
łupuk,

i rozgl�daj� si� za pożywie-
niem, jakie zapewnia im
Bóg l.

22 Gdy wstaje słońce,
wycofuj� si� i kład� w swo-

ich legowiskach.
23 Człowiek idzie do pracy

i trudzi si� aż do wieczora.

104:21 �Lub „młode grzywiaste lwy”.
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861 PSALMY 104:24�do�105:8
24 Jehowo, jak liczne s� Twoje

dzieła!a
Wszystkie je uczyniłeś

m�drzeb.
Ziemia jest ich pełna.

25 Na przykład w morzu—
tak wielkim i szerokim—

roi si� od niezliczonych
żywych stworzeń, małych
i wielkichc.

26 Tam pływaj� okr�ty
oraz Lewiatan�d, którego

tak ukształtowałeś,
żeby si� w nim bawił.

27 Wszystkie te stworzenia
czekaj� na Ciebie,

żebyś w odpowiedniej porze
dał im pokarme.

28 Zbieraj� to, co im dajeszf.
Gdy otwierasz swoj� r�k�,

nasycaj� si� dobrymi
rzeczamig.

29 Gdy zakrywasz swoj� twarz,
trwoż� si�.

Gdy odbierasz im ducha,
gin� i wracaj� do prochuh.

30 Gdy posyłasz swojego
ducha, zaczynaj� istnieći

i odnawiasz powierzchni�
ziemi.

31 Chwała Jehowy przetrwa
na zawsze.

Jehowa b�dzie si� cieszył
swoimi dziełami j.

32 Bóg patrzy na ziemi� i ona
drży,

dotyka gór i one dymi�k.
33 B�d� śpiewał Jehowiel

przez całe życie,
b�d� wysławiał swojego

Boga pieśni��, dopóki
b�d� żyłm.

34 Niech podobaj� Mu si�
moje myśli�.

B�d� si� cieszył Jehow�.

104:26 �Zob. Słowniczek poj�ć.
104:33 �Lub „grał swojemu Bogu”.
104:34 �Możliwe też „niech moje roz-
myślanie o Nim b�dzie miłe”.

35 Grzesznicy znikn� z ziemi
i nie b�dzie już niegodzi-

wycha.
Chc� wysławiać� Jehow�.

Wysławiajcie Jah!�

105 Dzi�kujcie Jehowieb,
wzywajcie Jego
imienia,

rozgłaszajcie wśród ludów
Jego czyny!c

2 ´
Spiewajcie Mu, wysławiajcie

Go pieśni��,
rozmyślajcie� o wszystkich

Jego zdumiewaj�cych
czynachd.

3 Szczyćcie si� Jego świ�tym
imienieme.

Niech ci, którzy szukaj�
Jehowy, ciesz� si�
w sercachf.

4 Proście Jehow�, żeby udzie-
lił wam swojej siły�g.

Bezustannie zabiegajcie
o Jego uznanie�.

5 Wspominajcie zdumiewaj�ce
czyny, których dokonał,

Jego cuda i wyroki, które
ogłosiłh,

6 wy, potomkowie� Jego sługi
Abrahama i,

wy, synowie Jakuba,
Jego wybrani j.

7 To jest Jehowa, nasz Bógk.
Jego wyroki dotycz�

całej ziemi l.
8 On zawsze pami�ta o swoim

przymierzum,
przez tysi�c pokoleń—

o złożonej obietnicy�n,

104:35 �Lub „niech moja dusza wysła-
wia”. �Lub „Alleluja!”. „Jah” to skróco-
na forma imienia Jehowa. 105:2 �Lub
„grajcie Mu”. �Możliwe też „mówcie”.
105:4 �Dosł. „szukajcie Jehowy i Je-
go siły”. �Lub „szukajcie Jego obec-
ności”. Dosł. „szukajcie Jego oblicza”.
105:6 �Lub „potomstwo”. 105:8
�Dosł. „o słowie, które nakazał”.
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PSALM 105:9-31 862
9 o przymierzu, które zawarł

z Abrahamema,
o przysi�dze, któr� złożył

Izaakowib,
10 któr� uczynił dekretem

dla Jakuba
i trwałym przymierzem

dla Izraela,
11 mówi�c: „Dam ci ziemi�

Kanaanc

jako przydzielone dziedzic-
two”d.

12 Było ich wtedy niewielue,
naprawd� niewielu, i byli

cudzoziemcami w tej
ziemif.

13 W�drowali od narodu
do narodu,

od jednego królestwa
do drugiegog.

14 Bóg nikomu nie pozwolił
ich gn�bićh

i ze wzgl�du na nich upomi-
nał królów i,

15 mówi�c: „Nie tykajcie moich
pomazańców,

a moim prorokom nie róbcie
nic złego”j.

16 Sprowadził na t� ziemi�
głódk,

pozbawił ich zapasów�
chleba�.

17 Posłał przed nimi Józefa,
człowieka, którego sprzeda-

no w niewol�l.
18 Jego stopy kr�powano�

kajdanamim,
a jego szyja była zakuta

w żelaza�,
19 aż sprawdziło si� słowo

Boga�n,
oczyściła go wypowiedź

Jehowy.

105:16 �Dosł. „połamał dr�żki”. Mo-
że chodzić o dr�żki, na których wie-
szano chleb. �Lub „jedzenia”. 105:18
�Dosł. „trapiono”. �Lub „jego dusza
dostała si� w żelazo”. 105:19 �Możliwe
też „Józefa”.

20 Król rozkazał zwolnić
Józefaa,

władca ludów go wypuścił.
21 Ustanowił go panem swoje-

go domu,
zarz�dc� całego swojego

mieniab,
22 żeby miał pełn� władz�

nad jego ksi�ż�tami�
i jego starszyzn� uczył

m�drościc.
23 Wtedy Izrael przyszedł

do Egiptud

i Jakub zamieszkał jako cu-
dzoziemiec w ziemi Chama.

24 Bóg sprawił, że Jego lud
był bardzo płodnye.

Uczynił go pot�żniejszym
od jego wrogówf.

25 Pozwolił też, żeby w sercach
wrogów zaszła zmiana, tak
iż znienawidzili Jego lud

i knuli przeciwko Jego
sługomg.

26 Posłał swojego sług�
Mojżeszah

orazAaronai, któregowybrał.
27 Ci dwaj pokazali Egipcjanom

Jego znaki
i Jego cuda w ziemi Chama j.

28 Bóg sprowadził ciemność
i w tej ziemi zapadł mrokk,

a oni� nie buntowali si�
przeciw Jego słowom.

29 Wody Egipcjan zamienił
w krew

i pozabijał ich rybyl.
30 W ich ziemi zaroiło si�

od żabm,
i to nawet w królewskich

komnatach.
31 Bóg nakazał, żeby na

wszystkie ich terytoria
nadci�gn�ły gzy i komaryn.

105:22 �Lub „wi�zał jego ksi�ż�t zgod-
nie z upodobaniem swojej duszy”.
105:28 �Może chodzić o Mojżesza i Aa-
rona.
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863 PSALMY 105:32�do�106:7
32 Ichdeszcz przeobraził w grad

i posyłał na ich kraj błyska-
wice�a.

33 Potłukł ich winorośle
i drzewa figowe,

połamał drzewa na ich
terytorium.

34 Polecił, żeby nadci�gn�ły
szarańcze,

niezliczone młode
szarańczeb.

35 Pożarły one cał� roślinność
kraju,

pożarły też plon ziemi.
36 Potem zabił każdego pierwo-

rodnego w ich krajuc,
tych, którzy im si� urodzili

jako pierwsi�.
37 Wyprowadził swój lud

ze srebrem i złotemd,
a wśród Jego plemion

nie było nikogo słabego�.
38 Kiedy Izraelici� opuszczali

Egipt, jego mieszkańcy
cieszyli si�,

bo bardzo si� ich balie.
39 Bóg rozci�gn�ł obłok, żeby

osłonić Izraelitówf,
i dał ogień, żeby zapewniał

w nocy światłog.
40 Gdy prosili, Bóg sprowadził

przepiórkih.
Karmił ich też do syta

chlebem z nieba i.
41 Ponadto otworzył skał�

i wypłyn�ła woda j,
popłyn�ła przez pustyni�

jak rzekak.
42 Bo pami�tał o świ�tej obiet-

nicy, któr� dał swojemu
słudze Abrahamowi l.

43 Wyprowadził wi�c swój lud
wśród ogromnej radościm,

swoich wybranych—wśród
radosnych okrzyków.

105:32 �Lub „płomienie ognia”.
105:36 �Lub „byli pocz�tkiem ich siły
rozrodczej”. 105:37 �Lub „nikogo, kto
by si� potykał”. 105:38 �Dosł. „oni”.

44 Dał im ziemie narodówa,
odziedziczyli to, na co ci�ż-

ko pracowały inne ludyb,
45 żeby trzymali si� Jego

nakazówc

i przestrzegali Jego praw.
Wysławiajcie Jah!�

106 Wysławiajcie Jah!�
Dzi�kujcie Jehowie,

bo jest dobryd,
Jego lojalna miłość

trwa wieczniee.
2 Kto potrafi w pełni opowie-

dzieć o pot�żnych czynach
Jehowy

lub rozgłosić wszystkie Jego
chwalebne dokonania?f

3 Szcz�śliwi s� ci, którzy
post�puj� sprawiedliwie,

którzy zawsze robi� to,
co słuszneg.

4 Jehowo, pami�taj o mnie,
gdy okazujesz przychyl-
ność� swojemu ludowih.

Zatroszcz si� o mnie
i mnie wybaw,

5 żebym cieszył si� dobroci�,
jak� okazujesz swoim
wybranymi,

żebym radował si� razem
z Twoim narodem,

żebym dumnie Ci�
wysławiał� razem z tymi,
którzy należ� do Ciebie.

6 Zgrzeszyliśmy tak jak nasi
przodkowiej,

zrobiliśmy źle, post�piliśmy
niegodziwiek.

7 Nasi przodkowie w Egipcie
nie docenili� Twoich zdu-
miewaj�cych czynów.

Nie pami�tali o tym,
jak wielka jest Twoja
lojalna miłość,

105:45; 106:1 �Lub „Alleluja!”. „Jah” to
skrócona forma imienia Jehowa. 106:4
�Lub „dobr� wol�”. 106:5 �Lub „chlu-
bił si� Tob�”. 106:7 �Lub „nie poj�li
znaczenia”.
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PSALM 106:8-29 864
ale si� zbuntowali nad mo-

rzem, nad Morzem Czer-
wonyma.

8 Bóg jednak ich wybawił
ze wzgl�du na swoje imi�b,

żeby dać poznać swoj�
pot�g�c.

9 Zgromił Morze Czerwone
i wyschło.

Poprowadził ich przez jego
gł�biny jak przez
pustyni��d.

10 Wybawił ich z r�k wrogae

i wyratował ich z r�k
nieprzyjacielaf.

11 Woda zakryła ich wrogów
i żaden z nich nie ocalał�g.

12 Wtedy nasi przodkowie
uwierzyli Jego obietnicyh,

zaśpiewali Mu pieśń
wysławiania i.

13 Ale szybko zapomnieli
o tym, co zrobił j,

nie czekali na Jego
wskazówki.

14 Ulegli na pustkowiu
swoim samolubnym
pragnieniomk,

na pustyni wystawili Boga
na prób�l.

15 On dał im to, czego
si� domagali,

ale potem poraził ich
chorob�, która ich�
wyniszczyłam.

16 Wobozie zacz�li zazdrościć
Mojżeszowi,

a także Aaronowin, świ�temu
dla Jehowyo.

17 Wtedy otworzyła si� ziemia,
połkn�ła Datana

i zamkn�ła si� nad zgroma-
dzonymi z Abiramemp.

18 Pośród tej grupy zapłon�ł
ogień,

106:9 �Lub „pustkowie”. 106:11 �Lub
„nie pozostał”. 106:15 �Lub „ich du-
sz�”.

płomień strawił niegodzi-
wycha.

19 Pod Horebem zrobili cielca
i kłaniali si� metalowemu

pos�gowib.
20 Zamienili chwał� Boż�

na podobizn� trawożernego
bykac.

21 Zapomnieli o Bogud,
swoim Wybawcy,

który dokonał wielkich
rzeczy w Egipciee,

22 zdumiewaj�cych dzieł
w ziemi Chamaf,

czynów wzbudzaj�cych l�k
i podziw nad Morzem
Czerwonymg.

23 Już miał nakazać, żeby
zostali wytraceni,

ale Mojżesz, Jego wybrany,
wstawił si� za nimi�,

żeby oddalić Jego niszczy-
cielski gniewh.

24 Potem oni wzgardzili pi�kn�
ziemi� i,

nie wierzyli Jego obietnicyj.
25 Narzekali w swoich namio-

tachk

i nie słuchali Jehowyl.
26 Dlatego On podniósł r�k�

i przysi�gł,
że ich zgładzi na pustkowium,

27 że rozproszy ich potomstwo
wśród narodów

i że zginie ono w obcych
krajachn.

28 Tymczasem oni przył�czyli
si� do kultu Baala
z Peoru�o

i jedli ofiary składane
umarłym�.

29 Prowokowali Boga swoim
post�powaniemp,

106:23 �Dosł. „stan�ł w rozpadlinie
przed Nim”. 106:28 �Lub „przystali do
Baala z Peoru”. �Chodzi o ofiary skła-
dane albo zmarłym ludziom, albo mart-
wym bożkom.
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865 PSALM 106:30-48
dlatego wybuchła wśród

nich plagaa.
30 Została jednak zatrzymana,

gdy do działania wkroczył
Pinechasb.

31 W rezultacie został uznany
za prawego�,

b�dzie uznawany za takiego
przez wszystkie pokolenia,
na zawszec.

32 Rozdrażnili Boga również
przy wodach w Meribie�

i przez nich Mojżesza
spotkało nieszcz�ścied.

33 Rozgoryczyli jego ducha
i swoimi ustami wypowie-

dział pochopne słowae.
34 Nie wytracili innych ludówf

wbrew temu, co polecił
Jehowag.

35 Ale bratali si� z tymi
narodamih

i przyswajali sobie�
ich zachowanie i.

36 Służyli ich bożkomj,
a te stały si� dla nich

sidłemk.
37 Swoich synów i córki

składali w ofierze demonoml.
38 Przelewali niewinn� krewm,

krew własnych synów
i córek

składanych w ofierze
bożkom Kanaanun.

I ta ziemia została skalana
przelewem krwi.

39 Przez swoje zachowanie
stali si� nieczyści,

przez swoje post�powanie
okazali si� niewierni
wobec Boga�o.

40 Dlatego Jehowa bardzo si�
rozgniewał na swój lud

106:31 �Lub „poczytano mu to za pra-
wość”. 106:32 �Nazwa ta znaczy „kłót-
nia”. 106:35 �Lub „uczyli si�”.
106:39 �Lub „uprawiali duchow� pro-
stytucj�”.

i zacz�ł si� brzydzić swoj�
własności�.

41 Raz po raz wydawał ich
w r�ce narodówa,

żeby panowali nad nimi ci,
którzy ich nienawidz�b.

42 Wrogowie gn�bili ich,
a oni podlegali ich władzy�.

43 Bóg wielokrotnie ich
ratowałc,

ale oni si� buntowali
i nie słuchalid,

byli wi�c upokarzani
za swoje przewinieniae.

44 On jednak widział ich
udr�k�f

i słyszał ich wołanie
o pomocg.

45 Ze wzgl�du na nich
przypominał sobie
swoje przymierze

i pod wpływem swej
wielkiej� lojalnej miłości
odczuwał litość�h.

46 Sprawiał, że wzbudzali litość
u wszystkich trzymaj�cych

ich w niewoli i.
47 Wybaw nas, Jehowo,

nasz Bożej,
i zbierz nas spośród

narodówk,
żebyśmy mogli wysławiać

Twoje świ�te imi��
i czerpać radość z wysławia-

nia Ciebie�l.
48 Niech Jehowa, Bóg Izraela,

b�dzie wysławiany
przez cał� wieczność�m.
I niech cały lud powie:

„Amen!�”.
Wysławiajcie Jah!�

106:42 �Dosł. „r�ce”. 106:45 �Lub
„obfitej”. �Lub „żal”. 106:47 �Dosł.
„dzi�kować Twojemu świ�temu imie-
niu”. �Lub „radować si� z Twojej sła-
wy”. 106:48 �Lub „od wieczności po
wieczność”. �Lub „niech si� tak sta-
nie!”. �Lub „Alleluja!”. „Jah” to skróco-
na forma imienia Jehowa.
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PSALM 107:1-23 866

107 Dzi�kujcie Jehowie,
bo jest dobrya,

Jego lojalna miłość trwa
wiecznieb.

2 Niech tak powiedz� wyrato-
wani� przez Jehow�,

ci, których On wyratował
z r�k� wrogac,

3 których zebrał z różnych
kraind,

ze wschodu i z zachodu�,
z północy i z południae.

4 Tułali si� po pustkowiu,
po pustyni.

Nie znaleźli drogi do miasta,
w którym mogliby
zamieszkać.

5 Byli głodni i spragnieni,
mdleli� z wyczerpania.

6 W udr�ce wołali do Jehowyf,
a On ratował ich z opresjig.

7 Prowadził ich właściw�
drog�h,

żeby dotarli do miasta,w któ-
rym mogliby zamieszkaći.

8 Niech dzi�kuj� Jehowiej

za Jego lojaln� miłość
i za Jego zdumiewaj�ce

czyny na rzecz ludzik.
9 Bo napoił spragnionego�,

a głodnego� nasycił dobrymi
rzeczami l.

10 Niektórzy mieszkali w g�stej
ciemności,

byli wi�źniami cierpi�cymi
w kajdanach.

11 Bo zbuntowali si� przeciw
słowu Boga,

zlekceważyli wol�� Najwyż-
szegom.

107:2 �Lub „wykupieni”. �Lub „spod
władzy”. 107:3 �Lub „ze wschodu
słońca i z zachodu słońca”. 107:5 �Lub
„ich dusza mdlała”. 107:9 �Lub „spie-
czon� dusz�”. �Lub „głodn� dusz�”.
107:11 �Lub „rad�”.

12 Dlatego nieszcz�ściami
uczył ich serca pokorya.

Potykali si� i nie było niko-
go, kto by im pomógł.

13 W udr�ce wołali o pomoc
do Jehowy,

a On wybawiał ich z opresji.
14 Wyprowadzał ich z g�stej

ciemności
i rozrywał ich kajdanyb.

15 Niech dzi�kuj� Jehowie
za Jego lojaln� miłośćc

i za Jego zdumiewaj�ce
czyny na rzecz ludzi.

16 Bo rozbił miedziane wrota
i połamał żelazne zasuwyd.

17 Oni byli głupi i cierpielie
z powodu swoich przewinień

i grzechówf.
18 Stracili wszelk� ch�ć

do jedzenia�,
przybliżyli si� do bram

śmierci.
19 W udr�ce wołali o pomoc

do Jehowy,
a On wybawiał ich z opresji.

20 Na Jego słowo byli
uzdrawianig

i wyci�gał ich z dołów,
w których tkwili.

21 Niech dzi�kuj� Jehowie
za Jego lojaln� miłość

i za Jego zdumiewaj�ce
czyny na rzecz ludzi.

22 Niech składaj� ofiary
dzi�kczynneh

i z radosnymi okrzykami
mówi� o Jego dokona-
niach.

23 Ci, co pływaj� statkami
po morzu,

ci, co prowadz� interesy
na rozległych wodach i,

107:18 �Lub „ich dusza brzydziła si�
każdym pokarmem”.
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24 widz� dokonania Jehowy
i Jego zdumiewaj�ce czyny

na otwartym morzua—
25 jak na Jego słowo zrywa si�

sztormb

i podnosi morskie fale.
26 Marynarze na statkach raz

wznosz� si� ku niebu,
raz opadaj� w gł�biny.
Z powodu nieuchronnego

nieszcz�ścia zupełnie
trac� odwag��.

27 Zataczaj� si� i chwiej� jak
pijani,

a całe ich doświadczenie
okazuje si� bezużytecznec.

28 Wtedy w udr�ce wołaj�
do Jehowyd,

a On ratuje ich z opresji.
29 Uspokaja sztorm

i cichn� morskie falee.
30 Gdy si� uspokajaj�,

marynarze si� ciesz�,
a On ich wiedzie do uprag-

nionego portu.
31 Niech dzi�kuj� Jehowie

za Jego lojaln� miłość
i za Jego zdumiewaj�ce

czyny na rzecz ludzif.
32 Niech Go wychwalaj� wśród

zebranego ludug

i niech Go wysławiaj� na po-
siedzeniu starszyzny.

33 On rzeki zamienia w pusty-
ni�,

źródła wód w spieczon�
ziemi�h,

34 a urodzajne grunty w słone
nieużytki i—

z powodu niegodziwości
mieszkaj�cych tam ludzi.

35 Pustyni� zamienia w trzci-
niaste rozlewiska,

a such� ziemi� w źródła wódj.
36 Osiedla tam głodnychk,

żeby mogli założyć miasto,
w którym b�d� mieszkaćl.

107:26 �Lub „topnieje ich dusza”.

37 Ci obsiewaj� pola i sadz�
winnicea,

które wydaj� obfite plonyb.
38 Bóg im błogosławi i bardzo

ich przybywa.
On nie pozwala, żeby ich

stada si� zmniejszyłyc.
39 Ale oni znowu staj� si� nie-

liczni i s� upokorzeni
wskutek ucisku, nieszcz�ś-

cia i smutku.
40 Bóg wylewa pogard�

na dostojników
i sprawia, że tułaj� si� po

bezdrożach pustkowiad.
41 Ale biednych chroni� przed

uciskieme

i sprawia, że ich rodziny
s� liczne jak trzoda.

42 Prawi to widz� i si� raduj�f,
a wszyscy nieprawi zamyka-

j� ustag.
43 Kto jest m�dry, ten b�dzie

zwracał uwag� na te
rzeczyh

i gł�boko rozmyślał o tym,
jak Jehowa okazuje lojaln�
miłośći.

Pieśń. Utwór muzyczny Dawida.

108 Moje serce jest nie-
złomne, Boże.

Całym sob�� b�d� śpiewał
i grał j.

2 Przebudź si�, harfo�,
i ty, liro�k.

Obudz� świt.
3 Jehowo, b�d� Ci� sławił

pośród ludów,
b�d� Ci� wysławiał pieśni��

wśród narodów.

107:41 �Lub „stawia wysoko”, to znaczy
uniemożliwia do nich dost�p. 108:1
�Dosł. „swoj� chwał�”. 108:2 �Hebr.
néwel. Instrument strunowy przypomi-
naj�cy harf� lub lir�. �Hebr. kinnòr. In-
strument strunowy przypominaj�cy lir�
lub harf�. 108:3 �Lub „b�d� Ci grał”.
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4 Bo Twoja lojalna miłość jest
wielka, si�ga niebiosa,

a Twoja wierność—obłoków.
5 Boże, b�dź wywyższony

ponad niebiosa,
niech Twoja chwała góruje

nad cał� ziemi�b.
6 Wybaw nas swoj� siln� r�k��

i mi odpowiedz,
żeby uratowali si� ci,

których kochaszc.
7 Bóg powiedział w swojej

świ�tości�:
„Bardzo si� rozraduj�,

dam Szechemd jako
dziedzictwo

i obmierz� dolin�� Sukkote.
8 Do mnie należy Gileadf,

tak jak i Manasses,
a Efraim jest hełmem�

dla mojej głowyg.
Juda jest moj� lask�

rozkazodawcyh.
9 Moab jest mis�, w której

si� myj�i.
Na Edom rzuc� swój sandał j.
Nad Filiste� tryumfalnie

zakrzykn�”k.
10 Kto mi pomoże zdobyć

warowne miasto?
Kto mnie poprowadzi

przeciwko Edomowi? l

11 Czy nie Ty, Boże, który nas
odrzuciłeś?

Czy nie Ty, nasz Boże,
który już nie wyruszasz
z naszymi wojskami?m

12 Pomóż nam w naszej
udr�cen,

bo nie ma co liczyć na wyba-
wienie przez ludzio.

13 Dzi�ki Bogu zyskamy mocp,
a On podepcze naszych

wrogówq.

108:6 �Dosł. „swoj� prawic�”. 108:7
�Możliwe też „w swoim świ�tym miej-
scu”. �Lub „nizin�”. 108:8 �Dosł.
„twierdz�”.

Dla dyrygenta.
Psalm Dawida. Utwór muzyczny.

109 Boże, Ty, którego wy-
sławiama, nie milcz.

2 Bo niegodziwi i podst�pni
wypowiadaj� si� przeciw-
ko mnie,

mówi� o mnie kłamstwab.
3 Z każdej strony kieruj�

we mnie słowa nienawiści
i bez powodu mnie atakuj�c.

4 Wodpowiedzi na moj�
miłość przeciwstawiaj�
mi si�d,

ale ja dalej si� modl�.
5 Odpłacaj� mi złem za dobroe

i nienawiści� za moj�
miłośćf.

6 Ustanów nad moimwrogiem�
kogoś niegodziwego,

a po jego prawej stronie
niech stanie przeciwnik�.

7 Gdy mój wróg b�dzie s�dzo-
ny, niech okaże si� winny�,

niech nawet jego modlitwa
zostanie uznana
za grzechg.

8 Niech jego dni b�dzie
niewieleh,

a jego urz�d nadzorcy niech
przejmie ktoś innyi.

9 Niech jego dzieci� strac�
ojca,

a jego żona niech zostanie
wdow�.

10 Niech jego dzieci� tułaj� si�
i żebrz�,

niech szukaj� jedzenia
i mieszkaj� w ruderach.

11 Niech wierzyciel zagarnie�
całe jego mienie,

a obcy niech rozgrabi� jego
maj�tek.

109:6 �Dosł. „nad nim”. �Lub „oskar-
życiel”. 109:7 �Lub „niegodziwy”.
109:9, 10 �Dosł. „synowie”. 109:11
�Lub „niech lichwiarze zastawi� pułap-
ki”.
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12 Niech nikt nie okaże mu
życzliwości�

ani nie zlituje si� nad jego
osieroconymi dziećmi�.

13 Niech jego potomkowie
zostan� zgładzenia.

Oby ich imi� zostało zapo-
mniane w ci�gu pokolenia.

14 Niech Jehowa pami�ta prze-
winienie jego praojcówb

i oby nie został zapomniany
grzech jego matki.

15 Niech Jehowa zawsze
pami�ta, co oni wszyscy
zrobili,

a pami�ć o nich niech usunie
z ziemic.

16 Bo taki człowiek nie pami�-
tał o okazywaniu życzli-
wości�d,

ale ścigał gn�bionegoe, bied-
nego i zrozpaczonego�,

żeby go zabićf.
17 Kochał przeklinać, wi�c

spadły na niego przekleń-
stwa.

Nie chciał błogosławić, wi�c
sam nie zaznał błogosła-
wieństw.

18 Ubrał si� w przekleństwa
jak w szat�.

Wlały si� one w jego ciało
jak woda,

w jego kości—jak oliwa.
19 Niech jego przekleństwa

przylgn� do niego jak ubra-
nie, którym si� okrywag,

i jak pas, który zawsze nosi.
20 Tak Jehowa odpłaci temu,

kto mi si� przeciwstawiah,
i tym, którzy mówi� o mnie�

źle.
21 Jehowo,Wszechwładny

Panie,

109:12, 16 �Lub „lojalnej miłości”.
109:12 �Dosł. „chłopcami bez ojca”.
109:16 �Lub „maj�cego złamane ser-
ce”. 109:20 �Lub „mojej duszy”.

zadziałaj na moj� rzecz
ze wzgl�du na swoje imi�a.

Wyratuj mnie, bo Twoja
lojalna miłość jest wspa-
niałab.

22 Jestem bezradny i biednyc,
a moje serce zostało zra-

nioned.
23 Przemijam jak rozpływaj�cy

si� cień,
strz�śni�to mnie jak

szarańcz�.
24 Moje kolana uginaj� si�

wskutek postu,
moje ciało wychudło,

a ja marniej��.
25 Stałem si� dla swoich wro-

gów obiektem drwine.
Gdy mnie widz�, kr�c�

głowamif.
26 Pomóż mi, Jehowo,

mój Boże,
wybaw mnie swoj� lojaln�

miłości�.
27 Niech wiedz�, że to Twoja

r�ka,
że to Ty, Jehowo, zapewni-

łeś wybawienie.
28 Oni niech przekln�, ale Ty

pobłogosław.
Kiedy wyst�pi� przeciwko

mnie, niech zostan�
zawstydzeni,

a Twój sługa niech si�
cieszy.

29 Niech ci, którzy mi si�
przeciwstawiaj�, zostan�
odziani w upokorzenie.

Niech si� okryj� wstydem
jak dług� szat��g.

30 Swoimi ustami b�d� żarliwie
wysławiał Jehow�,

b�d� Go wysławiał wśród
wielu ludzih.

109:24 �Dosł. „wychudło, jest bez tłusz-
czu; wychudło, jest bez oliwy”. 109:29
�Lub „jak płaszczem bez r�kawów”.
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31 Bo On stanie po prawej stro-
nie biednego,

żeby go wybawić z r�k tych,
którzy go� pot�piaj�.

Psalm Dawida. Utwór muzyczny.

110 Jehowa powiedział
mojemu Panu:

„Zasiadaj po mojej prawej
stroniea,

aż położ� twoich wrogów
jako podnóżek dla twoich
nóg”b.

2 Jehowa z Syjonu rozci�gnie
berło twojej władzy,
mówi�c:

„Wyrusz na podbój mi�dzy
swoich wrogów”c.

3 Twój lud ch�tnie stawi si�
do dyspozycji w dniu,
gdy b�dziesz wyruszał
ze swoim wojskiem�.

Twoja młodzież we wspania-
łej świ�tości

jest jak krople rosy o świcie.
4 Jehowa przysi�gł i nie zmie-

ni zdania�:
„Ty jesteś kapłanem

na zawszed,
kapłanem na wzór Melchize-

deka!”e.
5 Jehowa b�dzie po twojej

prawej stronief.
W dniu swego gniewu

roztrzaska królówg.
6 Wykona wyrok na�

narodachh,
napełni ziemi� zwłokami i.
Zmiażdży przywódc��

rozległej krainy�.
7 Po drodze b�dzie on� pił

ze strumienia.
Dlatego b�dzie trzymał

głow� wysoko.

109:31 �Lub „jego dusz�”. 110:3 �Lub
„w dniu mobilizacji twojego wojska”.
110:4 �Lub „nie b�dzie żałował”. 110:6
�Lub „wśród”. �Dosł. „głow�”. �Lub
„całej ziemi”. 110:7 �Chodzi o „mojego
Pana” z wersetu 1.

111 Wysławiajcie Jah!�a

� [alef ]
B�d� wysławiał Jehow�

całym sercemb

� [bet]
w gronie prawych i w zborze.

� [gimel]
2 Dzieła Jehowy s� wielkiec,

� [dalet]
badaj� je wszyscy, którzy

czerpi� z nich przyjem-
nośćd.

� [he]
3 WJego działaniach kryje si�

chwała i wspaniałość,
� [waw]

a Jego prawość trwa
wieczniee.

� [zajin]
4 Bóg sprawia, że pami�ta si�

o Jego zdumiewaj�cych
dokonaniachf.

	 [chet]
Jehowa jest współczuj�cy�

i miłosiernyg.

 [tet]

5 Daje pokarm tym, którzy si�
Go boj�h.

� [ jod]
Zawsze b�dzie pami�tał

o swoim przymierzui.
� [kaf ]

6 Swojemu ludowi pokazał,
jak pot�żnych rzeczy
dokonuje,

 [lamed]
gdy dał mu dziedzictwo

narodów j.
� [mem]

7 Dziełami Jego r�k s� prawda
i sprawiedliwośćk,

� [nun]
wszystkie Jego nakazy

s� godne zaufania l.

111:1 �Lub „Alleluja!”. „Jah” to skróco-
na forma imienia Jehowa. 111:4 �Lub
„łaskawy”.
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� [samech]
8 Zawsze można na nich

polegać�—teraz
i po wieczność.

� [ajin]
Opieraj� si� na prawdzie

i prawościa.
� [pe]

9 Bóg wykupił swój ludb.
� [cade]

Nakazał, żeby Jego przymie-
rze trwało wiecznie.

� [kof ]
Jego imi� jest świ�te,

budzi l�k i podziwc.
� [resz]

10 Bojaźń przed Jehow� jest
pierwszym krokiem
do zdobycia� m�drościd.

� [szin]
Wszyscy, którzy stosuj� si�

do Jego nakazów�, s�
naprawd� wnikliwie.

� [taw]
Jego sława trwa wiecznie.

112 Wysławiajcie Jah!�f

� [alef ]
Szcz�śliwy jest człowiek,

który boi si� Jehowyg,
� [bet]

który czerpie wielk�
przyjemność z Jego
przykazańh.

� [gimel]
2 Jego potomkowie stan� si�

na ziemi pot�żnymi
ludźmi,

� [dalet]
a pokolenie prawych b�dzie

błogosławionei.
� [he]

3 W jego domu gości dobrobyt
i bogactwo,

111:8 �Lub „s� dobrze ugruntowa-
ne”. 111:10 �Dosł. „jest pocz�tkiem”.
�Dosł. „do nich”. 112:1 �Lub „Allelu-
ja!”. „Jah” to skrócona forma imienia Je-
howa.

� [waw]
a jegoprawość trwa wiecznie.

� [zajin]
4 Jest on dla prawych jak

światło świec�ce w ciem-
nościa.

	 [chet]
Jest współczuj�cy�,

miłosiernyb i prawy.

 [tet]

5 Dobrze si� wiedzie człowie-
kowi, który szczodrze�
pożyczac.

� [ jod]
W swoich działaniach kieruje

si� sprawiedliwości�.
� [kaf ]

6 Nic nim nie wstrz�śnied.
 [lamed]

O prawym zawsze b�dzie si�
pami�taće.

� [mem]
7 Nie przestraszy si� on złych

wieścif.
� [nun]

Jego serce jest niezłomne,
ufa Jehowieg.

� [samech]
8 Jego serce jest niezachwia-

ne�, taki człowiek si�
nie boih.

� [ajin]
Ostatecznie to on b�dzie

tryumfalnie patrzył
na swoich wrogów i.

� [pe]
9 Hojnie dzieli si� z innymi,

daje biednymj.
� [cade]

Jego prawość trwa
wieczniek.

� [kof ]
Jego siła pomnoży si��

w chwale.

112:4 �Lub „łaskawy”. 112:5 �Lub „łas-
kawie”. 112:8 �Lub „zdecydowane;
stabilne”. 112:9 �Dosł. „jego róg b�-
dzie wywyższony”.
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� [resz]
10 Zobaczy to niegodziwy

i si� oburzy.
� [szin]

B�dzie zgrzytać z�bami
i przepadnie�.

� [taw]
Pragnienia niegodziwych

si� nie spełni�a.

113 Wysławiajcie Jah!�
Wysławiajcie Jehow�,

Jego słudzy,
wysławiajcie imi� Jehowy.

2 Niech imi� Jehowy b�dzie
wysławiane

odt�d aż po wiecznośćb.
3 Niech imi� Jehowy b�dzie

wysławiane
od wschodu aż do zachodu�c.

4 Jehowa jest wysoko ponad
wszystkimi narodamid,

chwał� przewyższa
niebiosae.

5 Kto jest jak nasz Bóg,
Jehowaf,

Ten, który mieszka�
na wysokości?

6 Schyla si�, żeby spojrzeć
na niebo i ziemi�g,

7 i podnosi z prochu tego,
kto niewiele znaczy.

Z popiołu� podnosi bied-
negoh,

8 żeby go posadzić z dostojni-
kami,

z dostojnikami swojego ludu.
9 Sprawia, że niepłodna jest

szcz�śliw� matk�,
która mieszka w domu

ze swoimi dziećmi�i.
Wysławiajcie Jah!�

112:10 �Dosł. „stopnieje”. 113:1, 9
�Lub „Alleluja!”. „Jah” to skrócona for-
ma imienia Jehowa. 113:3 �Lub „od
wschodu słońca aż do jego zachodu”.
113:5 �Lub „zasiada na tronie”. 113:7
�Możliwe też „z wysypiska śmieci”.
113:9 �Dosł. „synami”.

114 Kiedy Izrael wyszedł
z Egiptua,

dom Jakuba—spośród ludu
mówi�cego obcym
j�zykiem,

2 Juda stał si� sanktuarium�
Boga,

Izrael—Jego królestwemb.
3 Morze to zobaczyło

i uciekłoc,
Jordan zawróciłd.

4 Góry podskakiwały
jak baranye,

wzgórza—jak jagni�ta.
5 Morze, czemużeś uciekło?f

Jordanie, czemu
zawróciłeś?g

6 Góry, czemu podskakiwały-
ście jak barany,

a wy, wzgórza—jak jagni�ta?
7 Ziemio, drżyj przed Panem,

przed Bogiem Jakubah,
8 który zamienia skał� w trzci-

niaste rozlewisko,
krzemienn� skał� w źródła

wódi.

115 Nie nam, Jehowo,
nie nam�,

ale swojemu imieniu
przysparzaj chwałyj,

bo jesteś lojalny w miłości
i wiernyk.

2 Czemu narody miałyby
mówić:

„Gdzie jest ich Bóg?”? l

3 Nasz Bóg jest w niebie,
robi, cokolwiek zechce.

4 A ich bożki to srebro i złoto,
dzieło ludzkich r�km.

5 Maj� usta, ale nie mówi�n.
Maj� oczy, ale nie widz�.

6 Maj� uszy, ale nie słysz�.
Maj� nos, ale nie czuj�

zapachu.

114:2 �Lub „świ�tym miejscem”. 115:1
�Lub „nam nic si� nie należy, Jehowo,
nam nie należy si� nic”.
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7 Maj� r�ce, ale nie dotykaj�.
Maj� nogi, ale nie chodz�a.
Swoim gardłem nie wydaj�

żadnego dźwi�kub.
8 Do nich upodobni� si� ci,

którzy je wytwarzaj�c,
jak również wszyscy,

którzy im ufaj�d.
9 Izraelu, ufaj Jehowiee—

On jest twoj� pomoc�
i tarcz�f.

10 Potomkowie Aaronag,
ufajcie Jehowie—

On jest wasz� pomoc�
i tarcz�.

11 Wy, którzy boicie si� Jeho-
wy, ufajcie Jehowieh—

On jest wasz� pomoc�
i tarcz� i.

12 Jehowa o nas pami�ta
i b�dzie nam błogosławił,

b�dzie błogosławił potom-
kom Izraela j,

b�dzie błogosławił potom-
kom Aarona.

13 B�dzie błogosławił tym,
którzy boj� si� Jehowy,

zarówno małym, jak
i wielkim.

14 Jehowa was pomnoży,
was i wasze dzieci�k.

15 Niech wam błogosławi
Jehowa l,

Twórca nieba i ziemim.
16 Niebiosa należ� do Jehowyn,

ale ziemi� dał On ludziomo.
17 Umarli nie wysławiaj� Jah�p,

niewysławiaGo żaden z tych,
których ucisza śmierć�q.

18 My natomiast b�dziemy
wysławiać Jah

odt�d aż po wieczność.
Wysławiajcie Jah!�

115:14 �Dosł. „synów”. 115:17 �Skró-
cona forma imienia Jehowa. �Dosł. „ze
zst�puj�cych do ciszy”. 115:18 �Lub
„Alleluja!”. „Jah” to skrócona forma
imienia Jehowa.

116 Kocham Jehow�,
bo słyszy� mój głos,

moje błagania
o pomoca.

2 On nadstawia ku mnie
ucha�b.

B�d� wołał do Boga,
dopóki b�d� żył�.

3 Oplotły mnie powrozy
śmierci,

schwytał mnie grób�c.
Przemogła mnie udr�ka

i smutekd.
4 Ale wzywałem imienia

Jehowy, błagaj�ce:
„Jehowo, wyratuj mnie�!”.

5 Jehowa jest współczuj�cy�
i prawyf,

nasz Bóg jest miłosiernyg.
6 Jehowa strzeże niedoświad-

czonychh.
Zostałem upokorzony,

ale On mnie wybawił.
7 Niech moja dusza�

znowu odpocznie,
bo Jehowa potraktował

mnie życzliwie.
8 Uratowałeś mnie�

od śmierci,
moje oczy od łez, a moje

nogi od potkni�cia i.
9 B�d� chodził przed Jehow�

w krainie żyj�cych.
10 Wierzyłem, dlatego

mówiłemj,
chociaż byłem bardzo

udr�czony.
11 Wpadłem w panik� i powie-

działem:
„Każdy człowiek jest

kłamc�”k.

116:1 �Możliwe też „kocham, bo Jehowa
słyszy”. 116:2 �Lub „pochyla si�, że-
by mnie posłuchać”. �Dosł. „w swoich
dniach”. 116:3 �Dosł. „znalazły mnie
udr�ki Szeolu”. 116:4, 8 �Lub „moj�
dusz�”. 116:5 �Lub „łaskawy”. 116:7
�Zob. Słowniczek poj�ć.
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12 Czym si� odwdzi�cz�
Jehowie

za całe dobro, które
mi wyświadczył?

13 Podnios� kielich
wybawienia�

i b�d� wzywał imienia
Jehowy.

14 ´
Sluby, które złożyłem

Jehowie,
spełni� w obecności całego

Jego ludua.
15 Cenna� w oczach Jehowy

jest śmierć Jego lojalnych
sługb.

16 Jehowo, błagam Ci�,
bo jestem Twoim sług�.
Jestem Twoim sług�, synem

Twojej niewolnicy.
Ty oswobodziłeś mnie

z wi�zówc.
17 Złoż� Ci ofiar� dzi�kczynn�d,

b�d� wzywał imienia
Jehowy.

18 ´
Sluby, które złożyłem

Jehowie,
spełni�e w obecności całego

Jego luduf,
19 na dziedzińcach domu

Jehowyg,
pośrodku ciebie,

Jerozolimo.
Wysławiajcie Jah!�h

117 Wysławiajcie Jehow�,
wszystkie narodyi,

wychwalajcie Go, wszystkie
ludy�j.

2 Bo wielka jest lojalna miłość
Jehowy wzgl�dem nask,

a Jego wiernośćl trwa
wieczniem.

Wysławiajcie Jah!�n

116:13 �Lub „wspaniałego wybawienia”.
116:15 �Lub „drogocenna”. 116:19;
117:2 �Lub „Alleluja!”. „Jah” to skróco-
na forma imienia Jehowa. 117:1 �Lub
„rody”.

118 Dzi�kujcie Jehowie,
bo jest dobrya,

Jego lojalna miłość trwa
wiecznie.

2 Niech teraz powie Izrael:
„Jego lojalna miłość trwa

wiecznie”.
3 Niech teraz powiedz�

potomkowie Aarona:
„Jego lojalna miłość

trwa wiecznie”.
4 Niech teraz powiedz� ci,

którzy boj� si� Jehowy:
„Jego lojalna miłość

trwa wiecznie”.
5 W udr�ce wzywałem Jah�.

Jah odpowiedział i zapro-
wadził mnie do bezpiecz-
nego� miejscab.

6 Jehowa jest po mojej stro-
nie, nie b�d� si� bałc.

Comoże mi zrobić człowiek?d

7 Jehowa jest po mojej stronie
i mi pomaga�e,

b�d� tryumfalnie patrzył
na tych, którzy mnie
nienawidz�f.

8 Lepiej chronić si� u Jehowy,
niż ufać ludziomg.

9 Lepiej chronić si� u Jehowy,
niż ufać ksi�ż�tomh.

10 Otoczyły mnie wszystkie
narody,

ale je odparłem w imi�
Jehowyi.

11 Otoczyły mnie, tak, otoczyły
mnie całkowicie,

ale je odparłem w imi�
Jehowy.

12 Otoczyły mnie niczym
pszczoły,

ale zostały zgaszone tak
szybko jak ogień wśród
cierni.

Odparłem je w imi� Jehowyj.

118:5 �Skrócona forma imienia Jehowa.
�Lub „przestronnego”. 118:7 �Możliwe
też „razem z tymi, którzy mi pomagaj�”.
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13 Mocno mnie popchni�to�,
żebym upadł,

ale Jehowa mi pomógł.
14 Jah jest moj� ochron� i sił�,

stał si� moim wybawieniema.
15 Z namiotów prawych

dobiegaj� odgłosy radości
i zwyci�stwa�.

Silna r�ka� Jehowy dokonu-
je pot�żnych czynówb.

16 Silna r�ka� Jehowy jest try-
umfalnie wzniesiona.

Silna r�ka� Jehowy dokonu-
je pot�żnych czynówc.

17 Nie umr�, b�d� żył,
żeby ogłaszać dzieła Jahd.

18 Jah surowo mnie skarciłe,
ale nie wydał mnie śmiercif.

19 Otwórzcie mi bramy
prawościg.

Wejd� przez nie i b�d�
wysławiał Jah.

20 Oto brama Jehowy.
Wejd� przez ni� prawih.

21 B�d� Ci� wysławiał,
bo mi odpowiedziałeś i

i stałeś si� moim wybawie-
niem.

22 Kamień odrzucony
przez budowniczych

stał si� wieńcz�cym kamie-
niem narożnym�j.

23 Pojawił si� za spraw�
Jehowyk,

jest wspaniały w naszych
oczach l.

24 To jest dzień, który wyzna-
czył Jehowa,

b�dziemy si� nim cieszyć
i radować.

25 Jehowo, błagamy, zechciej
nas wybawić!

Jehowo, zechciej dać nam
zwyci�stwo!

118:13 �Możliwe też „popchn�łeś”.
118:15 �Lub „wybawienia”. 118:15, 16
�Dosł. „prawica”. 118:22 �Dosł. „gło-
wic� w�gła”.

26 Błogosławiony jest ten,
kto przychodzi w imieniu
Jehowya.

Błogosławimy was z domu
Jehowy.

27 Jehowa jest Bogiem,
daje nam światłob.
Idźcie w pochodzie świ�-

tecznym z gał�zkami
w r�kachc

aż do rogów ołtarzad.
28 Ty jesteś moim Bogiem

i Ciebie b�d� wysławiał.
Mój Boże, Ciebie b�d�

wywyższałe.
29 Dzi�kujcie Jehowief,

bo jest dobry,
Jego lojalna miłość

trwa wiecznieg.
� [alef ]

119 Szcz�śliwi s� ci,
którzy id� drog�
nienaganności�,

którzy chodz� w prawie
Jehowyh.

2 Szcz�śliwi s� ci, którzy
trzymaj� si� Jego przypo-
mnieńi,

którzy szukaj� Go całym
sercemj.

3 Nie dopuszczaj� si� niepra-
wości,

chodz� Jego drogamik.
4 Ty poleciłeś,

żeby pilnie stosowano si�
do Twoich nakazów l.

5 Jakże chciałbym pozostać
nieugi�ty�m,

żeby przestrzegać Twoich
przepisów!

6 Dzi�ki temu gdy b�d�
zważał na wszystkie
Twoje przykazania,

nie spotka mnie wstydn.
7 Gdy si� naucz� Twoich pra-

wych postanowień,

119:1 �Lub „zachowuj� nieskazitel-
ność”. 119:5 �Dosł. „oby moje drogi
były utwierdzone”.
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b�d� Ci� wysławiał szcze-
rym sercem.

8 B�d� przestrzegał Twoich
przepisów.

Obyś nigdy nie opuścił
mnie całkowicie.

� [bet]
9 Jak młody człowiek może

prowadzić czyste życie?
Musi mieć si� na baczności

i trzymać si� Twoich
słówa.

10 Szukam Ci� całym sercem.
Nie daj mi odst�pić od Two-

ich przykazańb.
11 Ceni�� w sercu Twoje

wypowiedzic,
żeby nie zgrzeszyć przeciw-

ko Tobied.
12 Jehowo, b�dź wysławiany!

Naucz mnie swoich
przepisów.

13 Swoimi ustami oznajmiam
wszystkie postanowienia,

które ogłosiłeś.
14 Z Twoich przypomnień

ciesz� si�e bardziej
niż ze wszystkich innych

kosztownych rzeczyf.
15 B�d� rozmyślał� o Twoich

nakazachg

i skupiał wzrok na Twoich
ścieżkachh.

16 Kocham Twoje prawa.
Nie zapomn� o Twoich

słowach i.
� [gimel]

17 Traktuj swojego sług�
życzliwie,

żebym żył i trzymał si�
Twoich słów j.

18 Otwórz moje oczy, żebym
mógł wyraźnie
dostrzegać

wspaniałe rzeczy zawarte
w Twoim prawie.

119:11 �Lub „zachowuj�”. 119:15 �Lub
„analizował”.

19 Jestem tylko cudzoziem-
cem w tej ziemia.

Nie ukrywaj przede mn�
swoich przykazań.

20 Przez cały czas trawi mnie�
t�sknota

za Twoimi postanowie-
niami.

21 Ty ganisz zuchwałych,
przekl�tych, którzy odst�-

puj� od Twoich przyka-
zańb.

22 Zdejmij� ze mnie drwiny
i pogard�,

bo trzymam si� Twoich
przypomnień.

23 Twój sługa rozmyśla�
o Twoich przepisach
nawet wtedy,

gdy ksi�ż�ta spotykaj�
si�, żeby mówić przeciw-
ko mnie.

24 Kocham Twoje przypo-
mnieniac,

służ� mi za doradcówd.
� [dalet]

25 Leż�� rozci�gni�ty
w prochue.

Zachowaj mnie przy
życiu zgodnie z danym
słowemf.

26 Powiedziałem Ci o swoich
drogach, a Ty mi odpo-
wiedziałeś.

Naucz mnie swoich
przepisówg.

27 Pomóż mi zrozumieć zna-
czenie� Twoich nakazów,

żebym mógł rozmyślać�
o Twoich zdumiewaj�-
cych czynachh.

28 Ze smutku nie mogłem�
zasn�ć.

119:20 �Lub „moj� dusz�”. 119:22
�Dosł. „odtocz”. 119:23 �Lub „anali-
zuje”. 119:25 �Lub „moja dusza leży”.
119:27 �Dosł. „drog�”. �Lub „analizo-
wać”. 119:28 �Lub „moja dusza nie
mogła”.
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Umocnij mnie zgodnie
z danym słowem.

29 Odsuń ode mnie drog�
podst�pua

i łaskawie obdarz mnie
swoim prawem.

30 Wybrałem drog� wiernościb.
Dostrzegam, że Twoje po-

stanowienia s� słuszne.
31 Lgn� do Twoich przypo-

mnieńc.
Jehowo, nie pozwól, żebym

si� zawiódł�d.
32 B�d� ch�tnie pod�żał� dro-

g� Twoich przykazań,
bo tworzysz dla niej miejs-

ce w moim sercu�.
� [he]

33 Jehowo, naucz mniee drogi
swoich przepisów,

a b�d� ni� szedł aż do
końcaf.

34 Udziel mi zrozumienia,
żebym przestrzegał

Twojego prawa
i trzymał si� go całym

sercem.
35 Prowadź mnie� ścieżk�

swoich przykazańg,
bo znajduj� w tym

przyjemność.
36 Spraw, żeby moje serce

lgn�ło do Twoich
przypomnień,

a nie do samolubnych
korzyści�h.

37 Odwróć moje oczy, żeby
nie patrzyły na to,
co nic niewartei.

Zachowaj mnie przy życiu
na swojej drodze.

38 Spełnij obietnic�� dan�
swojemu słudze,

119:31 �Lub „został zawstydzony”.
119:32 �Dosł. „b�d� biegł”. �Możliwe
też „sprawiasz, że moje serce żywi uf-
ność”. 119:35 �Lub „spraw, żebym
chodził”. 119:36 �Lub „do zysków”.
119:38 �Lub „wypowiedź”.

żeby odczuwano przed
Tob� strach�.

39 Oddal moj� hańb�,
której tak si� boj�,

bo Twoje postanowienia
s� dobrea.

40 Zobacz, jak t�skni�
za Twoimi nakazami.

W swojej prawości zacho-
waj mnie przy życiu.

� [waw]
41 Jehowo, obym zaznał

Twojej lojalnej miłościb
i obyś mnie wybawił zgod-

nie ze swoj� obietnic��c.
42 Wtedy odpowiem temu,

kto ze mnie szydzi,
bo ufam Twoim słowom.

43 Nie zabieraj całkowicie sło-
wa prawdy od moich ust,

bo pokładam nadziej�
w Twoich postano-
wieniach�.

44 Stale b�d� si� trzymał
Twojego prawa,

po wieczne czasy,
już na zawszed.

45 I b�d� si� przechadzał
w bezpiecznym�miejscue,

bo staram si� stosować
do Twoich nakazów.

46 O Twoich przypomnie-
niach b�d� mówił
przed królami

i nie b�d� si� wstydziłf.
47 Kocham Twoje przyka-

zania,
naprawd� je miłuj�g.

48 Ponieważ kocham Twoje
przykazaniah, wznios� r�-
ce w modlitwie do Ciebie

i b�d� rozmyślał� o Twoich
przepisach i.

119:38 �Możliwe też „obietnic� dan�
tym, którzy si� Ciebie boj�”.
119:41 �Lub „wypowiedzi�”. 119:43
�Lub „czekam naTwoje postanowienia”.
119:45 �Lub „przestronnym”. 119:48
�Lub „analizował”.

PSALM 119
a Ps 141:4

Prz 30:8

b Joz 24:15

c Ps 19:7

d Ps 25:20
Ps 119:80

e Iz 48:17
Jn 6:45
Jak 1:5

f Ps 119:112

g Ps 23:3

h Łk 12:15
1Tm 6:10
Heb 13:5

i Lb 15:39
Prz 4:25
Prz 23:4, 5

��������������������

szpalta 2
a Ps 19:9

Ps 119:75

b Ps 51:1
Ps 90:14

c Ps 119:76

d Ps 119:33

e Ps 118:5

f Rz 1:16

g Hi 23:12
Ps 119:174
Rz 7:22

h Ps 119:127

i Ps 119:23
Ps 119:71

877 PSALM 119:29-48



� [zajin]
49 Pami�taj o obietnicy�,

któr� złożyłeś swojemu
słudze

i za pośrednictwem której
dajesz mi nadziej��.

50 To mnie pociesza w moim
uciśnieniua,

bo Twoje wypowiedzi za-
chowały mnie przy życiu.

51 Zuchwali tak bardzo
ze mnie szydz�,

ale ja nie odst�puj�
od Twojego prawab.

52 Jehowo, pami�tam Twoje
dawne postanowieniac

i znajduj� w nich
pocieszenied.

53 Jestem bardzo oburzony
z powodu niegodziwych,

którzy odst�puj� od Twoje-
go prawae.

54 Twoje przepisy s� tematem
moich pieśni,

gdziekolwiek mieszkam�.
55 W nocy rozmyślam o Two-

im imieniu, Jehowof,
żeby trzymać si� Twojego

prawa.
56 Stało si� to moim zwycza-

jem,
bo stosowałem si� do Two-

ich nakazów.
	 [chet]

57 Jehowa jest tym, co przy-
pada mi w udzialeg.

Obiecałem trzymać si�
Twoich słówh.

58 Z całego serca zanosz�
do Ciebie prośby�i.

Okaż mi łask�j zgodnie
ze swoj� obietnic��.

119:49 �Lub „słowie”. �Lub „i na któ-
r� kazałeś mi czekać”. 119:54 �Lub
„w domu, w którym mieszkam jako
cudzoziemiec”. 119:58 �Lub „łago-
dz� Twoje oblicze; zabiegam o Twój
uśmiech”. �Lub „wypowiedzi�”.

59 Badam swoje drogi,
żeby znów trzymać si�

Twoich przypomnieńa.
60 ´

Spiesz� si� i nie zwlekam
z przestrzeganiem Twoich

przykazańb.
61 Oplataj� mnie powrozy

niegodziwych,
ale nie zapominam o Two-

im prawiec.
62 O północy wstaj�, żeby Ci

dzi�kowaćd

za Twoje prawe postano-
wienia.

63 Jestem przyjacielem
wszystkich, którzy si�
Ciebie boj�,

i tych, którzy stosuj� si�
do Twoich nakazówe.

64 Jehowo, Twoja lojalna mi-
łość wypełnia ziemi�f.

Naucz mnie swoich
przepisów.


 [tet]
65 Jehowo, dobrze traktujesz

swojego sług�,
zgodnie z danym słowem.

66 Naucz mnie rozs�dku
i obdarz wiedz�g,

bo zaufałem Twoim
przykazaniom.

67 Zanim spotkało mnie
uciśnienie, schodziłem
na manowce�,

ale teraz trzymam si� Two-
ich wypowiedzih.

68 Jesteś dobryi i post�pujesz
dobrze.

Naucz mnie swoich
przepisów j.

69 Zuchwali obrzucaj� mnie
kłamstwami,

ale ja całym sercem stosuj�
si� do Twoich nakazów.

70 Ich serce jest niewrażliwe�k,
ale ja kochamTwoje prawol.

119:67 �Lub „nieopatrznie grzeszy-
łem”. 119:70 �Dosł. „nieczułe, jest jak
tłuszcz”.
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71 To dobrze, że spotkało
mnie uciśnieniea,

żebym si� nauczył Twoich
przepisów.

72 Prawo, które oznajmiłeś,
jest dla mnie dobreb,

lepsze niż tysi�ce syklów
złota i srebrac.

� [ jod]
73 Twoje r�ce mnie stworzyły

i ukształtowały.
Udziel mi zrozumienia,
żebym mógł si� nauczyć

Twoich przykazańd.
74 Ci, którzy si� Ciebie boj�,

widz� mnie i si� raduj�,
bo Twoje słowa s� dla mnie

nadziej��e.
75 Wiem, Jehowo, że Twoje

postanowienia s� prawef

i że mnie skarciłeś, kieruj�c
si� wierności�g.

76 Prosz�, pociesz mnie swoj�
lojaln� miłości�h

zgodnie z obietnic�� dan�
swojemu słudze.

77 Okaż mi miłosierdzie, że-
bym pozostał przy życiui,

bo kocham Twoje prawo j.
78 Niech zuchwali zostan�

zawstydzeni,
bo bez powodu mnie

krzywdz��.
Ale ja b�d� rozmyślał�

o Twoich nakazachk.
79 Niech wróc� do mnie ci,

którzy si� Ciebie boj�,
ci, którzy znaj� Twoje

przypomnienia.
80 Niech moje serce nienagan-

nie przestrzega Twoich
przepisów l,

żebym nie został zawsty-
dzonym.

119:74, 81 �Lub „czekam na Twoje
słowa”. 119:76 �Lub „wypowiedzi�”.
119:78 �Możliwe też „bo krzywdz� mnie
kłamstwami”. �Lub „analizował”.

� [kaf ]
81 T�sknie czekam�, aż mnie

wybawisza,
bo Twoje słowa s� dla mnie

nadziej��.
82 Moje oczy t�sknie wypa-

truj� spełnienia Twojej
obietnicy�b,

a ja pytam: „Kiedy mnie
pocieszysz?”c.

83 Bo przypominam bukłak
wyschni�ty od dymu,

mimo to nie zapominam
o Twoich przepisachd.

84 Ile jeszcze dni Twój sługa
musi czekać?

Kiedy wykonasz wyrok na
moich prześladowcach?e

85 Kopi� na mnie doły ludzie
zuchwali,

ci, którzy przeciwstawiaj�
si� Twojemu prawu.

86 Wszystkie Twoje przykaza-
nia s� godne zaufania.

Ludzie prześladuj� mnie
bez powodu. Pomóż mi!f

87 Omal nie zgładzili mnie
z powierzchni ziemi,

ale ja nie porzuciłem
Twoich nakazów.

88 Ze wzgl�du na swoj� lojaln�
miłość zachowaj mnie
przy życiu,

żebym mógł si� trzymać
danych przez Ciebie
przypomnień.

 [lamed]
89 Twoje słowo, Jehowo,

pozostanie w niebiosach
na zawszeg.

90 Twoja wierność trwa przez
wszystkie pokoleniah.

Utwierdziłeś ziemi�,
tak iż cały czas pozostaje
na swoim miejscui.

119:81 �Lub „moja dusza usycha z t�sk-
noty”. 119:82 �Lub „t�skni� do Twojej
wypowiedzi”.
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91 W myśl Twoich postano-
wień istniej� one� po dziś
dzień,

bo wszystkie s� Twoimi
sługami.

92 Gdybym nie kochał Twoje-
go prawa,

zgin�łbym w swoim
uciśnieniua.

93 Nigdy nie zapomn� o Two-
ich nakazach,

bo dzi�ki nim zachowałeś
mnie przy życiub.

94 Należ� do Ciebie.
Wybaw mniec,

bo staram si� stosować
do Twoich nakazówd.

95 Niegodziwi czyhaj�,
żeby mnie zniszczyć,

ale ja zwracam baczn�
uwag� na Twoje przypo-
mnienia.

96 Zobaczyłem, że wszelka
doskonałość ma swoje
granice,

ale Twoje przykazanie nie
ma żadnych ograniczeń�.

� [mem]
97 O, jak bardzo kocham

Twoje prawo!e
Cały dzień o nim

rozmyślam�f.
98 Twoje przykazanie spra-

wia, że jestem m�drzejszy
od swoich wrogówg,

bo zawsze mnie prowadzi.
99 Wnikliwości� przewyższam

wszystkich swoich
nauczycielih,

bo rozmyślam� o Twoich
przypomnieniach.

100 Wswoich działaniach
wykazuj� si� lepszym
zrozumieniem niż
starsze osoby,

119:91 �Chodzi o wszystkie dzieła
stwórcze Boga. 119:96 �Dosł. „jest
bardzo szerokie”. 119:97, 99 �Lub
„analizuj�”.

bo stosuj� si� do Twoich
nakazów.

101 Nie chc� chodzić żadn�
zł� ścieżk�a,

bo pragn� trzymać si�
Twoich słów.

102 Nie odst�puj� od Twoich
postanowień,

bo Ty mnie pouczasz.
103 Jakże słodkie dla mego

podniebienia s� Twoje
wypowiedzi—

s� dla moich ust słodsze
niż miód!b

104 Dzi�ki Twoim nakazom
działam ze zrozumieniemc.

Dlatego nienawidz� każdej
fałszywej ścieżkid.

� [nun]
105 Twoje słowo jest lamp�

dla moich nóg
i światłem na mojej

ścieżcee.
106 Złożyłem przysi�g�—

i j� spełni�—
że b�d� trzymał si� Twoich

prawych postanowień.
107 Jestem bardzo udr�czonyf.

Jehowo, zachowaj mnie
przy życiu zgodnie
z danym słowemg.

108 Prosz�, Jehowo, miej
upodobanie w moich
dobrowolnych ofiarach
wysławiania�h

i naucz mnie swoich
postanowieńi.

109 Moje życie jest w ci�głym
niebezpieczeństwie�,

ale nie zapomniałem
o Twoim prawiej.

110 Niegodziwi zastawili
na mnie pułapk�,

ale ja nie odst�piłem
od Twoich nakazówk.

119:108 �Dosł. „dobrowolnych ofiarach
moich ust”. 119:109 �Lub „moja dusza
wci�ż jest w mojej r�ce”.
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111 Twoje przypomnienia
zawsze b�d� mi
towarzyszyć�,

bo ciesz� moje sercea.
112 Postanowiłem� przestrze-

gać Twoich przepisów
przez cały czas, do samego

końca.
� [samech]

113 Nienawidz� ludzi o poło-
wicznym� sercub,

ale kocham Twoje prawoc.
114 Ty jesteś moj� ochron�

i tarcz�d,
bo Twoje słowa s� dla mnie

nadziej��e.
115 ´

Zli, trzymajcie si� ode mnie
z dalaf,

żebym mógł przestrzegać
przykazań swojego Boga.

116 Wesprzyj mnie tak,
jak obiecałeś�g,

żebym pozostał przy życiu.
Nie pozwól, by moja nadzie-

ja zamieniła si� w rozcza-
rowanie�h.

117 Wesprzyj mnie, żebym
mógł zostać wybawionyi.

Wtedy już zawsze b�d�
si� skupiał na Twoich
przepisach j.

118 Ty odrzucasz wszystkich,
którzy odst�puj� od Two-
ich przepisówk,

bo tacy kłami� i zwodz�.
119 Usuwasz z ziemi wszyst-

kich niegodziwych, jakby
byli bezwartościowym
żużleml.

Dlatego kocham Twoje
przypomnienia.

119:111 �Lub „b�d� moim wiecznym
dziedzictwem”. 119:112 �Dosł. „nakło-
niłem swoje serce”. 119:113 �Lub „po-
dzielonym”. 119:114 �Lub „czekam na
Twoje słowa”. 119:116 �Lub „zgodnie
ze swoj� wypowiedzi�”. �Lub „została
zawstydzona”.

120 Moje ciało drży ze strachu
przed Tob�,

z bojaźni� odnosz� si�
do Twoich postanowień.

� [ajin]
121 Czyniłem to, co sprawiedli-

we i prawe.
Nie wydawaj mnie moim

dr�czycielom!
122 Zapewnij powodzenie

swojemu słudze.
Niech zuchwali mnie

nie gn�bi�.
123 Moje oczy zm�czyły si�,

wypatruj�c wybawienia
od Ciebiea

i spełnienia si� Twojej
prawej obietnicy�b.

124 Okaż swojemu słudze
lojaln� miłośćc

i naucz mnie swoich
przepisówd.

125 Jestem Twoim sług�.
Udziel mi zrozumieniae,

żebym znał Twoje przypo-
mnienia.

126 Nadszedł czas, żebyś dzia-
łał, Jehowof,

bo złamano Twoje prawo.
127 Doprawdy, kocham Twoje

przykazania
bardziej niż złoto, i to na-

wet czyste� złotog.
128 Dlatego wszystkie

wskazówki� od Ciebie
uważam za słuszneh.

Nienawidz� każdej fałszy-
wej ścieżki i.

� [pe]
129 Twoje przypomnienia

s� wspaniałe,
dlatego si� ich trzymam�.

130 Gdy Twoje słowa zostaj�
wyjawione, zapewniaj�
oświeceniej,

119:123 �Lub „wypowiedzi”. 119:127
�Lub „oczyszczone”. 119:128 �Lub
„nakazy”. 119:129 �Lub „moja dusza
si� ich trzyma”.
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udzielaj� niedoświadczo-
nym zrozumieniaa.

131 Szeroko otwieram usta
i wzdycham�,

bo t�skni� za Twoimi
przykazaniamib.

132 Zwróć si� ku mnie
i okaż mi łask�c

zgodnie ze swoim postano-
wieniem co do tych, któ-
rzy kochaj� Twoje imi�d.

133 Niech Twoje wypowiedzi
bezpiecznie kieruj�
moimi krokami�.

Niech nie zawładnie mn�
nic niegodziwegoe.

134 Wyratuj� mnie z r�k
dr�czycieli,

a ja b�d� si� stosował
do Twoich nakazów.

135 Patrz na swojego sług�
z aprobat��f

i naucz mnie swoich
przepisów.

136 Z oczu płyn� mi potoki łez,
bo ludzie nie trzymaj� si�

Twojego prawag.
� [cade]

137 Jehowo, Ty jesteś prawyh,
a Twoje postanowienia

s� sprawiedliwei.
138 Przypomnienia, które

dajesz, s� prawe
i można na nich całkowicie

polegać.
139 Pożera mnie gorliwośćj,

bo moi wrogowie zapo-
mnieli o Twoich słowach.

140 Twoje wypowiedzi s�
na wskroś czystek,

a Twój sługa je kocha l.
141 Nic nie znacz� i jestem

pogardzanym,

119:131 �Dosł. „sapi�”. 119:133 �Lub
„niech dzi�ki Twoim wypowiedziom mo-
je kroki stan� si� pewne”. 119:134
�Dosł. „wykup”. 119:135 �Lub „rozpro-
mieniony; z uśmiechem”.

a jednak nie zapomniałem
o Twoich nakazach.

142 Twoja prawość to prawość
wiecznaa,

a Twoje prawo jest prawd�b.
143 Chociaż przeżywam trud-

ności i udr�k�,
wci�ż kocham Twoje

przykazania.
144 Twoje przypomnienia

s� wiecznie prawe.
Udziel mi zrozumieniac, że-

bym pozostał przy życiu.
� [kof ]

145 Wołam z całego serca.
Jehowo, odpowiedz mi.

B�d� przestrzegał Twoich
przepisów.

146 Wołam do Ciebie.
Wybaw mnie!

B�d� si� trzymał Twoich
przypomnień.

147 Obudziłem si� przed
świtem�, żeby wołać
o pomocd,

bo Twoje słowa s� dla mnie
nadziej��.

148 Budz� si� w środku nocy�,
żeby rozmyślać� o Twoich

wypowiedziache.
149 Usłysz mnie, prosz�, bo

jesteś lojalny w miłościf.
Jehowo, zachowaj mnie

przy życiu, bo jesteś
sprawiedliwy.

150 Przybliżaj� si� do mnie ci,
którzy post�puj�
haniebnie�.

S� daleko od Twojego
prawa.

151 Jehowo, Ty jesteś bliskog

i wszystkie Twoje przykaza-
nia s� prawd�h.

119:147 �Lub „o porannym mro-
ku”. �Lub „czekam na Twoje słowa”.
119:148 �Lub „moje oczy otwieraj� si�
przed strażami nocnymi”. �Lub „anali-
zować”. 119:150 �Lub „nieprzyzwoi-
cie”.
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152 Już dawno temu dowiedzia-
łem si�,

że swoje przypomnienia
utwierdziłeś na zawszea.

� [resz]
153 Popatrz na moje uciśnienie

i mnie wyratujb,
bo nie zapomniałem o Two-

im prawie.
154 Stań w mojej obronie�

i mnie wyratujc,
zachowaj mnie przy życiu

zgodnie ze swoj� obiet-
nic��.

155 Wybawienie jest daleko
od niegodziwych,

bo nie chc� przestrzegać
Twoich przepisówd.

156 Jehowo, Twoje miłosier-
dzie jest wielkiee.

Zachowaj mnie przy życiu,
bo jesteś sprawiedliwy.

157 Mam wielu prześladowców
i wrogówf,

ale nie odst�piłem od Two-
ich przypomnień.

158 Ze wstr�tem patrz�
na tych, którzy
post�puj� zdradziecko,

bo nie trzymaj� si� Twoich
wypowiedzig.

159 Zobacz, jak kocham Twoje
nakazy!

Jehowo, zachowaj mnie
przy życiu, bo jesteś
lojalny w miłościh.

160 Istot� Twoich słów
jest prawda i,

a wszystkie Twoje prawe
postanowienia s�wieczne.

� [szin]
161 Ksi�ż�ta bez powodu mnie

prześladuj� j,
ja jednak odczuwam w ser-

cu gł�boki respekt przed
Twoimi słowamik.

119:154 �Lub „poprowadź moj� spraw�
s�dow�”. �Lub „wypowiedzi�”.

162 Z Twoich wypowiedzi
ciesz� si� tak bardzoa

jak ktoś, kto znalazł wielki
skarb.

163 Nienawidz� fałszu—
wr�cz si� nim brzydz�b—

a kocham Twoje prawoc.
164 Siedem razy dziennie

wysławiam Ci�
za Twoje prawe postano-

wienia.
165 Ci, którzy kochaj� Twoje

prawo, ciesz� si� obfitym
pokojemd

i nic nie może doprowadzić
ich do upadku�.

166 Jehowo, z nadziej� czekam,
aż zapewnisz mi wyba-
wienie,

i przestrzegam Twoich
przykazań.

167 Trzymam si�� Twoich
przypomnień

i bardzo je kochame.
168 Trzymam si� Twoich naka-

zów i przypomnień,
bo wiesz o wszystkim,

co robi�f.
� [taw]

169 Jehowo, niech dotrze
do Ciebie moje wołanie
o pomocg.

Poprzez swoje słowo udziel
mi zrozumieniah.

170 Niech dojdzie do Ciebie
moja prośba o łask�.

Wybawmnie, jak obiecałeś�.
171 Niech moje usta przepełnia

wysławianiei,
bo uczysz mnie swoich

przepisów.
172 Niech mój j�zyk śpiewa

o Twoich wypowie-
dziach j,

119:165 �Lub „nie ma dla nich żadnej
przyczyny potkni�cia”. 119:167 �Lub
„moja dusza trzyma si�”. 119:170 �Lub
„zgodnie ze swoj� wypowiedzi�”.
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bo wszystkie Twoje przyka-
zania s� prawe.

173 Niech Twoja r�ka b�dzie
gotowa mi pomagaća,

bo postanowiłem stosować
si� do Twoich nakazówb.

174 Jehowo, t�sknie czekam,
aż mnie wybawisz,

i kocham Twoje prawoc.
175 Pozwól mi� żyć, żebym

mógł Ci� wysławiaćd.
Niech Twoje postanowienia

służ� mi pomoc�.
176 Bł�kam si� jak zagubiona

owcae. Szukaj swojego
sługi,

bo nie zapomniałem o Two-
ich przykazaniachf.

Pieśń przybywaj�cych na świ�to�.

120 W udr�ce wołałem
do Jehowyg,

a On mi odpowiedziałh.
2 Jehowo, uratuj mnie�

od kłamliwych ust
i zwodniczego j�zyka.

3 Zwodniczy j�zyku,
co On ci zrobi i jak ci�

ukarze�? i

4 Ukarze ci� ostrymi strzała-
mi j wojownika

i żarz�cymi si� w�glamik
z janowców.

5 Biada mi, bo żyj� jak cudzo-
ziemiec w Meszechu!l

Mieszkam wśród namiotów
Kedarum.

6 Zbyt długo mieszkam�
z tymi, którzy nienawidz�

pokojun.
7 Ja jestem za pokojem,

ale ledwie si� odezw�,
oni s� za wojn�.

119:175 �Lub „mojej duszy”. 120:nagł.
�Zob. Słowniczek poj�ć. 120:2 �Lub
„moj� dusz�”. 120:3 �Dosł. „i co ci do-
da”. 120:6 �Lub „moja dusza miesz-
ka”.

Pieśń przybywaj�cych na świ�to.

121 Wznosz� oczy
ku góroma.

Sk�d nadejdzie moja pomoc?
2 Moja pomoc pochodzi

od Jehowyb,
Twórcy nieba i ziemi.

3 On nigdy nie da si� poślizg-
n�ć� twojej stopiec.

Ten, który ci� strzeże, nigdy
nie b�dzie drzemał.

4 Ten, który strzeże Izraela,
nigdy nie b�dzie drzemał

ani nie zaśnied.
5 Jehowa ci� strzeże.

Jehowa ci� osłania�e

po twojej prawej stronief.
6 Słońce nie wyrz�dzi ci

krzywdy w dzieńg

ani ksi�życ w nocyh.
7 Jehowa b�dzie ci� strzegł

przed wszelk� szkod� i.
B�dzie strzegł twojego

życia�j.
8 Jehowa b�dzie ci� strzegł

we wszystkim, co robisz�,
odt�d aż po wieczność.
Pieśń przybywaj�cych na świ�to.

Psalm Dawida.

122 Ucieszyłem si�,
gdy mi powiedziano:

„Chodźmy do domu
Jehowy”k.

2 A teraz, Jerozolimo,
stoimy w twoich bramach l.

3 Jerozolim� zbudowano
jak miasto

zespolone w jedn� zwart�
całośćm.

4 Przychodz� do niej
plemiona,

plemiona Jah�,

121:3 �Lub „zachwiać”. 121:5 �Dosł.
„jest cieniem”. 121:7 �Lub „duszy”.
121:8 �Dosł. „strzegł twojego wycho-
dzenia i wchodzenia”. 122:4 �Skróco-
na forma imienia Jehowa.
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żeby wysławiać imi��
Jehowy—

zgodnie z przypomnieniem
danym Izraelowia.

5 Bo tam ustanowiono trony
s�dub,

trony domu Dawidac.
6 Proście o pokój dla

Jerozolimyd.
Ci, którzy ci� kochaj�, Jero-

zolimo, b�d� bezpieczni.
7 Oby pokój trwał w obr�bie

twoich wałów obronnych�,
bezpieczeństwo—w twoich

warownych wieżach.
8 Ze wzgl�du na swoich braci

i przyjaciół powiem:
„Niech b�dzie w tobie

pokój”.
9 Ze wzgl�du na dom Jehowy,

naszego Bogae,
b�d� zabiegał o twoje dobro.
Pieśń przybywaj�cych na świ�to.

123 Ty, który masz tron
w niebiosach,

ku Tobie wznosz� oczyf.
2 Jak oczy sług spogl�daj�

ku r�ce ich pana,
a oczy służ�cej—

ku r�ce jej pani,
tak nasze oczy spogl�daj�

ku naszemu Bogu,
Jehowieg,

aż nam okaże łask�h.
3 Okaż nam łask�, Jehowo,

okaż nam łask�,
bo w pełni odczuwamy

pogard� innych i.
4 W pełni doświadczamy�

szyderstw ze strony ludzi
pewnych siebie

oraz pogardy ze strony
zuchwałych.

122:4 �Dosł. „dzi�kować imieniu”.
122:7 �Lub „warownych murów”.
123:4 �Lub „nasza dusza jest przesyco-
na”.

Pieśń przybywaj�cych na świ�to.
Psalm Dawida.

124 „Gdyby Jehowa
nie był z nami”a—

niech teraz powie Izrael—
2 „gdyby Jehowa nie był

z namib,
kiedy atakowali nas

wrogowiec,
3 to płon�c na nas gniewem,

połkn�liby nas żywcemd.
4 Wtedy zmyłaby nas woda,

przewaliłby si� nad nami�
potoke.

5 Przetoczyłyby si� nad nami�
wzburzone masy wód.

6 Niech Jehowa b�dzie błogo-
sławiony,

bo nie wydał nas na pastw�
ich z�bów.

7 Jesteśmy� jak ptak, który
uciekł

z pułapki łowcyf.
Pułapka została połamana,
a my uciekliśmyg.

8 Nasza pomoc jest w imieniu
Jehowyh,

Twórcy nieba i ziemi”.
Pieśń przybywaj�cych na świ�to.

125 Ci, którzy ufaj�
Jehowiei,

s� jak góra Syjon, któr�
nic nie może zachwiać

i która trwa na zawszej.
2 Jak góry s� wokół

Jerozolimyk,
tak Jehowa b�dzie wokół

swojego ludul

odt�d aż po wieczność.
3 Berło niegodziwości

nie b�dzie władać ziemi�
przydzielon� prawymm,

żeby ci nie zacz�li popełniać
zła�n.

4 Jehowo, wyświadczaj dobro
tym, którzy s� dobrzyo,

124:4, 5 �Lub „nasz� dusz�”. 124:7
�Lub „nasza dusza jest”. 125:3 �Lub
„nie wyci�gn�li swoich r�k do zła”.
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tym, którzy maj� szczere
sercea.

5 Natomiast tych, którzy zba-
czaj� na swoje kr�te drogi,

Jehowa usunie razem
ze złoczyńcamib.

Niech nad Izraelem b�dzie
pokój.

Pieśń przybywaj�cych na świ�to.

126 Gdy Jehowa przypro-
wadził z powrotem
jeńców z Syjonuc,

myśleliśmy, że śnimy.
2 Wtedy nasze usta wypełnił

śmiech,
a nasz j�zyk radośnie

wykrzykiwałd.
Wtedy mówiono wśród

narodów:
„Jehowa dokonał dla nich

wielkich rzeczy”e.
3 Jehowa dokonał dla nas

wielkich rzeczyf

i dlatego jesteśmy
przeszcz�śliwi.

4 Jehowo, zechciej zebrać z po-
wrotem� naszych jeńców

jak strumienie w Negebie�.
5 Ci, którzy siej� ze łzami,

b�d� zbierać z radosnymi
okrzykami.

6 Kto mimo płaczu wychodzi,
nios�c wór ziarna,
ten na pewno wróci z rados-

nymi okrzykamig,
nios�c swoje snopyh.
Pieśń przybywaj�cych na świ�to.

Psalm Salomona.

127 Jeżeli Jehowa
nie buduje domu,

na próżno trudz� si� przy
nim budowniczowiei.

Jeżeli Jehowa nie strzeże
miasta j,

na próżno czuwa straż.

126:4 �Lub „przywróć sił�”. �Lub „wa-
di na południu”. Zob. Słowniczek poj�ć,
hasło „Wadi”.

2 Na próżno wcześnie
wstajecie

i późno chodzicie spać,
na próżno trudzicie si�,

żeby zdobyć żywność,
gdy tymczasem Bóg

troszczy si� o tych,
których kocha,
a ponadto daje im sena.

3 Dzieci� s� darem
od Jehowyb,

owoc łona jest nagrod�c.
4 Synowie, którzy rodz� si�

komuś w młodości,
s� jak strzały w r�ku

mocarzad.
5 Szcz�śliwy jest człowiek,

który napełnia nimi
swój kołczane.

Nie zostan� zawstydzeni,
bo b�d� rozmawiać z wroga-

mi w bramie miasta.
Pieśń przybywaj�cych na świ�to.

128 Szcz�śliwy jest każdy,
kto boi si� Jehowyf,

kto chodzi Jego drogamig.
2 B�dziesz jadł plony swojej

ci�żkiej pracy.
B�dziesz szcz�śliwy

i b�dziesz si� cieszył
dobrobytemh.

3 Twoja żona b�dzie w twoim
domu jak płodna winorośl i.

Twoi synowie dookoła
twojego stołu b�d�
jak p�dy drzewa oliwnego.

4 Tak b�dzie pobłogosławiony
człowiek, który boi si�

Jehowyj.
5 Jehowa b�dzie ci błogosła-

wił z Syjonu.
Obyś przez całe życie wi-

dział dobrobyt Jerozolimyk

6 i ogl�dał synów swoich
synów.

Niech nad Izraelem b�dzie
pokój.

127:3 �Dosł. „synowie”.
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Pieśń przybywaj�cych na świ�to.

129 „Od mojej młodości
wrogowie ci�gle
mnie atakuj�”a—

niech teraz powie Izrael—
2 „od mojej młodości wrogo-

wie ci�gle mnie atakuj�b,
ale mnie nie pokonalic.

3 Oracze orali na moich
plecachd,

robili długie bruzdy”.
4 Ale Jehowa jest prawye.

Przeci�ł powrozy nałożone
przez niegodziwychf.

5 Wszyscy, którzy nienawidz�
Syjonu,

zostan� zawstydzeni i uciek-
n� w niesławieg.

6 Stan� si� jak trawa
na dachach,

która usycha, zanim si�
j� wyrwie,

7 i któr� żniwiarz nie zdoła
napełnić swojej garści

ani zbieraj�cy snopy—
swoich r�k.

8 Przechodnie nie b�d� mówić:
„Niech Jehowa wam

błogosławi.
Błogosławimy was w imi�

Jehowy”.
Pieśń przybywaj�cych na świ�to.

130 Jehowo, wołam
do Ciebie z gł�bin
rozpaczyh.

2 Jehowo, usłysz mój głos.
Niech Twoje uszy zwróc�

uwag� na moje błagania
o pomoc.

3 Jah�, gdybyś zważał�
na przewinienia,

to kto, Jehowo, by si� ostał? i

4 Ty naprawd� przebaczaszj,
żeby okazywano Ci podziw

i respekt�k.

130:3 �Skrócona forma imienia Jehowa.
�Lub „śledził; zapami�tywał”. 130:4
�Dosł. „żeby si� Ciebie bano”.

5 Pokładam nadziej� w Jeho-
wie, całym sob�� pokła-
dam w Nim nadziej�.

Czekam na Jego słowo.
6 Wyczekuj�� Jehowya,

i to bardziej, niż strażnicy
wyczekuj� porankub,

tak, bardziej, niż strażnicy
wyczekuj� poranku.

7 Niech Izrael czeka
na Jehow�,

bo Jehowa jest lojalny
w miłościc

i ma wielk� moc, żeby
wykupić.

8 Wykupi Izraela z wszelkich
jego przewinień.

Pieśń przybywaj�cych na świ�to.
Psalm Dawida.

131 Jehowo, moje serce
nie jest wyniosłe,

a moje oczy nie patrz�
z góryd,

nie zabiegam o rzeczy
zbyt wielkiee

ani o takie, które s�
poza moim zasi�giem.

2 Wr�cz przeciwnie, uspoko-
iłem si�� i wyciszyłemf

jak małe� dziecko,
które jest u swojej matki.

Jestem� zadowolony jak
małe dziecko.

3 Niech Izrael czeka
na Jehow�g

odt�d aż po wieczność.
Pieśń przybywaj�cych na świ�to.

132 Jehowo, pami�taj
o Dawidzie

i o wszystkim, cowycierpiałh,
2 o tym, jak przysi�gł Jehowie,

jak ślubował Mocarzowi
Jakuba i:

130:5 �Lub „moja dusza”. 130:6 �Lub
„moja dusza wyczekuje”. 131:2 �Lub
„swoj� dusz�”. �Hebr. określenie od-
nosi si� do dziecka, które nie jest już
karmione piersi�. �Lub „moja dusza
jest”.
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3 „Nie wejd� do swojego na-
miotu, do swojego domua,

nie położ� si� w swoim
łóżku, na swoim łożu,

4 nie dam zasn�ć swoim
oczom

ani zdrzemn�ć si� swoim
powiekom,

5 dopóki nie znajd� miejsca
dla Jehowy,

odpowiedniego mieszkania�
dla Mocarza Jakuba”b.

6 Usłyszeliśmy o niej�
w Efraciec,

znaleźliśmy j� w lesied.
7 Wejdźmy do mieszkania

Boga�e,
pokłońmy si� u Jego

podnóżkaf.
8 Powstań, Jehowo, przyjdź

do miejsca, w którym
b�dziesz przebywaćg—

Ty i Arka symbolizuj�ca
Twoj� sił�h.

9 Niech Twoi kapłani odziej�
si� w prawość,

a Twoi lojalni słudzy niech
radośnie wykrzykuj�.

10 Ze wzgl�du na swojego
sług� Dawida

nie odrzucaj� swojego
pomazańca i.

11 Jehowa przysi�gł Dawidowi
i na pewno nie cofnie

danego słowa:
„Jednego z twoich

potomków�
posadz� na twoim troniej.

12 Jeśli twoi synowie b�d� si�
trzymać mojego
przymierza

i moich przypomnień,
których ich ucz�k,

132:5 �Lub „wspaniałego przybytku”.
132:6 �Najwyraźniej chodzi o Ark� Przy-
mierza. 132:7 �Lub „Jego wspaniałego
przybytku”. 132:10 �Dosł. „nie odwra-
caj twarzy”. 132:11 �Dosł. „z owocu
twojego łona”.

to również ich synowie
b�d� na zawsze zasiadać

na twoim tronie”a.
13 Bo Jehowa wybrał Syjonb,

zapragn�ł go na mieszkanie
dla siebiec, mówi�c:

14 „To na zawsze b�dzie moje
miejsce odpoczynku,

tu b�d� mieszkałd,
bo tego pragn�.

15 Hojnie pobłogosławi�
to miasto pożywieniem,

jego biednych nasyc�
chlebeme.

16 Jego kapłanów przyodziej�
w wybawienief,

a jego lojalni b�d� radośnie
wykrzykiwaćg.

17 Tam pomnoż� sił�� Dawida.
Przygotowałem lamp� swo-

jemu pomazańcowih.
18 Jego wrogów przyodziej�

we wstyd,
a korona� na jego głowie

b�dzie błyszczeć” i.
Pieśń przybywaj�cych na świ�to.

Psalm Dawida.

133 Jak to dobrze i miło,
gdy bracia mieszkaj�

ze sob� w jedności!j
2 Jest to jak wyborny olejekk

wylewany na głow� Aarona,
który spływa na jego brod�l

i aż na kołnierz jego szat.
3 Jest to jak rosa Hermonum,

która opada na góry Syjonun.
Jehowa zarz�dził, żeby było

tam błogosławieństwo—
wieczne życie.
Pieśń przybywaj�cych na świ�to.

134 Wysławiajcie Jehow�,
wszyscy słudzy

Jehowyo,
którzy nocami służycie

w domu Jehowyp.

132:17 �Dosł. „wywyższ� róg”. 132:18
�Lub „diadem”.
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2 Módlcie si�, wznosz�c r�cea

w świ�tości�,
i wysławiajcie Jehow�.

3 Niech Jehowa, Twórca nieba
i ziemi,

błogosławi ci z Syjonu.

135 Wysławiajcie Jah!�
Wysławiajcie imi�

Jehowy,
wysławiajcie Go, słudzy

Jehowyb,
2 wy, którzy stoicie w domu

Jehowy,
na dziedzińcach domu

naszego Bogac.
3 Wysławiajcie Jah�,

bo Jehowa jest dobryd.
Wysławiajcie pieśni� Jego

imi��, gdyż jest ono miłe.
4 Bo Jah wybrał sobie Jakuba,

Izrael stał si� Jego szczegól-
n�� własności�e.

5 Bo dobrze wiem, że Jehowa
jest wielki,

nasz Pan przewyższa wszyst-
kich innych bogówf.

6 Jehowa robi wszystko,
co Mu si� podobag,

w niebie i na ziemi,
w morzach i we
wszystkich gł�binach.

7 Sprawia, że z krańców ziemi
wznosz� si� chmury�,

wywołuje błyskawice
w trakcie deszczu�,

wyprowadza wiatr ze swoich
składnich.

8 On zabił pierworodnych
Egiptu,

zarówno człowieka,
jak i zwierz�i.

134:2 �Możliwe też „w sanktuarium”.
135:1, 3 �Lub „Alleluja!”. „Jah” to skró-
cona forma imienia Jehowa. 135:3
�Lub „grajcie dla Jego imienia”. 135:4
�Lub „drogocenn�”. 135:7 �Lub „obło-
ki pary”. �Możliwe też „robi upusty dla
deszczu”.

9 Pośród ciebie, Egipcie,
dokonał znaków i cudówa

wymierzonych przeciwko
faraonowi i wszystkim
jego sługomb.

10 On pokonał wiele narodówc

i pozabijał pot�żnych
królówd—

11 Sychona, króla Amorytówe,
Oga, króla Baszanuf,
i wszystkie królestwa

Kanaanu.
12 Ich ziemi� dał jako

dziedzictwo,
jako dziedzictwo swojemu

ludowi, Izraelowig.
13 Jehowo, Twoje imi�

trwa wiecznie.
Jehowo, Twoja sława�

trwa przez wszystkie
pokoleniah.

14 Bo Jehowa b�dzie bronił�
swojego ludu i

i b�dzie współczuł�
swoim sługom j.

15 A bożki narodów to srebro
i złoto,

dzieło ludzkich r�kk.
16 Maj� usta, ale nie mówi� l.

Maj� oczy, ale nie widz�.
17 Maj� uszy, ale nie słysz�.

W ich ustach nie ma
oddechum.

18 Do nich upodobni� si� ci,
którzy je wytwarzaj�n,

jak również wszyscy,
którzy im ufaj�o.

19 Potomkowie Izraela,
wysławiajcie Jehow�.

Potomkowie Aarona,
wysławiajcie Jehow�.

20 Potomkowie Lewiego,
wysławiajcie Jehow�p.

Wy, którzy boicie si� Jeho-
wy, wysławiajcie Jehow�.

135:13 �Lub „imi�”. Dosł. „miano”.
135:14 �Lub „bronił sprawy”. �Lub
„żałował”.
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21 Niech Jehowa, Ten, który

przebywa w Jerozolimiea,
b�dzie wysławiany

na Syjonieb.
Wysławiajcie Jah!�c

136 Dzi�kujcie Jehowie,
bo jest dobryd,

Jego lojalna miłość
trwa wieczniee.

2 Dzi�kujcie Bogu bogówf,
bo Jego lojalna miłość

trwa wiecznie.
3 Dzi�kujcie Panu panów,

bo Jego lojalna miłość
trwa wiecznie.

4 Jedynie On dokonuje
wielkich cudówg,

bo Jego lojalna miłość
trwa wiecznieh.

5 Po mistrzowsku� stworzył
niebo i,

bo Jego lojalna miłość
trwa wiecznie.

6 Rozci�gn�ł ziemi�
nad wodami j,

bo Jego lojalna miłość
trwa wiecznie.

7 Stworzył wielkie światłak,
bo Jego lojalna miłość

trwa wiecznie,
8 słońce, żeby władało dnieml,

bo Jego lojalna miłość
trwa wiecznie,

9 oraz ksi�życ i gwiazdy,
żeby władały noc�m,

bo Jego lojalna miłość
trwa wiecznie.

10 Zabił pierworodnych
Egiptun,

bo Jego lojalna miłość
trwa wiecznie.

11 Wyprowadził stamt�d
Izraelitówo,

bo Jego lojalna miłość
trwa wiecznie,

135:21 �Lub „Alleluja!”. „Jah” to skróco-
na forma imienia Jehowa. 136:5 �Lub
„kieruj�c si� zrozumieniem”.

12 siln� r�k�a i pot�żnym�
ramieniem,

bo Jego lojalna miłość
trwa wiecznie.

13 Morze Czerwone rozdzielił
na dwoje�b,

bo Jego lojalna miłość
trwa wiecznie.

14 Sprawił, że Izrael przeszedł
środkiem morzac,

bo Jego lojalna miłość
trwa wiecznie.

15 Rzucił w Morze Czerwone
faraona i jego wojskod,

bo Jego lojalna miłość
trwa wiecznie.

16 Prowadził swój lud
przez pustkowiee,

bo Jego lojalna miłość
trwa wiecznie.

17 Pokonał wielkich królówf,
bo Jego lojalna miłość

trwa wiecznie.
18 Pozabijał pot�żnych królów,

bo Jego lojalna miłość
trwa wiecznie,

19 Sychonag, króla Amorytów,
bo Jego lojalna miłość

trwa wiecznie,
20 i Ogah, króla Baszanu,

bo Jego lojalna miłość
trwa wiecznie.

21 Ich ziemi� dał jako
dziedzictwo i,

bo Jego lojalna miłość
trwa wiecznie,

22 jako dziedzictwo swojemu
słudze, Izraelowi,

bo Jego lojalna miłość
trwa wiecznie.

23 Pami�tał o nas, gdy byliśmy
poniżeni j,

bo Jego lojalna miłość
trwa wieczniek.

24 Ci�gle ratował nas
z r�k naszych wrogów l,

136:12 �Dosł. „wyci�gni�tym”. 136:13
�Dosł. „na cz�ści”.
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891 PSALMY 136:25�do�138:6
bo Jego lojalna miłość

trwa wiecznie.
25 On daje pokarm każdej

żywej istocie�a,
bo Jego lojalna miłość

trwa wiecznie.
26 Dzi�kujcie Bogu niebios,

bo Jego lojalna miłość
trwa wiecznie.

137 Siadaliśmy nad rzeka-
mi Babilonub.

Płakaliśmy, gdy wspominali-
śmy Syjonc.

2 Na tamtejszych� topolach
zawiesiliśmy swoje liry�d.

3 Bo ci, którzy nas trzymali
w niewoli, domagali si�
pieśnie,

ci, którzy z nas drwili,
chcieli rozrywki:

„Zaśpiewajcie nam jak�ś
pieśń Syjonu”.

4 Ale jak moglibyśmy śpiewać
pieśń Jehowy

w obcej ziemi?
5 Gdybym zapomniał o tobie,

Jerozolimo,
to niech moja prawa r�ka

zapomni wszystko,
co umie�f.

6 Niech mi j�zyk przylgnie
do podniebienia,

jeśli nie b�d� pami�tał
o tobie,

jeśli nie b�d� uznawał
Jerozolimy

za swój najwi�kszy powód
do radościg.

7 Pami�taj, Jehowo,
co mówili Edomici w dniu,

gdy upadła Jerozolima:
„Zburzcie j�! Zburzcie j�

aż do fundamentów!”h.

136:25 �Dosł. „wszelkiemu ciału”.
137:2 �Chodzi o Babilon. �Hebr.
kinnòr. Instrument strunowy przypomi-
naj�cy lir� lub harf�. 137:5 �Możliwe
też „niech moja prawa r�ka uschnie”.

8 Córko babilońska, która
wkrótce zostaniesz
zniszczonaa,

szcz�śliwy b�dzie ten,
kto ci odpłaci,

kto ci� potraktuje tak,
jak ty potraktowałaś nasb.

9 Szcz�śliwy b�dzie ten,
kto schwyta twoje dzieci

i roztrzaska je o skałyc.
Psalm Dawida.

138 B�d� Ci� wysławiał
całym sercemd.

B�d� Ci� wysławiał pieśni�
wobec innych bogów�.

2 B�d� si� kłaniał w stron�
Twojej świ�tej świ�tyni�e

i b�d� wysławiał Twoje imi�f,
bo okazujesz lojaln� miłość

i wierność.
Wywyższyłeś swoj� wypo-

wiedź i swoje imi� ponad
wszystko inne�.

3 Wdniu, gdy wołałem,
odpowiedziałeś mig.

Sprawiłeś, że stałem si�
odważny� i silnyh.

4 Jehowo, wszyscy ziemscy
królowie b�d� Ci�
wysławiaći,

bo usłysz� obietnice,
które złożyłeś.

5 B�d� śpiewać o tym,
jak Jehowa post�puje,

bo chwała Jehowy
jest wielka j.

6 Chociaż Jehowa przebywa
wysoko, to zwraca uwag�
na pokornegok,

natomiast od wyniosłego
trzyma si� z daleka�l.

138:1 �Możliwe też „b�d� Ci grał na
przekór innym bogom”. 138:2 �Lub
„sanktuarium”. �Możliwe też „wywyż-
szyłeś swoj� wypowiedź ponad ca-
łe swoje imi�”. 138:3 �Lub „odważ-
ny w duszy”. 138:6 �Dosł. „wyniosłego
zna z daleka”.
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PSALMY 138:7�do�139:16 892
7 Gdy b�d� w niebezpieczeń-

stwie, Ty zachowasz mnie
przy życiua.

Wyci�gasz r�k� przeciwko
moim rozgniewanym
wrogom,

swoj� siln� r�k��
mnie wybawisz.

8 Jehowa spełni wszystko,
co zamierzył wobec mnie.

Jehowo, Twoja lojalna
miłość trwa wiecznieb.

Nie porzucaj dzieł
swoich r�kc.

Dla dyrygenta.
Psalm Dawida. Utwór muzyczny.

139 Jehowo, przebadałeś
mnie i mnie znaszd.

2 Wiesz, kiedy siadam
i kiedy wstaj�e.

Z daleka przenikasz
moje myślif.

3 Obserwujesz� mnie,
gdy podróżuj� i gdy leż�,

znasz wszystkie
moje drogig.

4 Nie ma jeszcze słowa
na moim j�zyku,

a Ty, Jehowo, już dobrze
je znaszh.

5 Chronisz mnie z tyłu
i z przodu

i kładziesz na mnie swoj�
r�k�.

6 Twoja wiedza o mnie
jest dla mnie niepoj�ta�.

Jest zbyt wielka, żebym
mógł j� ogarn�ć�i.

7 Gdzie mógłbym uciec
od Twojego ducha

i gdzie mógłbym uciec,
żebyś mnie nie widział? j

8 Gdybym wst�pił do nieba,
Ty byś tam był,

138:7 �Dosł. „swoj� prawic�”. 139:3
�Dosł. „odmierzasz”. 139:6 �Lub „zbyt
zdumiewaj�ca”. �Lub „jest za wysoko,
żebym mógł jej dosi�gn�ć”.

a gdybym posłał sobie w gro-
bie�, tam też byś była.

9 Gdybym odleciał na skrzyd-
łach brzasku,

żeby zamieszkać za najdal-
szym morzem,

10 to nawet tam prowadziłaby
mnie Twoja r�ka,

Twoja silna r�ka�
by mnie trzymałab.

11 Gdybym powiedział:
„Na pewno ukryje
mnie ciemność!”,

wtedy otaczaj�ca mnie noc
stałaby si� światłem.

12 Nawet ciemność nie byłaby
dla Ciebie zbyt ciemna,

noc byłaby tak jasna
jak dzieńc.

Ciemność jest dla Ciebie
jak światłod.

13 BoTy utworzyłeś moje nerki,
osłaniałeś� mnie w łonie

matkie.
14 Wysławiam Ci�, bo cudow-

nie mnie uczyniłeś
i wzbudza to mój l�k
i podziwf.

Twoje dzieła s� zdumie-
waj�ceg,

wiem� o tym bardzo dobrze.
15 Gdy powstawałem

w ukryciu,
gdy rozwijałem si� w łonie

matki�,
moje kości nie były przed

Tob� ukryteh.
16 Twoje oczy widziały mnie

nawet wtedy, gdy byłem
zarodkiem.

W Twojej ksi�dze były
zapisane dni,

139:8 �Lub „Szeolu”, czyli wspólnym
grobie ludzkości. Zob. Słowniczek po-
j�ć. 139:10 �Dosł. „Twoja prawica”.
139:13 �Możliwe też „utkałeś”. 139:14
�Lub „moja dusza wie”. 139:15 �Dosł.
„zostałem utkany w gł�bi ziemi”.
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893 PSALMY 139:17�do�140:10
w których miały si� kształ-

tować wszystkie jego
cz�stki,

i to zanim jeszcze którakol-
wiek z nich si� pojawiła.

17 Jakże wi�c cenne s�
dla mnie Twoje myśli!a

Boże, jak ogromna
jest ich liczba!b

18 Gdybym próbował je poli-
czyć, b�dzie ich wi�cej
niż ziarnek piaskuc.

Kiedy si� budz�, wci�ż
jestem przy Tobie�d.

19 Boże, gdybyś tylko zechciał
zgładzić niegodziwego!e

Wtedy odst�piliby ode mnie
ludzie dopuszczaj�cy si�
przemocy�,

20 ci, którzy w złych zamia-
rach� wypowiadaj� si�
przeciw Tobie.

To Twoi wrogowie, którzy
używaj� Twego imienia
w sposób niegodnyf.

21 Jehowo, czy nie czuj� niena-
wiści do tych, którzy
nienawidz� Ciebieg,

i czy nie brzydz� si� tymi,
którzy si� przeciw Tobie
buntuj�?h

22 Czuj� do nich wył�cznie
nienawiśći.

Stali si� dla mnie prawdzi-
wymi wrogami.

23 Boże, przebadaj mnie
i poznaj moje sercej.

Zbadaj mnie i poznaj
dr�cz�ce� mnie myślik.

24 Zobacz, czy nie schodz�
na jak�ś zgubn� drog�l,

i prowadź mniem

drog� wieczności.

139:18 �Możliwe też „po przebudzeniu
si� dalej bym je liczył”. 139:19 �Lub
„winni krwi”. 139:20 �Lub „zgodnie ze
swoimi myślami”. 139:23 �Lub „niepo-
koj�ce”.

Dla dyrygenta.
Utwór muzyczny Dawida.

140 Jehowo, ratuj mnie
przed złymi ludźmi,

chroń mnie przed ludźmi
dopuszczaj�cymi si�
przemocya,

2 przed tymi, którzy
w sercach knuj� złob

i cały dzień wywołuj�
konflikty.

3 Wyostrzaj� swój j�zyk
jak u w�żac,

maj� w ustach jad żmijd.
(Sela).

4 Jehowo, uchroń mnie od r�k
ludzi niegodziwyche,

strzeż mnie przed ludźmi
dopuszczaj�cymi si�
przemocy,

przed tymi, którzy myśl�,
jak doprowadzić
do mojego upadku.

5 Wyniośli ukrywaj� pułapk�
na mnie,

przy ścieżce rozci�gaj�
linami siećf.

Zastawiaj� na mnie sidłag.
(Sela).

6 Mówi� do Jehowy:
„Ty jesteś moim Bogiem.

Wysłuchaj, Jehowo, moich
błagań o pomoc”h.

7 Jehowo,Wszechwładny
Panie, mój silny Wybawco,

Ty osłaniasz mi głow�
w dniu bitwyi.

8 Jehowo, nie spełniaj prag-
nień ludzi niegodziwych.

Nie pozwól, żeby powiodły
si� ich plany, przez co
zostaliby wywyższeni j.
(Sela).

9 Niech głowy tych, którzy
mnie otaczaj�,

okryje zło, które wypowie-
dzielik.

10 Niech spadn� na nich
żarz�ce si� w�glel.
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PSALMY 140:11�do�142:3 894
Niech zostan� wrzuceni

do ognia,
do gł�bokich� dołówa, żeby

już nigdy nie powstali.
11 Niech oszczerca nie znajdzie

sobie miejsca na ziemi�b.
Niech zło ściga ludzi

dopuszczaj�cych si�
przemocy i ich powali.

12 Wiem, że Jehowa b�dzie bro-
nił niewiele znacz�cych

i odda sprawiedliwość
biednymc.

13 Prawi z pewności� b�d�
wysławiać Twoje imi��,

prostolinijni b�d� mieszkać
przed Twoim obliczem�d.
Utwór muzyczny Dawida.

141 Jehowo, Ciebie
wzywame.

Pośpiesz mi na pomocf.
Prosz�, zwróć uwag�,

gdy do Ciebie wołamg.
2 Niech moja modlitwa b�dzie

jak kadzidłoh przygotowa-
ne przed Tob� i,

moje r�ce wzniesione w bła-
ganiach—jak wieczorna
ofiara zbożowa�j.

3 Jehowo, postaw wart�
przy moich ustach,

prosz�, postaw straż
u drzwi moich wargk.

4 Nie daj mojemu sercu skła-
niać si� ku czemuś złemul,

żebym ze złymi ludźmi
nie popełniał nikczemnych
rzeczy.

Obym nigdy nie zajadał si�
ich przysmakami.

5 Gdyby mnie smagał prawy,
byłby to przejaw lojalnej
miłościm,

140:10 �Lub „wodnych”. 140:11 �Lub
„w kraju”. 140:13 �Dosł. „dzi�kować
Twojemu imieniu”. �Lub „w Twojej
obecności”. 141:2 �Zob. Słowniczek
poj�ć.

gdyby mnie upominał, było-
by to jak olejek na moj�
głow�a,

którego bym nie odmówiłb.
B�d� si� za niego modlił,

nawet gdy spotka go
nieszcz�ście.

6 Choć ich s�dziów zrzuca si�
z urwiska,

ludzie b�d� zwracać uwag�
na moje słowa, bo s�
przyjemne.

7 Jak ziemia zostaje rozrzuco-
na przez tego, kto orze,

tak nasze kości rozrzucono
u wejścia do grobu�.

8 Ale ja polegam na Tobie�,
Wszechwładny Panie,
Jehowoc.

U Ciebie si� schroniłem.
Nie odbieraj mi życia�.

9 Chroń mnie przed pułapk�,
któr� na mnie zastawili,

przed sidłami ludzi dopusz-
czaj�cych si� zła.

10 Niegodziwi wpadn� naraz
we własne siecid,

podczas gdy ja bezpiecznie
przejd� obok.
Maskil�. Psalm Dawida.

Skomponowany, gdy był on
w jaskinie. Modlitwa.

142 Wołam do Jehowy
o pomocf,

błagam Jehow� o łask�.
2 Wylewam przed Nim swoje

troski,
mówi� Mu o swojej udr�ceg,

3 gdy duch� we mnie słabnie.
Wtedy Ty strzeżesz mojej

drogih.
Na ścieżce, któr� id�,
zastawia si� na mnie pułapk�.

141:7 �Lub „Szeolu”, czyli wspólnego
grobu ludzkości. Zob. Słowniczek po-
j�ć. 141:8 �Lub „moje oczy spogl�daj�
ku Tobie”. �Lub „nie wylewaj mojej du-
szy”. 142:nagł. �Zob. Słowniczek po-
j�ć. 142:3 �Lub „siła”.
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895 PSALMY 142:4�do�143:12
4 Rozejrzyj si� wokół mnie

i zobacz,
że nikt o mnie nie dba�a.
Nie mam gdzie uciecb,
nikogo nie obchodz��.

5 Jehowo, wołam o pomoc
do Ciebie.

Mówi�: „Ty jesteś moim
schronieniemc,

wszystkim, comamw życiu�”.
6 Zwróć uwag� na moje błaga-

nie o pomoc,
bo zostałem bardzo upoko-

rzony.
Wyratuj mnie z r�k moich

prześladowcówd,
bo s� silniejsi ode mnie.

7 Wyprowadź mnie� z lochu,
żebym wysławiał Twoje

imi�.
Niech wokół mnie zbior� si�

prawi,
bo traktujesz mnie życzliwie.

Utwór muzyczny Dawida.

143 Jehowo, usłysz moj�
modlitw�e,

wysłuchaj mojego błagania
o pomoc.

Odpowiedz mi stosownie
do swojej wierności
i prawości.

2 Nie pozywaj swojego sługi
do s�du,

bo nikt, kto żyje, nie może
si� okazać przed Tob�
prawyf.

3 ´
Sciga mnie� wróg,
przygniótł moje życie

do ziemi.
Przez niego mieszkam

w ciemności jak ci, którzy
od dawna nie żyj�.

142:4 �Dosł. „nikt mnie nie rozpozna-
je”. �Lub „nie obchodzi moja dusza”.
142:5 �Dosł. „moim działem w krainie
żyj�cych”. 142:7; 143:3, 11, 12 �Lub
„moj� dusz�”.

4 Mój duch� słabniea,
serce we mnie jest

odr�twiałeb.
5 Wspominam dawne dni,

rozmyślam o wszystkich
Twoich działaniachc,

ch�tnie zastanawiam si��
nad dziełem Twoich r�k.

6 Wyci�gam ku Tobie r�ce,
jestem� spragniony Ciebie

jak spieczona ziemia
deszczud. (Sela).

7 Prosz� Ci�, Jehowo,
odpowiedz mi szybkoe,

nie mam już siły�f.
Nie kryj przede mn� twarzyg,
bo b�d� jak ci, którzy trafia-

j� do grobu�h.
8 Rankiem daj mi usłyszeć

o swojej lojalnej miłości,
bo Ci ufam.
Daj mi poznać drog�,

któr� mam chodzići,
bo do Ciebie si� zwracam�.

9 Jehowo, wyratuj mnie z r�k
moich wrogów.

UCiebie szukamschronieniaj.
10 Naucz mnie spełniać

Twoj� wol�k,
bo jesteś moim Bogiem.
Twój duch jest dobry,
niech mnie prowadzi

po równym gruncie�.
11 Jehowo, zachowaj mnie

przy życiu ze wzgl�du
na swoje imi�.

Wyratuj mnie� z udr�ki,
bo jesteś prawy l.

12 Zniszcz� moich wrogów, bo
okazujesz lojaln� miłośćm.

Zgładź wszystkich, którzy
mnie� dr�cz�n,

bo jestem Twoim sług�o.

143:4 �Lub „siła”. 143:5 �Lub „anali-
zuj�”. 143:6 �Lub „moja dusza jest”.
143:7 �Dosł. „ducha”. �Dosł. „dołu”.
143:8 �Lub „wznosz� swoj� dusz�”.
143:10 �Lub „w krainie prostolinijnoś-
ci”. 143:12 �Dosł. „ucisz”.
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PSALMY 144:1�do�145:2 896
Psalm Dawida.

144 Niech b�dzie
wysławiany Jehowa,
moja Skałaa,

Ten, który ćwiczy moje r�ce
do bitwy,

moje palce—do bojub.
2 On okazuje mi lojaln� miłość

i jest moj� twierdz�,
moim bezpiecznym schro-

nieniem� i moim wybawc�,
moj� tarcz� i Tym, u którego

si� chroni�c,
Tym, który podporz�dkowu-

je mi ludyd.
3 Jehowo, czym jest człowiek,

żebyś miał go zauważać,
czym jest syn śmiertelnika,

żebyś miał zwracać
na niego uwag�?e

4 Człowiek przypomina
zwykłe tchnienief,

jego dni s� jak przemijaj�cy
cieńg.

5 Jehowo, obniż� swoje
niebiosa i zst�ph.

Dotknij gór i spraw,
żeby dymiłyi.

6 Błyśnij błyskawic�
i rozprosz wrogów j.

Wystrzel swoje strzały
i wywołaj wśród nich
zamieszaniek.

7 Wyci�gnij z nieba swoje
r�ce.

Uratuj mnie i wybaw
od wezbranych wód,

z r�k� cudzoziemców l,
8 którzy kłami� swoimi

ustami
i podnosz� praw� r�k�, żeby

przysi�gać fałszywie�.
9 Boże, zaśpiewam Ci

now� pieśńm.

144:2 �Lub „wzniesieniem”. 144:5
�Lub „nachyl”. 144:7 �Lub „uścisku”.
144:8 �Dosł. „a ich prawica to prawica
fałszu”.

Przy akompaniamencie
dziesi�ciostrunowej
harfy� b�d� wysławiał
pieśni� Ciebie�,

10 Tego, który zapewnia
królom zwyci�stwo�a,

Tego, który ratuje swojego
sług� Dawida od śmiercio-
nośnego mieczab.

11 Uratuj mnie i wybaw z r�k
cudzoziemców,

którzy kłami� swoimi ustami
i podnosz� praw� r�k�, żeby

przysi�gać fałszywie.
12 Wtedy nasi synowie b�d�

jak młode rośliny,
które szybko rosn�,

nasze córki—jak rzeźbione
filary narożne pałacu.

13 Nasze spichlerze b�d� pełne
wszelkich produktów,

nasze trzody na polach b�d�
mnożyć si� w tysi�ce,
w dziesi�tki tysi�cy.

14 Nasze ci�żarne bydło
nie doświadczy żadnej
szkody� ani poronienia,

a na naszych placach nie
b�dzie krzyku rozpaczy.

15 Szcz�śliwy jest lud, któremu
tak si� wiedzie!

Szcz�śliwy jest lud, którego
Bogiem jest Jehowa!c

Pieśń pochwalna Dawida.
� [alef ]

145 Mój Boże, Królud,
b�d� Ci� wywyższał.

B�d� wysławiał Twoje imi�
po wieczne czasy,
już na zawszee.

� [bet]
2 B�d� Ci� wysławiał

przez cały dzieńf.

144:9 �Hebr. néwel. Instrument stru-
nowy przypominaj�cy harf� lub lir�.
�Lub „b�d� grał Tobie” 144:10 �Lub
„wybawienie”. 144:14 �Lub „rozerwa-
nia”.
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897 PSALM 145:3-18
B�d� wysławiał Twoje imi�

po wieczne czasy,
już na zawszea.

� [gimel]
3 Jehowa jest wielki i szczegól-

nie godny wysławianiab.
Jego wielkość jest niezba-

dana�c.
� [dalet]

4 Przez pokolenie za pokole-
niem ludzie b�d� wysła-
wiać Twoje dzieła,

b�d� opowiadać o Twoich
pot�żnych czynachd.

� [he]
5 B�d� mówić o chwale

i wspaniałości Twojego
majestatue,

a ja b�d� rozmyślał o Twoich
zdumiewaj�cych dokona-
niach.

� [waw]
6 B�d� mówić o Twoich

czynach� wzbudzaj�cych
l�k i podziw,

a ja b�d� opowiadał o Twojej
wielkości.

� [zajin]
7 Wspominaj�c Twoj� obfit�

dobroć, b�d� tryskać
radości�f,

a z powodu Twojej prawości
b�d� radośnie wykrzyki-
waćg.

	 [chet]
8 Jehowa jest współczuj�cy�

i miłosiernyh,
nieskłonny do gniewu�

i pełen lojalnej miłości i.

 [tet]

9 Jehowa jest dobry
dla każdego j,

a Jego miłosierdzie widać
we wszystkich Jego
dziełach.

145:3 �Lub „wykracza poza nasze zrozu-
mienie”. 145:6 �Lub „mocy”. 145:8
�Lub „łaskawy”. �Lub „cierpliwy”.

� [ jod]
10 Jehowo, b�d� Ci� wychwa-

lać wszystkie Twoje
dziełaa

i b�d� Ci� wysławiać Twoi
lojalni słudzyb.

� [kaf ]
11 B�d� opowiadać o chwale

Twojej władzy królewskiejc
i b�d� mówić o Twojej

pot�dzed,
 [lamed]

12 żeby ludzie poznali Twoje
pot�żne czynye

oraz chwał� i wspaniałość
Twojej władzy królew-
skiejf.

� [mem]
13 Twoja władza królewska

trwa wiecznie,
a Twoje panowanie—przez

wszystkie pokoleniag.
� [samech]

14 Jehowa wspiera wszystkich,
którzy upadaj�h,

i podnosi wszystkich pochy-
lonych i.

� [ajin]
15 Oczy wszystkich z nadziej�

spogl�daj� ku Tobie,
a Ty w odpowiedniej porze

dajesz im pokarmj.
� [pe]

16 Otwierasz r�k�
i zaspokajasz pragnienie

wszystkiego, co żyjek.
� [cade]

17 Jehowa zawsze post�puje
w sposób prawyl

i jest lojalny we wszystkim,
co robim.

� [kof ]
18 Jehowa jest blisko wszyst-

kich, którzy Go wzywaj�n,
wszystkich, którzy wzywaj�

Go szczerze�o.

145:18 �Lub „w prawdzie”.
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PSALMY 145:19�do�147:7 898
� [resz]

19 Spełnia pragnienie tych,
którzy si� Go boj�a.

Słyszy ich wołanie o pomoc
i ich ratujeb.

� [szin]
20 Jehowa strzeże wszystkich,

którzy Go kochaj�c,
natomiast wszystkich niego-

dziwych unicestwid.
� [taw]

21 Swoimi ustami b�d� opowia-
dał o sławie Jehowye.

Niech wszystko, co żyje�,
wysławia Jego świ�te imi�
po wieczne czasy,
już na zawszef.

146 Wysławiajcie Jah!�g

Chc� wysławiać Jeho-
w� całym sob��h.

2 B�d� wysławiał Jehow�
przez całe życie.

B�d� wysławiał swojego
Boga pieśni��, dopóki
b�d� żył.

3 Nie polegajcie na władcach�
ani na żadnych innych

ludziach, bo nie mog�
zapewnić wybawienia i.

4 Duch� człowieka uchodzi,
a on wraca do ziemi j.

Tego dnia gin� jego myślik.
5 Szcz�śliwy jest ten, komu

pomaga Bóg Jakuba l,
kto pokłada nadziej� w swo-

im Bogu, Jehowiem,
6 Twórcy nieba, ziemi,

morza i wszystkiego,
co w nich jestn,

w Tym, który zawsze jest
wiernyo,

145:21 �Dosł. „wszelkie ciało”. 146:1,
10; 147:1 �Lub „Alleluja!”. „Jah” to
skrócona forma imienia Jehowa. 146:1
�Lub „niech moja dusza wysławia Jeho-
w�”. 146:2 �Lub „grał swojemu Bogu”.
146:3 �Lub „ksi�ż�tach; dostojnikach”.
146:4 �Lub „tchnienie”.

7 który dba, żeby oddano spra-
wiedliwość oszukanym,

i który daje chleb głodnyma.
Jehowa uwalnia wi�źniów�b.

8 Jehowa otwiera oczy niewi-
domychc,

Jehowa podnosi pochylo-
nychd,

Jehowa kocha prawych.
9 Jehowa chroni osiadłych

cudzoziemców,
wspiera sierot�� i wdow�e,
ale udaremnia plany�

niegodziwychf.
10 Jehowa b�dzie Królem

po wiecznośćg,
twój Bóg, Syjonie, b�dzie

Królem przez pokolenie
za pokoleniem.

Wysławiajcie Jah!�

147 Wysławiajcie Jah!�
Dobrze jest wysławiać

naszego Boga
pieśni��.

Wysławianie Go jest takie mi-
łe, a przy tym stosowne!h

2 Jehowa buduje Jerozolim�i,
zbiera rozproszonych

z Izraela j.
3 Uzdrawia maj�cych złamane

serce,
przewi�zuje im rany.

4 Zna liczb� gwiazd,
wszystkie je woła

po imieniuk.
5 Nasz Pan jest wielki

i ma pot�żn� mocl,
Jego zrozumienie

jest niezmierzonem.
6 Jehowa podnosi potulnychn,

ale niegodziwych rzuca
na ziemi�.

7 ´
Spiewajcie Jehowie,

dzi�kuj�c Mu.

146:7 �Dosł. „zwi�zanych”. 146:9
�Dosł. „chłopca bez ojca”. �Lub „wy-
krzywia drog�”. 147:1 �Lub „grać na-
szemu Bogu”.
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899 PSALMY 147:8�do�148:10
Przy akompaniamencie liry�

wysławiajcie pieśni�
naszego Boga,

8 Tego, który pokrywa niebo
chmurami,

Tego, który daje ziemi
deszcza,

Tego, który sprawia, że góry
porastaj� traw�b.

9 Daje pokarm zwierz�tomc,
młodym krukom, które

o niego wołaj�d.
10 Nie urzeka Go siła koniae

ani nie robi� na Nim wraże-
nia silne nogi człowiekaf.

11 Jehowie podobaj� si� ci,
którzy si� Go boj�g,

ci, którzy wyczekuj� Jego
lojalnej miłościh.

12 Jerozolimo, wychwalaj
Jehow�.

Syjonie, wysławiaj swojego
Boga.

13 On umacnia zasuwy twoich
bram,

błogosławi twoich synów.
14 Ustanawia pokój na twoim

terytoriumi,
nasyca ci� najlepsz�

pszenic��j.
15 Posyła na ziemi� swój nakaz,

pr�dko biegnie Jego słowo.
16 On zsyła śnieg jak wełn�k,

rozsypuje szron jak popiół l.
17 Ciska gradem� jak k�sami

chlebam.
Kto wytrzyma Jego zimno?n

18 Posyła swoje słowo i wszyst-
ko topnieje.

Sprawia, że wieje wiatro,
wskutekczegopłyniewoda.

19 Swoje słowo oznajmia
Jakubowi,

swoje przepisy i postanowie-
nia—Izraelowip.

147:7 �Hebr. kinnòr. Instrument stru-
nowy przypominaj�cy lir� lub harf�.
147:14 �Dosł. „tłuszczem pszenicy”.
147:17 �Lub „lodem”.

20 Nie post�pił tak z żadnym
innym narodema,

one nic nie wiedz� o Jego
postanowieniach.

Wysławiajcie Jah!�b

148 Wysławiajcie Jah!�
Wysławiajcie Jehow�

w niebiosachc,
wysławiajcie Go na wyso-

kościach.
2 Wysławiajcie Go, wszyscy

Jego aniołowied.
Wysławiaj Go, całe Jego

wojskoe.
3 Wysławiajcie Go, słońce

i ksi�życu.
Wysławiajcie Go, wszystkie

świec�ce gwiazdyf.
4 Wysławiajcie Go, najwyższe

niebiosa�
i chmury na niebie.

5 Niech wysławiaj� imi�
Jehowy,

bo zostały stworzone
na Jego polecenieg.

6 On sprawia, że trwaj� po
wieczne czasy, na zawszeh.

Wydał postanowienie,
które nie przeminiei.

7 Wysławiajcie Jehow�
na ziemi,

wy, wielkie stworzenia mor-
skie i wszystkie gł�biny,

8 ty, błyskawico, gradzie
i śniegu, wy, g�ste chmury,

i ty, wichrze, wykonuj�cy
Jego słowo j,

9 wy, góry i wszystkie
wzgórzak,

drzewa owocowe i wszystkie
cedryl,

10 dzikie zwierz�tam i wszystkie
zwierz�ta domowe,

stworzenia pełzaj�ce
i skrzydlate ptaki,

147:20; 148:1 �Lub „Alleluja!”. „Jah” to
skrócona forma imienia Jehowa. 148:4
�Dosł. „niebo niebios”.
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PSALMY 148:11�do�150:6 900
11 ziemscy królowie i wszystkie

narody,
ksi�ż�ta i wszyscy ziemscy

s�dziowiea,
12 młodzi m�żczyźni i młode

kobiety�,
starzy� razem z młodymi.

13 Niech wysławiaj� imi�
Jehowy,

bo już samo Jego imi� jest
niezrównanie wzniosłeb,

Jego majestat przewyższa
ziemi� i nieboc.

14 Bóg pomnoży sił�� swojego
ludu

ku chwale wszystkich
swoich lojalnych sług—

synów Izraela, ludu, który
jest Mu bliski.

Wysławiajcie Jah!�

149 Wysławiajcie Jah!�´
Spiewajcie Jehowie

now� pieśńd,
wysławiajcie Go w gronie�

lojalnyche.
2 Niech Izrael cieszy si� swoim

Wspaniałym Twórc�f,
niech synowie Syjonu raduj�

si� swoim Królem.
3 Niech Jego imi� wysławiaj�

tańcemg

i niech Go wysławiaj� pieś-
ni�� przy akompaniamen-
cie tamburynu i liry�h.

4 Bo Jehowie podoba si� Jego
ludi.

Bóg ozdabia potulnych
wybawieniemj.

5 Niech lojalni bardzo si�
raduj�, otoczeni chwał�.

148:12 �Dosł. „dziewice”. �Lub „star-
cy”. 148:14 �Dosł. „wywyższy róg”.
148:14; 149:1, 9; 150:1, 6 �Lub „Allelu-
ja!”. „Jah” to skrócona forma imienia Je-
howa. 149:1 �Lub „zborze”. 149:3
�Lub „graj� Mu”. 149:3; 150:3 �Hebr.
kinnòr. Instrument strunowy przypomi-
naj�cy lir� lub harf�.

Niech wykrzykuj� z radości
na swoich łóżkacha.

6 Niech wysławiaj� Boga pieś-
niami płyn�cymi z ich ust,

a w r�ku niech trzymaj�
dwusieczny miecz,

7 żeby zemścić si� na narodach
i ukarać ludy,

8 żeby ich królów zakuć
w łańcuchy,

a ich dostojników w żelazne
kajdany,

9 żeby wykonać wyrok spisany
przeciwko nimb.

Zaszczytu tego dost�puj�
wszyscy Jego lojalni
słudzy.

Wysławiajcie Jah!�

150 Wysławiajcie Jah!�c

Wysławiajcie Boga
w Jego świ�tym
miejscu�d.

Wysławiajcie Go na niebie
świadcz�cym o Jego sile�e.

2 Wysławiajcie Go za Jego
pot�żne dziełaf.

Wysławiajcie Go za Jego
niezrównan� wielkośćg.

3 Wysławiajcie Go dźwi�kiem
roguh.

Wysławiajcie Go na harfie�
i lirze�i.

4 Wysławiajcie Go, graj�c
na tamburyniej i tańcz�c
w kr�g.

Wysławiajcie Go
na strunachk i na flecie�l.

5 Wysławiajcie Go na melodyj-
nych czynelach.

Wysławiajcie Go na donoś-
nych czynelachm.

6 Wszystko, co oddycha,
niech wysławia Jah.

Wysławiajcie Jah!�n

150:1 �Zob. Słowniczek poj�ć. �Dosł.
„w przestworzu Jego siły”. 150:3
�Hebr. néwel. Instrument strunowy
przypominaj�cy harf� lub lir�. 150:4
�Lub „piszczałce”.
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KSI�GA

PRZYSŁ
´
OW

ZARY S T R E
´
S C I

1 Cel przysłów (1-7)
Niebezpieczeństwa zwi�zane ze złym
towarzystwem (8-19)

Prawdziwa m�drość głośno woła (20-33)

2 Wartość m�drości (1-22)
Szukaj m�drości jak ukrytych
skarbów (4)

Umiej�tność myślenia ochron� (11)
Niemoralność prowadzi
do katastrofy (16-19)

3 B�dź m�dry i ufaj Jehowie (1-12)
Okazuj Jehowie szacunek,
daj�c Mu to, co wartościowe (9)

M�drość zapewnia szcz�ście (13-18)
M�drość zapewnia bezpieczeństwo (19-26)
Właściwe zachowanie wobec
innych (27-35)
Kiedy tylko możesz, wyświadczaj
innym dobro (27)

4 M�dre wskazówki ojca (1-27)
Przede wszystkim nabywaj
m�drości (7)

Stroń od ścieżek niegodziwości (14, 15)´
Scieżka prawych staje si� coraz
jaśniejsza (18)

„Strzeż serca” (23)

5 Ostrzeżenie przed kobietami
prowadz�cymi si� niemoralnie (1-14)

Ciesz si� swoj� żon� (15-23)

6 Wystrzegaj si� por�czania pożyczki (1-5)
„Leniu, idź do mrówki” (6-11)
Człowiek nic niewart i niegodziwy (12-15)
Siedem rzeczy, których Jehowa
nienawidzi (16-19)

Strzeż si� złej kobiety (20-35)

7 Przestrzegaj Bożych przykazań i żyj (1-5)
Naiwny młody człowiek zostaje
uwiedziony (6-27)
„Jak byk na rzeź” (22)

8 Uosobiona m�drość zabiera głos (1-36)
�Jestem najwcześniejszym z Bożych
dzieł’ (22)

�Byłam mistrzowskim wykonawc�
u boku Boga’ (30)

„Cieszyłam si� z ludzi” (31)

9 Prawdziwa m�drość kieruje
zaproszenie (1-12)
„Dzi�ki m�drości b�dziesz żył
dłużej” (11)

Głupia kobieta kieruje zaproszenie (13-18)
„Kradziona woda jest słodka” (17)

10 PRZYSŁOWIA SALOMONA (10:1 DO 24:34)
M�dry syn cieszy ojca (1)
Pracowitość wzbogaca (4)
Gdzie pada wiele słów, popełnia si�
bł�dy (19)

Błogosławieństwo Jehowy
wzbogaca (22)

Bojaźń przed Jehow� przedłuża
życie (27)

11 M�drość cechuje skromnych (2)
Odst�pca rujnuje innych (9)
„Dzi�ki wielu doradcom osi�ga si�
sukces” (14)

Szczodry b�dzie miał si� dobrze (25)
Kto ufa swojemu bogactwu,
upadnie (28)

12 „Kto nienawidzi upomnienia,
jest nierozs�dny” (1)

„Bezmyślne słowa s� jak pchni�cia
mieczem” (18)

Krzewienie pokoju przynosi
radość (20)

Kłamliwe usta brzydz� Jehow� (22)
„Troska przytłacza serce” (25)

13 Ci, którzy szukaj� rad, s� m�drzy (10)
Przedłużaj�ce si� oczekiwanie
sprawia sercu ból (12)

Wierny wysłannik przynosi
uleczenie (17)

Chodzenie z m�drymi
czyni m�drym (20)

Karcenie wyrazem miłości (24)

14 Tylko serce zna swoj� gorycz (10)
Droga z pozoru słuszna może
przynieść śmierć (12)

Naiwni wierz� każdemu słowu (15)
Bogaty ma wielu przyjaciół (20)
Spokojne serce zapewnia ciału
życie (30)
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15 Łagodna odpowiedź uśmierza gniew (1)
Oczy Jehowy patrz� wsz�dzie (3)
Modlitwa prawego podoba si� Bogu (8)
Gdzie nie ma narady, plany upadaj� (22)
Rozmyślaj, zanim odpowiesz (28)

16 Jehowa bada pobudki (2)
Zdaj si� na Jehow� (3)
Uczciwe szale pochodz� od Jehowy (11)
Pycha poprzedza upadek (18)
Siwizna pi�kn� koron� (31)

17 Nie odpłacaj złem za dobro (13)
Odejdź, zanim wybuchnie kłótnia (14)
Prawdziwy przyjaciel kocha przez cały
czas (17)

„Radosne serce to świetne lekarstwo” (22)
Kto ma rozeznanie, powści�ga swoje
słowa (27)

18 Kto si� odosabnia, jest niem�dry
i samolubny (1)

Imi� Jehowy to pot�żna wieża (10)
Maj�tek to tylko pozorna ochrona (11)
M�drze jest wysłuchać obu stron (17)
Przyjaciel może być bardziej
przywi�zany niż brat (24)

19 Wnikliwość powści�ga gniew (11)
Kłótliwa żona jest jak ciekn�cy dach (13)
Roztropna żona darem od Jehowy (14)
Karć dziecko, gdy jeszcze jest
na to szansa (18)

M�drze jest słuchać rad (20)

20 Wino to szyderca (1)
Leniwi zim� nie orz� (4)
Myśli człowieka s� jak gł�bokie wody (5)
Ostrzeżenie przed pochopnym
składaniem ślubów (25)

Siła jest chwał� młodych (29)

21 Jehowa kieruje sercem króla (1)
Sprawiedliwość lepsza niż ofiara (3)
Pilność prowadzi do sukcesu (5)
Kto nie słucha mało znacz�cego, sam
też nie b�dzie wysłuchany (13)˙

Zadna m�drość nie zdoła przeciwstawić
si� Jehowie (30)

22 Dobra opinia lepsza niż wielki maj�tek (1)
Szkolenie za młodu daje efekty
przez całe życie (6)

Leniwy boi si� lwa na dworze (13)
Karcenie oddala głupot� (15)
Kto jest biegły w swojej pracy, usługuje
królom (29)

23 Roztropność w korzystaniu
z gościny (2)

Nie zabiegaj o bogactwo (4)
Bogactwo może ulecieć (5)
Nie b�dź kimś, kto nadużywa
alkoholu (20)

Alkohol uk�si jak w�ż (32)

24 Nie zazdrość złym ludziom (1)
M�drość buduje dom (3)
Prawy może upaść, ale wstanie (16)
Nie bierz odwetu (29)
Drzemanie sprowadza
ubóstwo (33, 34)

25 PRZYSŁOWIA SALOMONA PRZEPISANE PRZEZ
LUDZI KR

´
OLA EZECHIASZA (25:1 DO 29:27)

Poufność (9)
Dobrze dobrane słowa (11)
Poszanowanie dla prywatności (17)
Nagarnianie w�gli na głow�
wroga (21, 22)

Dobra wieść jest jak zimna woda (25)

26 Opis leniwego (13-16)
Trzymaj si� z dala od cudzej
kłótni (17)

Nie oszukuj innych dla zabawy (18, 19)
Bez drewna nie ma ognia (20, 21)
Słowa oszczercy s� jak smaczne
k�ski (22)

27 Nagana od przyjaciela przynosi
korzyści (5, 6)

Mój synu, raduj moje serce (11)˙
Zelazo ostrzy si� żelazem (17)
Znaj swoj� trzod� (23)
Dobrobyt nie trwa wiecznie (24)

28 Modlitwa krn�brnego jest
obrzydliwa (9)

Kto wyznaje przewinienia, dost�puje
miłosierdzia (13)

Kto si� szybko wzbogaca,
nie pozostaje niewinny (20)

Upomnienie lepsze
niż pochlebstwo (23)

Szczodremu niczego nie brakuje (27)

29 Dziecko zostawione samo sobie
przynosi wstyd (15)

Bez Bożego kierownictwa ludzie si�
rozzuchwalaj� (18)

Człowiek skłonny do gniewu
wywołuje konflikty (22)

Pokorny zyskuje chwał� (23)
Strach przed człowiekiem to sidło (25)



903 PRZYSŁ
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1 Przysłowia Salomonaa, syna
Dawidab, króla Izraelac,

2 służ�ce zdobywaniu� m�dro-
ścid, uczeniu si� karności

i rozumieniu m�drych wypo-
wiedzi,

3 służ�ce przyjmowaniu
pouczeń�e, które pomagaj�
nabyć wnikliwości,

prawościf, właściwego os�-
du�g i prostolinijności�,

4 służ�ce udzielaniu nie-
doświadczonym roztrop-
nościh,

a młodym—wiedzy i umiej�t-
ności myślenia i.

5 M�dry słucha i przyjmuje
wi�cej wskazówek j,

ten, kto ma zrozumienie,
zabiega o umiej�tne�
kierownictwok,

6 żeby poj�ć sens przysłowia
i zawiłej wypowiedzi�,

znaczenie słów i zagadek
m�drców l.

7 Bojaźń� przed Jehow�
jest pierwszym krokiem
do zdobycia� wiedzym.

Tylko głupi gardz� m�droś-
ci� i pouczeniami�n.

1:2 �Dosł. „poznawaniu”. 1:3, 8 �Lub
„karcenia”. 1:3 �Lub „tego, co słusz-
ne”. �Lub „uczciwości”. 1:5 �Lub
„m�dre”. 1:6 �Lub „i przypowieści”.
1:7 �Lub „gł�boki szacunek”. �Dosł.
„jest pocz�tkiem”. �Lub „karceniem”.

8 Mój synu, słuchaj pouczeń�
ojcaa

i nie odrzucaj wskazówek�
matkib.

9 S� one pi�knym wieńcem
na twoj� głow�c

i wspaniał� ozdob� na twoj�
szyj�d.

10 Mój synu, nie ulegaj, gdy
grzesznicy próbuj� ci�
kusiće,

11 gdy mówi�: „Chodź z nami.
Urz�dźmy zasadzk�, żeby

przelać krew.
Zaczaimy si� dla zabawy

na niewinne ofiary.
12 Pochłoniemy je żywcem—

jak to robi grób�,
pochłoniemy je w całości—

jak to si� dzieje z tymi,
którzy trafiaj� do dołu.

13 Zagarnijmy wszystkie ich
cenne skarby.

Napełnimy swoje domy
łupem.

14 Przył�cz si� do nas�,
a tym, co nakradniemy, po-

dzielimy si� po równo�”.
15 Mój synu, nie idź za nimi.

Nie wchodź na ich ścieżk�f,

1:8 �Lub „prawa”. 1:12 �Lub „Szeol”,
czyli wspólny grób ludzkości. Zob. Słow-
niczek poj�ć. 1:14 �Lub „rzuć mi�dzy
nas swój los”. �Lub „b�dziemy mieli
wspóln� sakiewk�”.

30 SŁOWA AGURA (1-33)
Nie daj mi ani ubóstwa,
ani bogactwa (8)

Rzeczy, które nigdy nie mog� si�
nasycić (15, 16)

Drogi, których nie da si�
wyśledzić (18, 19)

Kobieta dopuszczaj�ca si�
cudzołóstwa (20)

Zwierz�ta wykazuj�ce instynktown�
m�drość (24)

31 SŁOWA KR
´
OLA LEMUELA (1-31)

Kto znajdzie dzieln� żon�? (10)
Przedsi�biorcza i pracowita (17)
Wypowiada si� życzliwie (26)
Wychwalaj� j� dzieci i m�ż (28)
Wdzi�k i pi�kno s� ulotne (30)

ROZDZ. 1
a 1Kl 4:29, 32

Kzn 12:9

b 2Sm 12:24

c 1Kl 2:12

d Prz 8:11

e Prz 3:11, 12

f Heb 12:11

g 1Kl 3:28

h Prz 15:5

i Prz 2:11
Prz 3:21
Prz 8:12

j Prz 9:9

k 1Sm 25:32,
33
Prz 24:6

l Kzn 12:11

m Hi 28:28
Prz 9:10

n Prz 5:12, 13
Prz 18:2

��������������������

szpalta 2
a Pwt 6:6, 7

Ef 6:4
Heb 12:9

b Kpł 19:3
Prz 31:26
2Tm 1:5

c Prz 4:7, 9

d Prz 3:21, 22

e Rdz 39:7, 8
Pwt 13:6-8

f Prz 4:14
Prz 13:20
1Ko 15:33
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16 bo biegn��, żeby popełniać
zło,

śpiesz� przelewać krewa.
17 Nie ma sensu rozci�gać

sieci, gdy widz� j� ptaki,
18 dlatego grzesznicy czyhaj�

w zasadzce, żeby przele-
wać krew,

czyhaj� w ukryciu, żeby
odbierać innym życie�.

19 Właśnie tak post�puj� ci,
którzy goni� za nieuczci-
wym zyskiem.

Przez to sami strac� życie�b.
20 Prawdziwa m�drośćc głośno

woła na ulicyd.
Podnosi swój głos na pla-

cache.
21 Nawołuje na rogu� ruchli-

wych ulic.
W bramach miasta mówif:

22 „Jak długo wy, niedoświad-
czeni, b�dziecie kochać
brak doświadczenia?

Jak długo wy, szydercy,
b�dziecie lubować si�
w szyderstwach?

I jak długo wy, głupi, b�dzie-
cie nienawidzić wiedzy?g

23 Zareagujcie na moje upo-
mnienie�h.

Wtedy wylej� wam swojego
ducha,

dam wam poznać swoje
słowa i.

24 Ponieważ wołałam, ale wy
odmawialiście,

wyci�gałam r�k�, ale nikt
nie zwracał uwagi j,

25 ponieważ lekceważyliście
wszystkie moje rady

i odrzucaliście moje upo-
mnienia,

26 to b�d� si� śmiała, gdy spad-
nie na was nieszcz�ście.

1:16 �Dosł. „ich stopy biegn�”. 1:18
�Lub „dusze”. 1:19 �Lub „dusz�”.
1:21 �Dosł. „u wlotu”. 1:23 �Lub „za-
wróćcie, gdy upominam”.

B�d� drwiła, gdy nadejdzie
to, czego si� boiciea,

27 gdy to, czego si� boicie,
przyjdzie jak burza,

a wasze nieszcz�ście nad-
ci�gnie jak wicher,

gdy spadnie na was udr�ka
i cierpienie.

28 Wtedy b�d� do mnie wołać,
ale ja nie odpowiem,

b�d� mnie gor�czkowo szu-
kać, ale mnie nie znajd�b,

29 bo nienawidzili wiedzyc

i nie chcieli bać si� Jehowyd.
30 Nie słuchali moich rad,

gardzili wszystkimi moimi
upomnieniami.

31 Dlatego ponios� konsekwen-
cje� swojego post�po-
waniae

i b�d� mieli już dość włas-
nych planów�.

32 Bo niedoświadczonych zabi-
je ich krn�brność,

a głupich zniszczy ich samo-
zadowolenie.

33 Ale ten, kto mnie słucha, b�-
dzie mieszkał bezpiecznief

i nie b�dzie si� bał żadnego
nieszcz�ścia”g.

2 Mój synu, jeśli przyjmiesz
moje wypowiedzi

i b�dziesz cenił� moje przy-
kazaniah,

2 wyczulaj�c ucho na
m�drośći

i skłaniaj�c serce ku roze-
znaniuj,

3 jeśli też przywołasz zrozu-
mieniek

i b�dziesz zabiegał� o roze-
znanie l,

4 jeśli tych rzeczy b�dziesz
szukał jak srebram

1:31 �Dosł. „b�d� jeść owoc”. �Lub
„rad; intryg”. 2:1 �Lub „zachowywał”.
2:3 �Lub „głośno si� dopominał”.

ROZDZ. 1
a Prz 6:16-18

Rz 3:15

b Prz 15:27

c Rz 16:27
1Ko 1:20
Jak 3:17

d Mt 10:27

e Prz 8:1-3
Prz 9:1, 3

f Jn 18:20
Dz 20:20

g Prz 5:12, 13
Jn 3:20

h Ps 141:5
Obj 3:19

i Iz 54:13

j Iz 65:12
��������������������

szpalta 2
a Sdz 10:13, 14

b Lam 3:44

c Oz 4:6

d Sdz 5:8

e Jer 6:19
Gal 6:7

f Iz 48:18

g 2Kl 6:15, 16
Iz 26:3
2Pt 2:9

��������������������

ROZDZ. 2
h Pwt 6:6, 8

i Prz 1:5

j Heb 5:14

k 1Kl 3:11, 12
Prz 9:10
2Tm 2:7

l Flp 1:9

m Ps 19:9, 10
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i poszukiwał jak ukrytych
skarbówa,

5 to zrozumiesz, czym jest
bojaźń przed Jehow�b,

i zdob�dziesz wiedz�
o Boguc.

6 Bo to Jehowa daje m�drośćd,
z Jego ust pochodzi wiedza

i rozeznanie.
7 Prawym udziela praktycznej

m�drości,
jest tarcz� dla post�puj�-

cych nieskazitelniee.
8 Czuwa nad ścieżkami

sprawiedliwości
i b�dzie strzegł drogi swoich

lojalnych sługf.
9 Wtedy też zrozumiesz, co

jest prawe, sprawiedliwe
i uczciwe,

zrozumiesz, na czym polega
dobre post�powanieg.

10 Gdy m�drość zagości
w twoim sercuh,

a wiedza stanie si� miła
twojej duszy�i,

11 b�dzie ci� strzec umiej�t-
ność myślenia j

i b�dzie ci� chronić
rozeznanie,

12 żeby ci� ratować przed złym
post�powaniem,

przed człowiekiem mówi�-
cym to, co spaczonek,

13 przed tymi, którzy opuszcza-
j� ścieżki prawości,

by chodzić drogami ciem-
ności l,

14 przed tymi, których cieszy
popełnianie zła,

którym radość sprawia zło
i zepsucie,

15 przed tymi, którzy chodz�
kr�tymi ścieżkami

i cały czas post�puj� prze-
wrotnie.

2:10 �Zob. Słowniczek poj�ć.

16 M�drość uratuje ci� przed
zdeprawowan�� kobiet�,

przed gładkimi� słówkami
kobiety prowadz�cej si�
niemoralnie�a,

17 która opuszcza m�ża� swojej
młodościb

i zapomina o przymierzu
mi�dzy ni� a Bogiem.

18 Bo jej dom pogr�ża si�
w śmierci,

a jej ścieżki� prowadz� ku
tym, którzy pomarli�c.

19 Nikt z tych, którzy z ni�
współżyj��, nie powróci

ani nie odzyska ścieżek
życiad.

20 Dlatego chodź drog� dobrych
i trzymaj si� ścieżki

prawyche.
21 Bo tylko prostolinijni b�d�

mieszkać na ziemi
i nienaganni� na niej

pozostan�f.
22 Ale niegodziwi b�d�

usuni�ci z ziemig,
a post�puj�cy zdradziecko

b�d� z niej wyrwanih.

3 Mój synu, nie zapominaj
o moich pouczeniach�

i całym sercem przestrzegaj
moich przykazań,

2 bo dzi�ki nim b�dziesz miał
dłuższe i spokojne życie�i.

3 Nie utrać lojalnej miłości
ani wierności�j.

2:16 �Dosł. „obc�”. Najwyraźniej ta-
k�, która pod wzgl�dem moralnym jest
obca Bogu. �Lub „uwodzicielskimi”.
�Dosł. „cudzoziemskiej”. Najwyraźniej
takiej, która pod wzgl�dem moralnym
jest oddalona od Boga. 2:17 �Dosł.
„bliskiego przyjaciela”. 2:18 �Dosł.
„szlaki”. �Dosł. „s� bezsilni w śmier-
ci”. 2:19 �Dosł. „do niej zachodz�”.
2:21 �Lub „post�puj�cy nieskazitelnie”.
3:1 �Lub „prawie”. 3:2 �Lub „bo one
dodadz� ci wielu dni i lat życia oraz po-
koju”. 3:3 �Lub „prawdy”.

ROZDZ. 2
a Hi 28:15-18

b Hi 28:28
Prz 8:13
Jer 32:40

c Jer 9:24
1Jn 5:20

d Wj 31:2, 3
1Kl 4:29
2Tm 3:16, 17
Jak 3:17

e Ps 41:12
Prz 28:18

f Ps 97:10

g Kzn 12:13
Mi 6:8
Mt 22:37-40

h Ps 119:111

i Dz 17:11

j Kzn 7:12

k Prz 8:13

l Jn 3:19
��������������������

szpalta 2
a Rdz 39:10-12

Prz 6:23, 24
Prz 7:4, 5

b Rdz 2:24
Prz 5:18

c Prz 5:3, 5
Prz 5:20, 23
Prz 9:16-18
Ef 5:5

d Kzn 7:26
Obj 22:15

e Prz 13:20

f Ps 37:11, 29

g Ps 104:35
Prz 10:7
Mt 25:46

h Pwt 28:45,
63

��������������������

ROZDZ. 3
i Pwt 5:16

j Oz 12:6
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Zawi�ż je sobie wokół szyi.
Napisz je na tablicy swojego

sercaa.
4 Wtedy b�dziesz si� cieszył

przychylności� Boga
i ludzi

i zyskasz opini� bardzo
wnikliwegob.

5 Zaufaj Jehowiec całym
sercem

i nie polegaj� na własnym
zrozumieniud.

6 Pami�taj o Bogu na wszyst-
kich drogache,

a On wyprostuje twoje
ścieżkif.

7 Nie stawaj si� m�dry
we własnych oczachg.

Bój si� Jehowy i odwracaj
si� od zła.

8 Przyniesie to uzdrowienie
twojemu ciału�

i pokrzepienie twojemu
wn�trzu�.

9 Okazuj Jehowie szacunek,
daj�c Mu to, co masz
wartościowegoh,

pierwsze� ze wszystkich
swoich plonów�i.

10 Wtedy twoje spichlerze b�d�
napełnione po brzegi j,

a twoje kadzie� b�d� wr�cz
przepełnione młodym
winem.

11 Mój synu, nie odrzucaj
skarcenia� od Jehowyk

ani nie brzydź si� Jego
upomnienieml,

12 bo Jehowa upomina tych,
których kocham,

tak jak ojciec upomina
ukochanego synan.

13 Szcz�śliwy jest człowiek,
który znajduje m�drośćo,

3:5 �Dosł. „nie opieraj si�”. 3:8 �Dosł.
„p�pkowi”. �Dosł. „kościom”. 3:9
�Lub „najlepsze”. �Lub „dochodów”.
3:10 �Lub „tłocznie”. 3:11 �Lub „po-
uczeń”.

i człowiek, który nabywa
rozeznania.

14 Lepiej zyskać m�drość
niż srebro,

lepiej zdobyć j� niż złotoa.
15 Jest cenniejsza od korali�,

nie dorównuje jej nic, czego
mógłbyś zapragn�ć.

16 W prawej r�ce ma długie
życie,

a w lewej—bogactwo
i chwał�.

17 Jej drogi s� przyjemne,
a wszystkie jej ścieżki s�

spokojneb.
18 Dla tych, którzy si� jej trzy-

maj�, jest drzewem życia,
ci, którzy mocno si� jej

trzymaj�, b�d� zwani
szcz�śliwymic.

19 Jehowa położył fundamenty
ziemi m�drości�d.

Niebiosa utwierdził
rozeznanieme.

20 Dzi�ki Jego wiedzy rozdzieli-
ły si� gł�biny,

a z pochmurnego nieba
zacz�ło mżyćf.

21 Mój synu, nie trać ich�
z oczu.

Strzeż praktycznej m�drości
i umiej�tności myślenia.

22 One zapewni� ci� życie
i b�d� zdobić twoj� szyj�.

23 Wtedy b�dziesz bezpiecznie
chodził swoj� drog�

i nigdy si� nie potkniesz�g.
24 Gdy si� położysz, nie b�-

dziesz si� bałh,
pójdziesz spać, a twój sen

b�dzie przyjemnyi.
25 Nie b�dziesz si� bał żadnej

nagłej grozyj

3:15 �Zob. Słowniczek poj�ć. 3:21
�Najwyraźniej chodzi o przymioty Boga
wspomniane we wcześniejszych werse-
tach. 3:22 �Lub „twojej duszy”. 3:23
�Lub „twoja stopa nigdy o nic nie ude-
rzy”.

ROZDZ. 3
a Pwt 6:6, 8

b 2Ko 8:21

c Iz 26:4
Jer 17:7

d Prz 28:26
Jer 10:23
1Ko 3:18

e 1Sm 23:2, 4
Neh 1:11
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ani burzy nadci�gaj�cej
na niegodziwycha.

26 Bo Jehowa sprawi, że poczu-
jesz si� pewnieb,

nie da twoim nogom wpaść
w pułapk�c.

27 Nie odmawiaj dobra tym,
którym powinieneś je
wyświadczyć�d,

jeśli tylko masz możliwość�
pomóce.

28 Jeśli możesz coś dać bliźnie-
mu już teraz,

to mu nie mów: „Idź i przyjdź
później! Dam ci to jutro”.

29 Nie knuj niczego złego
przeciwko bliźniemuf,

który mieszka obok i czuje
si� bezpieczny.

30 Nie kłóć si� z nikim bez
powodug,

jeśli nie zrobił ci nic złegoh.
31 Nie zazdrość człowiekowi

dopuszczaj�cemu si�
przemocyi

ani nie idź w jego ślady.
32 Bo Jehowa brzydzi si�

przewrotnymj,
ale przyjaźni si� z prawymk.

33 Jehowa przeklina dom
niegodziwegol,

ale błogosławi dom pra-
wegom.

34 Bo drwi z szydercówn,
ale okazuje przychylność

potulnymo.
35 M�drzy zyskaj� szacunek,

ale głupi szczyc� si� tym,
co przynosi hańb�p.

4 Moi synowie, słuchajcie
ojcowskich pouczeń�q.

Słuchajcie, żeby nabyć
zrozumienia,

2 bo dam wam dobre wska-
zówki.

3:27 �Lub „którym si� ono należy”.
�Lub „jest w mocy twojej r�ki”. 4:1
�Lub „karcenia”.

Nie odrzucajcie moich
pouczeń�a.

3 Byłem dobrym synem
dla swojego ojcab,

szczególnie kochanym
przez matk�c.

4 On uczył mnie i mawiał:
„Niech twoje serce mocno
trzyma si� moich słówd.

Przestrzegaj moich przyka-
zań i żyje.

5 Nabywaj m�drości, nabywaj
zrozumieniaf.

Nie zapominaj o tym,
co mówi�, i si� od tego
nie odwracaj.

6 Nie odrzucaj m�drości,
a b�dzie ci� chronić.

Kochaj j�, a b�dzie ci� strzec.
7 M�drość jest najważniej-

sza�g, wi�c jej nabywaj.
A ze wszystkim, czego

nabywasz, nabywaj
zrozumieniah.

8 Wysoko j� ceń, a ona ci�
wywyższyi.

Gdy j� przyjmiesz, przyspo-
rzy ci szacunkuj.

9 Włoży na twoj� głow�
śliczny wieniec,

przyozdobi ci� pi�kn�
koron�”.

10 Słuchaj, mój synu, i przyjmij
moje wypowiedzi,

a b�dziesz żył wiele latk.
11 Naucz� ci� drogi m�drości l,

poprowadz� ci� szlakami
prostolinijnościm.

12 Gdy b�dziesz szedł, nic nie
b�dzie ograniczać twoich
kroków,

a gdy b�dziesz biegł,
nie potkniesz si�.

13 Trzymaj si� karności,
nie puszczaj jejn.

4:2 �Lub „prawa”. 4:7 �Lub „pierw-
sza”.
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Strzeż jej, bo ona oznacza
dla ciebie życiea.

14 Nie wkraczaj na ścieżk�
niegodziwych

ani nie chodź drog� złychb.
15 Stroń od tej drogi, nie obie-

raj jejc,
odwróć si� od niej i pójdź

dalejd.
16 Bo niegodziwi nie mog�

zasn�ć, dopóki nie zrobi�
czegoś złego.

Odbiega ich sen, dopóki nie
sprawi�, że ktoś upadnie.

17 Karmi� si� chlebem niego-
dziwości

i pij� wino przemocy.
18 Ale ścieżka prawych jest jak

jasne poranne światło,
które świeci coraz jaśniej,

aż nastaje pełnia dniae.
19 Droga niegodziwych jest

jak ciemność,
sami nie wiedz�, o co si�

potykaj�.
20 Mój synu, zwracaj uwag�

na moje słowa.
Uważnie słuchaj� moich

wypowiedzi.
21 Nie trać ich z oczu,

zachowuj je gł�boko
w sercuf.

22 Bo s� życiem dla tych,
którzy je przyjmuj�g,

i zdrowiem dla całego ich
ciała.

23 Ze wszystkich rzeczy,
których strzeżesz,
najbardziej strzeż sercah,

bo od niego zależy twoje
życie�.

24 Odsuń od siebie przewrotn�
mow�i

i trzymaj si� z dala od prze-
biegłych słów.

4:20; 5:1 �Dosł. „nadstaw ucha”. 4:23
�Dosł. „bo z niego pochodz� źródła ży-
cia”.

25 Twoje oczy maj� patrzeć
wprost,

tak, patrz� prosto przed
siebiea.

26 Wyrównaj� ścieżk�,
któr� idzieszb,

a wszystkie twoje drogi
okaż� si� pewne.

27 Nie zbaczaj na prawo
ani na lewoc.

Zawróć� od tego, co złe.

5 Mój synu, zwracaj uwag�
na moj� m�drość.

Uważnie słuchaj� tego,
co mówi� z rozeznaniemd,

2 żebyś mógł strzec umiej�t-
ności myślenia

i mówić to, co jest zgodne
z prawdziw� wiedz�e.

3 Bo wargi zdeprawowanej�
kobiety s� jak miód
ociekaj�cy z plastraf,

a jej usta s� gładsze
niż oliwag.

4 Ale w końcu okazuje si�
gorzka jak piołunh

i ostra jak dwusieczny
miecz i.

5 Jej nogi schodz� do śmierci.
Jej kroki prowadz� prosto

do grobu�.
6 Nie myśli o ścieżce życia.

Bł�ka si� na swojej drodze
i nie wie, dok�d idzie.

7 A teraz, mój synu, posłuchaj
mnie

i nie odwracaj si� od tego,
co mówi�.

8 Trzymaj si� od niej z dala.
Nie przechodź blisko wejścia

do jej domuj,

4:25 �Lub „niech twoje promien-
ne oczy patrz�”. 4:26 �Możliwe też
„starannie rozważ”. 4:27 �Dosł. „za-
wróć swoj� stop�”. 5:3 �Dosł. „obcej”.
Zob. Prz 2:16. 5:5 �Lub „Szeolu”, czyli
wspólnego grobu ludzkości. Zob. Słow-
niczek poj�ć.
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9 żebyś nie stracił u innych
szacunkua

ani nie cierpiał przez reszt�
życia�b,

10 żeby obcy nie wykorzystali
twoich środków�c

i żeby to, na co z trudem
zapracowałeś, nie trafiło
do domu cudzoziemca.

11 Wprzeciwnym razie b�dziesz
wzdychał pod koniec życia,

gdy opuszcz� ci� siły
i zmarnieje twoje ciałod.

12 Powiesz wtedy: „Jak ja nie-
nawidziłem karcenia!

Jak bardzo gardziłem
w sercu upomnieniem!

13 Nie słuchałem tych,
którzy mnie szkolili,

ani nie zwracałem uwagi na
tych, którzy mnie uczyli.

14 Na oczach całego zboru�
doprowadziłem si� niemal

do kompletnej ruiny”e.
15 Pij wod� z własnej cysterny�

i śwież�� wod� ze swojej
własnej studni f.

16 Czy twoje źródła miałyby si�
wylewać na zewn�trz,

a twoje strumienie wody—
na place?g

17 Niech b�d� tylko dla ciebie,
a nie również dla obcychh.

18 Niech twoje źródło b�dzie
błogosławione

i ciesz si� żon� swojej
młodości i,

19 czuł� łani� i urocz� kozic��j.
Niech jej piersi zawsze spra-

wiaj� ci zadowolenie�.

5:9 �Lub „żebyś nie oddał innym swojej
godności ani swoich lat temu, co okrut-
ne”. 5:10 �Lub „mocy”. 5:14 �Dosł.
„pośród zgromadzenia i zboru”. 5:15
�Hebr. słowo odnosi si� do podziemne-
go zbiornika na wod�. �Lub „płyn�c�”.
5:19 �Hebr. ja�aláh. Słowo to na ogół jest
odnoszone do samicy koziorożca nubij-
skiego. �Lub „upajaj� ci�”.

Obyś stale był urzeczony jej
miłości�a.

20 Czemu, mój synu, miałbyś
być urzeczony zdeprawo-
wan�� kobiet�

lub obejmować biust kobiety
prowadz�cej si� niemoral-
nie�?b

21 Przecież Jehowa ma przed
oczami drogi człowieka,

bada wszystkie jego ścieżkic.
22 Niegodziwego usidlaj� jego

własne przewinienia
i zostanie on schwytany

w powrozy własnego
grzechud.

23 Umrze, bo nie przyjmował
karcenia.

Zejdzie na manowce
z powodu swojej
ogromnej głupoty.

6 Mój synu, jeśli por�czyłeś
za bliźniegoe,

jeśli podałeś r�k�� obcemuf,
2 jeśli ci� usidliła twoja obiet-

nica,
jeśli złapały ci� słowa, które

padły z twoich ustg,
3 to uwolnij si�, mój synu,

bo wpadłeś w r�ce bliźniego.
Zrób tak: Idź, upokórz si�

i usilnie go błagajh.
4 Nie daj zasn�ć swoim oczom

ani zdrzemn�ć si� swoim
powiekom.

5 Uwolnij si� jak gazela z r�ki
myśliwego,

jak ptak z r�ki łowcy.
6 Leniui, idź do mrówki,

przyjrzyj si� temu, jak żyje,
i zm�drzej.

7 Chociaż nie ma ona dowód-
cy, urz�dnika ani władcy,

8 to latem przygotowuje sobie
pokarmj,

5:20 �Dosł. „obc�”. Zob. Prz 2:16.
�Dosł. „cudzoziemskiej”. Zob. Prz 2:16.
6:1 �Chodzi o gest zobowi�zania si� do
czegoś.
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w żniwa gromadzi zapasy
pożywienia.

9 Jak długo, leniu, b�dziesz
si� wylegiwał?

Kiedy wstaniesz ze snu?
10 Troch� snu, troch� drzema-

nia,
troch� odpoczywania z zało-

żonymi r�kamia,
11 a twoje ubóstwo przyjdzie

jak złodziej
i twoja n�dza jak ktoś uzbro-

jonyb.
12 Człowiek nic niewart i niego-

dziwy zawsze mówi prze-
wrotniec,

13 mruga okiemd, daje znaki no-
g�, pokazuje coś palcami.

14 Swoim spaczonym sercem
zawsze knuje coś złegoe

i wywołuje sporyf.
15 Dlatego nagle spadnie na

niego nieszcz�ście.
W jednej chwili zostanie

zdruzgotany, i to nieod-
wracalnieg.

16 Jest sześć rzeczy, których
Jehowa nienawidzi,

a nawet siedem, którymi si�
brzydzi�:

17 wyniosłe oczyh, kłamliwy
j�zyk i, r�ce przelewaj�ce
niewinn� krew j,

18 serce, które knuje niegodzi-
we intrygik, nogi, które
szybko biegn� do zła,

19 fałszywy świadek, który
kłamie na każdym krokul,

oraz każdy, kto wywołuje
spory mi�dzy braćmim.

20 Mój synu, przestrzegaj
przykazań ojca

i nie odrzucaj wskazówek�
matkin.

21 Miej je stale przewi�zane
wokół serca.

Zawi�ż je sobie na szyi.

6:16 �Lub „brzydzi si� Jego dusza”.
6:20 �Lub „prawa”.

22 Gdy b�dziesz szedł, popro-
wadz� ci�,

gdy si� położysz, b�d� ci�
strzec,

a gdy si� zbudzisz, b�d� ci�
pouczać�.

23 Bo przykazanie jest lamp�a,
prawo jest światłemb,
a upomnienia służ�ce karce-

niu s� drog� do życiac.
24 B�d� ci� strzec przed zł�

kobiet�d,
przed uwodzicielskim j�zy-

kiem kobiety prowadz�cej
si� niemoralnie�e.

25 Nie poż�daj w sercu jej
pi�knaf

ani nie pozwól, żeby zniewo-
liła ci� swoimi urzekaj�cy-
mi oczami,

26 bo przez prostytutk� czło-
wiek zostanie w końcu tyl-
ko z bochenkiem chlebag,

a z powodu cudzej żony stra-
ci swoje cenne życie�.

27 Czy można schować ogień
pod ubranie i go sobie
nie spalić?h

28 Albo czy można chodzić
po rozżarzonych w�glach
i nie poparzyć sobie stóp?

29 Tak samo jest z każdym,
kto współżyje z żon�
bliźniego.

Nikt, kto jej dotyka,
nie uniknie karyi.

30 Ludzie nie gardz�
złodziejem,

jeśli kradnie z głodu,
żeby si� najeść�.

31 Jednak gdy zostanie złapa-
ny, odda siedem razy tyle.

Odda wszystkie wartościo-
we rzeczy, które ma
w domuj.

6:22 �Lub „mówić do ciebie”. 6:24
�Dosł. „cudzoziemskiej”. Zob. Prz 2:16.
6:26 �Lub „dusz�”. 6:30 �Lub „napeł-
nić swoj� dusz�”.
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32 Każdemu, kto cudzołoży�,
brakuje zdrowego
rozs�dku�.

Ten, kto tak robi, sprowa-
dza na siebie� nieszcz�-
ściea.

33 Doigra si� ran i wstydub,
a jego hańba nie zostanie

zmazanac.
34 Bo zazdrość doprowadza

m�ża do furii.
Nie okaże on współczucia,

gdy b�dzie si� mściłd.
35 Nie przyjmie żadnego

zadośćuczynienia�,
nie da si� ułagodzić bez

wzgl�du na to, jak duży
dawałbyś mu dar.

7 Mój synu, trzymaj si� moich
wypowiedzi

i ceń� moje przykazaniae.
2 Przestrzegaj moich przyka-

zań i żyjf,
strzeż moich wskazówek�

jak źrenicy oka.
3 Zawi�ż je sobie wokół

palców.
Napisz je na tablicy swojego

sercag.
4 Powiedz do m�drości:

„Jesteś moj� siostr�”,
a zrozumienie nazwij swoim

krewnym,
5 żeby ci� strzegły przed

zdeprawowan�� kobiet�h,
przed kobiet� prowadz�c�

si� niemoralnie� i jej
gładkimi� słówkami i.

6 Z okna swojego domu
patrzyłem przez ażurow�

krat�

6:32 �Dosł. „cudzołoży z kobiet�”.
�Dosł. „brakuje serca”. �Lub „swoj�
dusz�”. 6:35 �Lub „okupu”. 7:1 �Lub
„zachowuj”. 7:2 �Lub „prawa”. 7:5
�Dosł. „obc�”. Zob. Prz 2:16. �Dosł.
„cudzoziemsk�”. Zob. Prz 2:16. �Lub
„uwodzicielskimi”.

7 i obserwuj�c naiwnych�,
dostrzegłem wśród młodych

ludzi jednego, któremu
brakowało zdrowego
rozs�dku�a.

8 Przechodził blisko ulicy
takiej kobiety

i skr�cił w kierunku jej domu
9 o zmroku, wieczoremb,

gdy zapadała noc i ciem-
ność.

10 Wtedy zobaczyłem, że wy-
chodzi mu na spotkanie
kobieta

ubrana jak prostytutka�c

i maj�ca przebiegłe serce.
11 Jest hałaśliwa

i wyzywaj�cad.
Nigdy nie przebywa�

w domu.
12 Raz jest na dworze,

raz na placach,
czyha na każdym rogue.

13 Teraz chwyta go i całuje.
Z bezczeln� min� mówi

do niego:
14 „Musiałam złożyć ofiary

współuczestnictwa�f.
Dzisiaj spełniłam to,

co ślubowałam.
15 Dlatego wyszłam, żeby si�

z tob� spotkać.
Wyszłam, żeby ci� szukać,

no i znalazłam!
16 Rozścieliłam na łóżku

delikatne nakrycia,
barwny len z Egiptug.

17 Skropiłam łóżko mirr�,
aloesem� i cynamonemh.

7:7 �Lub „niedoświadczonych”. �Dosł.
„brakowało serca”. 7:10 �Lub „w sza-
cie prostytutki”. 7:11 �Dosł. „jej
stopy nigdy nie przebywaj�”. 7:14
�Zob. Słowniczek poj�ć. 7:17 �Chodzi
o aromatyczn� substancj� pozyskiwan�
z drzewa o tej samej nazwie, wykorzys-
tywan� w czasach biblijnych jako per-
fumy.
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18 Chodź, upajajmy si� miłoś-
ci� aż do rana,

oddawajmy si� nami�tnym
rozkoszom.

19 Bo mojego m�ża nie ma
w domu,

udał si� w dalek� podróż.
20 Wzi�ł ze sob� sakiewk�

z pieni�dzmi.
Nie wróci przed pełni�

ksi�życa”.
21 Tak go mami, mówi bardzo

przekonuj�coa.
Uwodzi go gładkimi

słówkami.
22 Nagle on idzie za ni� jak byk

na rzeź,
jak głupiec, który za kar�

ma być zakuty w dyby�b.
23 W końcu strzała przeszyje

mu w�trob�.
Jak ptak śpiesz�cy do pułap-

ki nie wie on, że b�dzie
go to kosztować życie�c.

24 Teraz wi�c, mój synu,
posłuchaj mnie.

Zwróć uwag� na moje słowa.
25 Nie pozwól swojemu sercu

zboczyć na jej drogi.
Nie zabł�kaj si� na jej

ścieżkid.
26 Bo sprawiła, że wielu padło

martwyche,
tych, których pozabijała,

jest całe mnóstwof.
27 Jej dom prowadzi do grobu�,

zst�puje do wewn�trznych
komnat śmierci.

8 Czy m�drość nie woła?
Czy rozeznanie nie podnosi

swojego głosu?g

2 M�drość zajmuje miejsce
na wzniesieniachh przy
drodze,

na skrzyżowaniu szlaków.

7:22 �Lub „kajdany”. 7:23 �Lub „du-
sz�”. 7:27 �Lub „Szeolu”, czyli wspól-
nego grobu ludzkości. Zob. Słowniczek
poj�ć.

3 Obok bram prowadz�cych
do miasta,

przy wejściach,
głośno nawołujea:

4 „Do was, ludzie, wołam,
kieruj� swój głos

do każdego�.
5 Wy, niedoświadczeni, naucz-

cie si� roztropnościb,
wy, głupi, nabierzcie zrozu-

mienia�.
6 Posłuchajcie, bo to, co mó-

wi�, jest ważne,
mówi� to, co jest słuszne.

7 Bo moje usta łagodnie
wypowiadaj� prawd�,

a moje wargi brzydz� si�
tym, co niegodziwe.

8 Wszystkie moje wypowiedzi
s� prawe.˙

Zadna nie jest spaczona
ani przewrotna.

9 Dla tych, którzy maj� roze-
znanie, wszystkie one
s� proste,

dla tych, którzy znaleźli
wiedz�, s� one słuszne.

10 Przyjmujcie moje
pouczenia� zamiast srebra

i wiedz� zamiast najczyst-
szego złotac,

11 bo m�drość jest lepsza
od korali�,

nie dorównuj� jej żadne inne
poż�dane rzeczy.

12 Ja, m�drość, mieszkam
z roztropności�.

Posiadłam wiedz� i umiej�t-
ność myśleniad.

13 Bojaźń przed Jehow� ozna-
cza nienawidzenie złae.

Nienawidz� wywyższania
si�, pychyf, złego post�po-
wania i przewrotnej
mowyg.

8:4 �Dosł. „do synów ludzkich”. 8:5
�Dosł. „zrozumcie serce”. 8:10 �Lub
„karcenie”. 8:11 �Zob. Słowniczek po-
j�ć.
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14 Do mnie należy dobra rada
i praktyczna m�drośća.

Moje jest zrozumienieb

i mocc.
15 Dzi�ki mnie panuj� królowie,

a wysocy urz�dnicy wydaj�
sprawiedliwe decyzjed.

16 Dzi�ki mnie panuj� ksi�ż�ta,
a dostojnicy os�dzaj�, kieru-

j�c si� prawości�.
17 Kocham tych, którzy mnie

kochaj�,
a ci, którzy mnie szukaj�,

znajd� mniee.
18 U mnie jest bogactwo

i chwała,
trwały maj�tek� i prawość.

19 Mój owoc jest lepszy niż
złoto, nawet oczyszczone
złoto,

a mój plon jest lepszy niż
najczystsze srebrof.

20 Chodz� ścieżk� prawości,
środkiem szlaków sprawied-

liwości.
21 Tym, którzy mnie kochaj�,

zapewniam bogate dzie-
dzictwo

i napełniam ich spichlerze.
22 Jehowa mnie stworzył jako

pocz�tek swojej drogig,
najwcześniejsze ze swoich

dawnych dziełh.
23 Jestem ustanowiona od za-

mierzchłych� czasów i,
od pocz�tku, od czasu, gdy

jeszcze nie istniała ziemia j.
24 Zostałam wydana na świat�,

gdy jeszcze nie było
gł�bink,

gdy nie było źródeł obfituj�-
cych w wod�.

25 Zostałam wydana na świat,
zanim powstały góry,

jeszcze przed wzgórzami,

8:18 �Lub „cenne dobra dziedziczne”.
8:23 �Lub „niepami�tnych”. 8:24 �Lub
„wydana na świat jakby w bólach poro-
dowych”.

26 gdy Bóg jeszcze nie uczynił
ziemi ani pól na niej,

ani też pierwszych grudek
gleby.

27 Kiedy przygotowywał
niebiosaa, już tam byłam.

Gdy kreślił horyzont�
na powierzchni wódb,

28 gdy osadzał� chmury
w górze,

gdy zakładał źródła gł�biny,
29 gdy dawał morzu polecenie,

żeby jego wody nie przekra-
czały wyznaczonych
granic�c,

gdy kładł� fundamenty
ziemi,

30 wtedy ja byłam u Jego
boku mistrzowskim
wykonawc�d.

Byłam kimś, z kogo dzień
w dzień szczególnie si�
cieszyłe.

Cały czas si� przy Nim
radowałamf.

31 Radowałam si� Jego ziemi�,
na której można było
mieszkać,

a szczególnie cieszyłam si�
z ludzi�.

32 Teraz wi�c, moi synowie,
słuchajcie mnie.

Ci, którzy trzymaj� si�
moich dróg, naprawd�
s� szcz�śliwi.

33 Słuchajcie karcenia�g

i stańcie si� m�drzy,
nigdy go nie lekceważcie.

34 Szcz�śliwy jest człowiek,
który mnie słucha,

gdy codziennie rano przy-
chodzi� pod moje drzwi

i czeka przy wejściu
do mojego domu.

8:27 �Dosł. „okr�g”. 8:28 �Dosł.
„utwierdzał”. 8:29 �Lub „Jego na-
kazu”. �Lub „ustanawiał”. 8:31 �Lub
„ludzkości”. 8:33 �Lub „pouczeń”.
8:34 �Lub „codziennie trwa czujnie”.
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35 Bo ten, kto mnie znajduje,
znajdzie życiea,

zyskuje też uznanie Jehowy.
36 Ale ten, kto mnie ignoruje,

sam sobie� szkodzi,
a ci, którzy mnie nienawi-

dz�, kochaj� śmierć”b.

9 Prawdziwa m�drość zbudo-
wała swój dom,

wyciosała� siedem jego
słupów.

2 Przygotowała mi�so�,
zaprawiła wino
i zastawiła stół.

3 Rozesłała służ�ce,
żeby wołały ze wzniesień

ponad miastemc:
4 „Niech przyjdzie tutaj każdy,

kto jest niedoświadczony”.
A do ludzi, którym brakuje

zdrowego rozs�dku�,
mówi:

5 „Przyjdźcie, jedzciemój chleb
i pijcie wino, które zaprawi-

łam.
6 Porzućcie niedoświadczenie�

i żyjcied,
idźcie naprzód, kieruj�c si�

zrozumieniem”e.
7 Kto koryguje szyderc�,

sprowadza na siebie
hańb�f,

a kto upomina niegodziwe-
go, dozna krzywdy.

8 Nie upominaj szydercy,
bo ci� znienawidzig.

Upomnij m�drego,
a ci� pokochah.

9 Podziel si� wiedz� z m�d-
rym, a stanie si� jeszcze
m�drzejszyi.

Ucz prawego, a nauczy si�
jeszcze wi�cej.

8:36 �Lub „swojej duszy”. 9:1 �Lub
„wykuła”. 9:2 �Dosł. „ubiła swój ubój”.
9:4, 16 �Dosł. „brakuje serca”. 9:6
�Lub „niedoświadczonych”.

10 Bojaźń przed Jehow�
jest pierwszym krokiem
do zdobycia� m�drościa,

a wiedza o Najświ�tszymb

zapewnia zrozumienie.
11 Bo dzi�ki m�drości

b�dziesz żył dłużej�c.
12 Jeśli stajesz si� m�dry,

to sam odniesiesz z tego
korzyść,

jeśli jednak jesteś szyderc�,
to sam poniesiesz tego
konsekwencje.

13 Głupia kobieta jest
hałaśliwad.

Jest ignorantk� i zupełnie
nic nie wie.

14 Siedz�c na swoim miejscu
u wejścia do domu

w górnej cz�ści miastae,
15 woła do przechodniów,

do id�cych przed siebie
swoj� drog�:

16 „Niech przyjdzie tutaj każdy,
kto jest niedoświadczony”.

A do ludzi, którym brakuje
zdrowego rozs�dku�f,
mówi:

17 „Kradziona woda jest
słodka,

a żywność jedzona pok�tnie
jest smaczna”g.

18 Ale żaden z nich nie wie,
że w jej domu przebywaj�
umarli�,

że jej goście znajduj� si�
gł�boko w grobie�h.

10 Przysłowia Salomona i.
M�dry syn cieszy ojca j,

ale głupi syn zasmuca
matk�.

9:10 �Dosł. „jest pocz�tkiem”. 9:11
�Lub „twoje dni b�d� liczne i do two-
jego życia zostan� dodane lata”. 9:18
�Dosł. „bezsilni w śmierci”. �Lub „Sze-
olu”, czyli wspólnym grobie ludzkości.
Zob. Słowniczek poj�ć.
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2 Skarby zdobyte w sposób
niegodziwy nie przynios�
żadnego pożytku,

ale prawość ratuje
od śmiercia.

3 Jehowa nie da głodować
prawemu�b,

ale niegodziwym odmówi
tego, czego pragn�.

4 Leniwy popadniewubóstwoc,
ale pracowity si� wzbogacid.

5 Syn, który post�puje m�d-
rze�, latem zbiera plony,

ale syn, który post�puje
haniebnie, w czasie żniw
mocno śpie.

6 Prawy zjednuje sobie
uznanie�f,

natomiast usta niegodziwe-
go skrywaj� przemoc.

7 Prawego b�dzie si� dobrze
wspominać i błogosławićg,

ale pami�ć o niegodziwym�
zgnijeh.

8 M�dry przyjmie wskazówki�i,
ale ten, kto mówi głupio,

zostanie podeptanyj.
9 Kto chodzi drog� nieska-

zitelności, b�dzie bez-
piecznyk,

ale kto wykrzywia swoje
drogi, zostanie zdemasko-
wanyl.

10 Kto chytrze mruga okiem,
przysparza smutkum,

a kto mówi głupio, zostanie
podeptanyn.

11 Usta prawego s� źródłem
życiao,

ale usta niegodziwego
skrywaj� przemocp.

12 Nienawiść wywołuje spory,
ale miłość zakrywa wszyst-

kie przewinieniaq.

10:3 �Lub „duszy prawego”. 10:5 �Lub
„działa z wnikliwości�”. 10:6 �Dosł.
„błogosławieństwa”. 10:7 �Lub „imi�
niegodziwych”. 10:8 �Dosł. „przykaza-
nia”.

13 Na ustach tego, kto ma
zrozumienie, znajduje si�
m�drośća,

a na plecy tego, komu bra-
kuje zdrowego rozs�dku�,
przeznaczona jest rózgab.

14 M�drzy ceni�� wiedz�c,
ale głupi swoimi ustami

sprowadzaj� nieszcz�-
ścied.

15 Maj�tek� bogatego jest
jego warownym miastem.

Ubóstwo biednego jest
jego kl�sk�e.

16 Działania prawego prowadz�
do życia,

a dorobek niegodziwego
prowadzi do grzechuf.

17 Kto przyjmuje karcenie,
jest dla innych ścieżk��
do życia,

ale kto lekceważy upomnie-
nie, prowadzi innych
na manowce.

18 Kto skrywa nienawiść,
kłamieg,

a kto szerzy złośliwe infor-
macje�, jest głupi.

19 Gdzie pada wiele słów,
nie sposób unikn�ć bł�duh,

kto jednak panuje nad
swoj� mow�, post�puje
roztropniei.

20 J�zyk prawego jest jak
najczystsze srebro j,

ale serce niegodziwego
warte jest niewiele.

21 Prawy swoimi słowami
odżywia� wieluk,

głupi umiera z braku
rozs�dkul.

22 Tym, co wzbogaca, jest bło-
gosławieństwo Jehowym,

10:13 �Dosł. „brakuje serca”. 10:14
�Lub „gromadz�”. 10:15 �Lub „cen-
na rzecz”. 10:17 �Możliwe też „jest na
ścieżce”. 10:18 �Lub „plotki”. 10:21
�Lub „prowadzi”.
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a On nie dokłada do niego
żadnego bólu�.

23 Głupiego bawi haniebne
post�powanie,

ale człowiek maj�cy rozezna-
nie przejawia m�drośća.

24 Na niegodziwego przyjdzie
to, czego si� boi,

a prawy otrzyma to,
czego pragnieb.

25 Gdy przejdzie burza, nie b�-
dzie już niegodziwegoc,

ale prawy zawsze jest jak
fundamentd.

26 Czym ocet jest dla z�bów,
a dym dla oczu,

tym leniwy jest dla swojego
pracodawcy�.

27 Bojaźń przed Jehow�
przedłuża życiee,

ale lata niegodziwych zosta-
n� skróconef.

28 To, na co czekaj� prawi�,
przysparza radościg,

ale to, czego si� spodziewaj�
niegodziwi, nigdy si� nie
spełnih.

29 Dla nienagannego droga
Jehowy jest ochron� i,

ale dla dopuszczaj�cych si�
zła oznacza kl�sk�j.

30 Prawy nigdy nie zostanie
powalonyk,

natomiast niegodziwi już
wi�cej nie b�d� mieszkać
na ziemi l.

31 Usta prawego wypowiadaj�
si� m�drze�,

ale j�zyk przewrotny zosta-
nie uciszony�.

32 Wargi prawego wiedz�,
co jest przyjemne,

ale usta niegodziwych
s� przewrotne.

10:22 �Lub „smutku; trudności”.
10:26 �Lub „tego, kto go posyła”.
10:28 �Lub „nadzieja prawych”. 10:31
�Lub „wydaj� owoc m�drości”. �Dosł.
„odci�ty”.

11 Nieuczciwa waga� budzi
w Jehowie obrzydzenie,

ale dokładny odważnik�
sprawia Mu przyjemnośća.

2 Za zuchwalstwem idzie
hańbab,

ale skromnych cechuje
m�drośćc.

3 Prostolinijnych prowadzi
ich nieskazitelnośćd,

ale post�puj�cych zdradziec-
ko zgubi ich przebiegłośće.

4 Wdniu wielkiego gniewu
maj�tek� na nic si�
nie przydaf,

natomiast prawość uratuje
od śmiercig.

5 Nienaganny prostuje sobie
drog� prawości�,

ale niegodziwy upadnie
przez własn� niegodzi-
wośćh.

6 Prostolinijnych wyzwoli
ich prawośći,

ale post�puj�cych zdradziec-
ko schwytaj� ich własne
pragnienia j.

7 Gdy umiera niegodziwy,
ginie jego nadzieja,

gin� też jego oczekiwania,
które opierał na swojej
mocyk.

8 Prawy zostaje wyratowany
z udr�ki,

a jego miejsce zajmuje
niegodziwyl.

9 Odst�pca� swoimi ustami
rujnuje bliźniego,

ale prawi zostaj� uratowani
dzi�ki wiedzym.

10 Dobre uczynki prawych
ciesz� całe miasto,

a gdy gin� niegodziwi, rozle-
gaj� si� radosne okrzykin.

11:1 �Lub „oszukańcza waga szalkowa”.
�Lub „pełny odważnik kamienny”. 11:4
�Lub „cenne rzeczy”. 11:9 �Lub „bez-
bożny”.
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11 Gdy prostolinijni dost�puj�
błogosławieństw�, miasto
kwitniea,

ale niegodziwi swoj� mow�
doprowadzaj� je do ruinyb.

12 Ten, komu brakuje zdrowego
rozs�dku�, okazuje bliźnie-
mu pogard�,

ale ten, kto naprawd� ma
rozeznanie, milczyc.

13 Oszczerca kr�ży i wyjawia
cudze sekretyd,

ale człowiek godny zaufania�
dochowuje tajemnicy�.

14 Gdy nie ma umiej�tnego�
kierownictwa, lud ponosi
porażk�,

ale dzi�ki wielu doradcom
osi�ga si� sukces�e.

15 Kto por�cza pożyczk�
obcemu, temu na pewno
si� nie powiedzief,

ale kto si� nie śpieszy�
do podawania r�ki�,
uniknie kłopotów.

16 Ujmuj�ca� kobieta zyskuje
chwał�g,

a ludzie bezwzgl�dni zdoby-
waj� bogactwo.

17 Człowiek życzliwy�
wyświadcza sobie� dobroh,

ale człowiek okrutny ści�ga
na siebie problemy�i.

18 Niegodziwy zdobywa złudny
zarobek j,

ale ten, kto sieje prawość,
otrzymuje prawdziw�
nagrod�k.

19 Kto mocno trzyma si� pra-
wości, zmierza do życia l,

11:11 �Lub „błogosławi� miasto”.
11:12 �Dosł. „brakuje serca”. 11:13
�Dosł. „ten, kto jest wiernego du-
cha”. �Dosł. „zakrywa spraw�”. 11:14
�Lub „m�drego”. �Lub „wybawienie”.
11:15 �Dosł. „kto nienawidzi”. �Cho-
dzi o gest zobowi�zania si� do czegoś.
11:16 �Lub „urocza”. 11:17 �Lub „oka-
zuj�cy lojaln� miłość”. �Lub „swojej
duszy”. �Lub „hańb�”.

ale kto si� ugania za złem,
zmierza do śmierci.

20 Ludzie o podst�pnym sercu
budz� w Jehowie obrzy-
dzeniea,

ale post�puj�cy nienagan-
nie sprawiaj� Mu przyjem-
nośćb.

21 B�dź pewny�, że zły
nie uniknie karyc,

ale dzieci prawych
si� uratuj�.

22 Pi�kna kobieta, która odrzu-
ca zdrowy rozs�dek,

jest jak złoty kolczyk w ryju
świni.

23 To, czego pragn� prawi,
przynosi dobrod,

ale to, na co licz� niegodziwi,
sprowadza wielki gniew.

24 Jeden szczodrze daje�,
a jednak mu przybywae,

drugi nie daje tego, co po-
winien dać, a jednak
popada w ubóstwof.

25 Szczodry człowiek� b�dzie
miał si� dobrze�g,

a kto pokrzepia� innych,
sam też zostanie
pokrzepionyh.

26 Kto nie chce sprzedawać
ziarna, tego ludzie b�d�
przeklinać,

a kto je sprzedaje, tego b�d�
błogosławić.

27 Kto pilnie stara si� wyświad-
czać dobro, ten zabiega
o przychylnośći,

ale kto d�ży do zła, ten
z pewności� ści�gnie je
na siebiej.

28 Kto ufa swojemu bogactwu,
ten upadniek,

ale prawi rozrosn� si�
jak listowiel.

11:21 �Dosł. „r�ka do r�ki”. 11:24
�Dosł. „jeden rozrzuca”. 11:25 �Lub
„dusza”. �Dosł. „stanie si� tłusty”.
�Dosł. „obficie poi”.
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29 Kto sprowadza kłopoty�
na swój dom, nic nie
odziedziczy�a,

a głupi b�dzie sług�
m�drego.

30 Owoc prawego jest jak
drzewo życiab,

a kto pozyskuje dusze�,
jest m�dryc.

31 Jeśli prawy na ziemi otrzy-
muje to, na co zasłużył,

to o ileż bardziej niegodziwy
i grzesznik!d

12 Kto kocha karcenie�,
ten kocha wiedz�e,

ale kto nienawidzi upomnie-
nia, jest nierozs�dny�f.

2 Dobry człowiek zyskuje
uznanie Jehowy,

ale człowieka, który knuje
zło, Bóg pot�piag.

3 ˙
Zaden człowiek nie zapewni

sobie bezpieczeństwa
niegodziwości�h,

ale prawi nigdy nie zostan�
wykorzenieni.

4 Dzielna żona jest koron�
m�ża i,

ale żona, która post�puje ha-
niebnie, jest jak zgnilizna
w jego kościach j.

5 Myśli prawych s� sprawied-
liwe,

a rady niegodziwych—
zwodnicze.

6 Słowa niegodziwych
to śmiertelna pułapka�k,

ale usta prostolinijnych
to ratunek l.

7 Gdy niegodziwi zostaj�
obaleni, znika po nich
wszelki ślad,

ale dom prawych przetrwam.

11:29 �Lub „hańb�”. �Dosł. „odzie-
dziczy wiatr”. 11:30 �Zob. Słowniczek
poj�ć. 12:1 �Lub „pouczenia”. �Lub
„nierozumny”. 12:6 �Dosł. „czyhanie
na krew”.

8 Człowiek mówi�cy roztrop-
nie b�dzie chwalonya,

a człowiek o spaczonym ser-
cu b�dzie pogardzanyb.

9 Lepiej niewiele znaczyć,
a mieć sług�,

niż si� wywyższać,
a nie mieć co jeść�c.

10 Prawy dba o swoje zwierz�ta
domowe�d,

ale u niegodziwego nawet
miłosierdzie jest okrutne.

11 Kto uprawia ziemi�,
ten b�dzie jadł do sytae,

a kto zabiega o bezwartoś-
ciowe rzeczy, temu brakuje
zdrowego rozs�dku�.

12 Niegodziwy zazdrości tego,
co zdobyli inni niegodziwi,

ale prawy jest jak dobrze
ukorzenione drzewo, które
wydaje plon.

13 Złego człowieka usidla jego
grzeszna mowaf,

ale prawy ratuje si� z udr�ki.
14 Dzi�ki swoim

wypowiedziom� człowiek
nasyci si� dobrymi
rzeczamig,

a dzi�ki swoim uczynkom
zapewni sobie nagrod�.

15 Głupi uważa, że post�puje
słusznieh,

ale m�dry przyjmuje radyi.
16 Głupi od razu� pokazuje,

że si� zirytował j,
ale roztropny przymyka

oko� na zniewag�.
17 ´

Swiadek, który jest wierny,
powie prawd��,

ale świadek fałszywy b�dzie
mówił podst�pnie.

12:9 �Dosł. „nie mieć chleba”. 12:10
�Lub „o dusz� swojego zwierz�cia do-
mowego”. 12:11 �Dosł. „brakuje ser-
ca”. 12:14 �Dosł. „z owocu ust”.
12:16 �Lub „tego samego dnia”.
�Dosł. „zakrywa”. 12:17 �Dosł. „to, co
prawe”.
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18 Bezmyślne słowa s� jak
pchni�cia mieczem,

ale j�zyk m�drych jest
lekarstwema.

19 Prawdomówne usta prze-
trwaj� na zawszeb,

ale j�zyk kłamliwy pozosta-
nie tylko na chwil�c.

20 Ci, którzy knuj� intrygi,
maj� podst�pne serce,

ale ci, którzy krzewi�
pokój�, zaznaj� radościd.

21 Prawego nie spotka żadna
krzywdae,

ale niegodziwych czeka
mnóstwo nieszcz�śćf.

22 Kłamliwe usta budz�
w Jehowie obrzydzenieg,

ale ci, którzy post�puj�
wiernie, sprawiaj� Mu
przyjemność.

23 Roztropny ukrywa to, cowie,
ale serce głupiego wyrywa

si� ze swoj� głupot�h.
24 Pilni b�d� rz�dzići,

a leniwi zostan� obarczeni
prac� przymusow� j.

25 Troska przytłacza serce
człowieka�k,

ale dobre słowo je rozwe-
selal.

26 Prawy dokonuje przegl�du
swoich pastwisk,

ale droga niegodziwych pro-
wadzi ich na manowce.

27 Leniwy nie ściga zwierzynym,
ale pilność jest dla człowie-

ka cennym skarbem.
28 ´

Scieżka prawości prowadzi
do życian.

Nie ma na niej śmierci.

13 M�dry syn przyjmuje
skarcenie� od ojcao,

ale szyderca nie słucha
nagany�p.

12:20 �Dosł. „doradzaj�cy pokój”.
12:25 �Lub „przygn�bia człowieka”.
13:1 �Lub „pouczenia”. �Lub „skory-
gowania”.

2 Dzi�ki swoim wypowie-
dziom� człowiek b�dzie
jadł dobre rzeczya,

ale post�puj�cy zdradziecko
pragn� przemocy�.

3 Kto strzeże ust�, chroni
swoje życie�b,

ale kto szeroko je otwiera,
doprowadzi si� do ruinyc.

4 Leniwy pragnie różnych
rzeczy, ale nic nie ma�d.

Natomiast pilny� zostanie
nasycony�e.

5 Prawy nienawidzi kłamstwf,
ale post�powanie niegodzi-

wych sprowadza wstyd
i hańb�.

6 Prawość strzeże niewin-
negog,

ale niegodziwość powala
tego, kto grzeszy.

7 Jeden udaje bogatego,
a w ogóle nic nie mah.

Drugi udaje biednego,
a ma wielki maj�tek.

8 Bogaty płaci swoim maj�t-
kiem, żeby ocalić życie�i,

ale biednemu nikt nawet
nie grozi�j.

9 ´
Swiatło prawych jasno

świeci�k,
ale lampa niegodziwych

zostanie zgaszona l.
10 Zuchwalstwo prowadzi

jedynie do sporówm,
ale m�drość cechuje tych,

którzy szukaj� rad�n.
11 Maj�tek szybko zdobyty�

zmalejeo,

13:2 �Dosł. „z owocu ust”. �Lub „du-
sza post�puj�cych zdradziecko jest za
przemoc�”. 13:3 �Lub „tego, co mó-
wi”. 13:3, 8 �Lub „dusz�”. 13:4 �Lub
„jego dusza nic nie ma”. �Lub „pil-
na dusza”. �Dosł. „stanie si� tłusty”.
13:8 �Dosł. „biedny nie słyszy nagany”.
13:9 �Dosł. „cieszy si�”. 13:10 �Lub
„naradzaj� si�”. 13:11 �Lub „maj�tek
pochodz�cy z tego, co marne”.
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ale maj�tek, który jest
gromadzony stopniowo�,
pomnoży si�.

12 Przedłużaj�ce si� oczekiwa-
nie� sprawia sercu bóla,

ale spełnione pragnienie
jest drzewem życiab.

13 Kto gardzi wskazówkami�,
zapłaci kar�c,

ale kto respektuje przykaza-
nia, otrzyma nagrod�d.

14 Pouczenia� m�drego s�
źródłem życiae,

zawracaj� człowieka od sideł
śmierci.

15 Gł�boka wnikliwość zjednu-
je przychylność,

ale droga post�puj�cych
zdradziecko jest wyboista.

16 Roztropny działa z wiedz�f,
a głupi ujawnia swoj�

głupot�g.
17 Niegodziwy posłaniec

wpada w kłopotyh,
ale wierny wysłannik

przynosi uleczeniei.
18 Kto lekceważy karcenie, tego

czeka ubóstwo i hańba,
ale kto daje si� skorygować�,

b�dzie wychwalany j.
19 Spełnione pragnienie jest

dla człowieka� czymś
przyjemnym�k,

a głupi nie znosi odwracać
si� od zła l.

20 Kto chodzi z m�drymi,
stanie si� m�drym,

ale kto si� zadaje z głupimi,
temu źle si� powiedzien.

21 Grzeszników ściga
nieszcz�ścieo,

ale prawych nagradza
dobrobytp.

13:11 �Dosł. „który ktoś gromadzi r�k�”.
13:12 �Lub „nadzieja”. 13:13 �Lub
„słowem”. 13:14 �Lub „prawo”. 13:18
�Lub „przyjmuje upomnienie”. 13:19
�Lub „duszy”. �Lub „słodkim”.

22 Dobry pozostawia dziedzic-
two swoim wnukom,

ale maj�tek grzesznika
zostanie zgromadzony
dla prawegoa.

23 Zaorane pole biednego daje
dużo żywności,

ale niesprawiedliwość może
je� zmieść.

24 Kto powstrzymuje rózg��,
nienawidzi swojego synab,

ale kto go kocha, troskliwie�
go karcic.

25 Prawy je do syta�d,
ale niegodziwy ma pusty

żoł�deke.

14 Kobieta, która jest
naprawd� m�dra,
buduje swój domf,

ale głupia własnor�cznie
go burzy.

2 Kto chodzi drog� prostolinij-
ności, ten boi si� Jehowy,

ale kto chodzi kr�tymi�
drogami, gardzi Bogiem.

3 Wyniosłe słowa głupiego
s� jak rózga,

ale usta m�drych b�d�
ich chronić.

4 Gdzie nie ma bydła,
żłób jest czysty,

ale dzi�ki mocy byka
zbiory s� obfite.

5 ´
Swiadek, który jest wierny,

nie b�dzie kłamał,
ale świadek fałszywy kłamie

na każdym krokug.
6 Szyderca szuka m�drości,

ale jej nie znajduje,
natomiast łatwo nabywa

wiedzy ten, kto ma
zrozumienieh.

7 Trzymaj si� z dala od głu-
piego,

13:23 �Lub „go”. 13:24 �Lub „karce-
nie; kar�”. �Możliwe też „bezzwłocz-
nie”. 13:25 �Lub „do nasycenia du-
szy”. 14:2 �Lub „wykrzywionymi”.
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bo na jego ustach nie znaj-
dziesz wiedzya.

8 Dzi�ki m�drości roztropny
rozumie, dok�d idzie,

ale głupi daj� si� zwieść�
własnej głupocieb.

9 Głupi śmiej� si� z poczucia
winy�c,

ale prawi s� ch�tni
do zgody�.

10 Tylko serce zna swoj�
gorycz�,

a jego radości nie zdoła
z nim dzielić nikt obcy.

11 Dom niegodziwych b�dzie
zniszczonyd,

ale namiot prawych
rozkwitnie.

12 Jakaś droga może si� wyda-
wać człowiekowi słusznae,

ale w końcu prowadzi
do śmiercif.

13 Nawet w śmiechu może
boleć serce,

a radość może skończyć si�
smutkiem.

14 Człowiek o krn�brnym
sercu poniesie konsekwen-
cje swojego stylu życiag,

ale dobry człowiek jest na-
gradzany za to, co robih.

15 Naiwny� wierzy każdemu
słowu,

ale roztropny zastanawia si�
nad każdym swoim kro-
kiemi.

16 M�dry jest ostrożny i odwra-
ca si� od zła,

natomiast głupi jest lekko-
myślny� i zbyt pewny
siebie.

17 Kto szybko wpada w gniew,
post�puje głupio j,

14:8 �Możliwe też „zwodz� innych”.
14:9 �Lub „z ch�ci naprawienia sytua-
cji”. �Lub „maj� dobr� wol�”. 14:10
�Lub „gorycz swojej duszy”. 14:15
�Lub „niedoświadczony”. 14:16 �Lub
„wściekły”.

a człowiek, który wszystko
starannie obmyśla�, budzi
nienawiść.

18 Dziedzictwem naiwnych�
b�dzie głupota,

a koron� roztropnych jest
wiedzaa.

19 ´
Zli b�d� si� musieli pokłonić

przed dobrymi,
a niegodziwi pokłoni� si�

u bram prawego.
20 Ubogiego nienawidz� nawet

bliskie mu osobyb,
ale bogaty ma wielu

przyjaciółc.
21 Kto gardzi bliźnim,

ten grzeszy,
ale kto okazuje współczucie

mało znacz�cym, jest
szcz�śliwyd.

22 Czy ci, którzy knuj� intrygi,
nie b�d� si� bł�kać?

Natomiast ci, którzy decy-
duj� si� czynić dobro,
zjednaj� sobie lojaln�
miłość i wiernośće.

23 Każda ci�żka praca przynosi
korzyść,

ale same słowa prowadz�
do n�dzyf.

24 Koron� m�drych jest ich
maj�tek,

ale głupi tylko pogł�biaj�
swoj� głupot�g.

25 Prawdomówny świadek
ratuje życie�,

ale zwodniczy—kłamie
na każdym kroku.

26 Człowiek, który boi si� Jeho-
wy, ufa Mu we wszystkimh,

a ta bojaźń b�dzie schronie-
niem dla jego dzieci i.

27 Bojaźń przed Jehow�
jest zdrojem życia,

zawraca człowieka od sideł
śmierci.

14:17 �Lub „człowiek umiej�cy myśleć”.
14:18 �Lub „niedoświadczonych”.
14:25 �Lub „dusze”.
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28 Liczny lud jest chwał�
dla królaa,

ale władca, który nie ma
poddanych, upada.

29 Kto nie wpada szybko
w gniew, ma duże
rozeznanieb,

ale kto jest niecierpliwy,
zdradza swoj� głupot�c.

30 Spokojne serce zapewnia
ciału życie�,

ale od zazdrości gnij� kościd.
31 Kto oszukuje mało znacz�ce-

go, znieważa jego Twórc�e,
ale wychwala Go ten,

kto okazuje współczucie
biednemuf.

32 Niegodziwego powali jego
własne zło,

ale prawy znajdzie schronie-
nie w swojej nieskazitel-
nościg.

33 U kogoś, kto ma zrozumie-
nie, m�drość cicho
spoczywa w sercuh,

ale głupi koniecznie musi si�
ni� popisywać.

34 Prawość wywyższa naródi,
ale grzech jest hańb�

dla ludu.
35 Król cieszy si� ze sługi

post�puj�cego wnikliwiej,
ale wybucha gniewem

na tego, który post�puje
haniebniek.

15 Łagodna� odpowiedź
uśmierza gniew l,

ale szorstkie� słowo wywo-
łuje złośćm.

2 J�zyk m�drych robi dobry
użytek z wiedzyn,

ale usta głupich wyrywaj�
si� z głupot�.

3 Oczy Jehowy patrz�
wsz�dzie,

obserwuj� złych i dobrycho.

14:30 �Lub „zdrowie”. 15:1 �Lub „deli-
katna”. �Lub „bolesne”.

4 Spokojny� j�zyk jest
drzewem życiaa,

a przewrotna mowa dopro-
wadza do rozpaczy�.

5 Głupi gardzi skarceniem�
od ojcab,

ale roztropny daje si�
skorygować�c.

6 Wdomu prawego jest
wiele skarbów,

ale plon� niegodziwego
wp�dza go w kłopotyd.

7 Usta m�drych szerz�
wiedz�e,

ale serce głupiego tego
nie robif.

8 Ofiara niegodziwych budzi
w Jehowie obrzydzenieg,

ale modlitwa prawych spra-
wia Mu przyjemnośćh.

9 Jehowa brzydzi si� post�po-
waniem niegodziwegoi,

ale kocha tego, kto zabiega
o prawośćj.

10 Karcenie wydaje si� złe�
temu, kto porzuca
właściw� drog�k,

ale każdy, kto nienawidzi
upomnienia, umrzel.

11 Skoro Jehowa widzi tych,
którzy trafili do grobu�
i miejsca zagłady�m,

to tym bardziej wie, co jest
w sercach ludzi!n

12 Szyderca nie kocha tego,
kto go koryguje�o.

Nie b�dzie si� radził
m�dregop.

13 Radosne serce rozwesela
twarz,

ale ból w sercu łamie
duchaq.

15:4 �Lub „uzdrawiaj�cy”. �Dosł. „zła-
mania ducha”. 15:5 �Lub „poucze-
niami”. �Lub „przyjmuje upomnie-
nie”. 15:6 �Lub „dochód”. 15:10
�Lub „surowe”. 15:11 �Lub „Szeo-
lu”, czyli wspólnego grobu ludzkości.
Zob. Słowniczek poj�ć. �Lub „i Abad-
donu”. 15:12 �Lub „upomina”.
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14 Serce odznaczaj�ce si�
zrozumieniem szuka
wiedzya,

ale usta głupich karmi� si��
głupot�b.

15 Wszystkie dni uciśnionego
s� złec,

ale kto ma radosne� serce,
cały czas ucztujed.

16 Lepiej mieć tylko troch�
i bać si� Jehowye,

niż mieć duży maj�tek
i przeżywać troski�f.

17 Lepsza jest potrawa
z warzyw jedzona tam,
gdzie panuje miłośćg,

niż utuczony� byk jedzony
tam, gdzie panuje niena-
wiśćh.

18 Kto jest porywczy, wywołuje
konfliktyi,

ale kto nie wpada szybko
w gniew, uśmierza kłótni�j.

19 ´
Scieżka leniwego jest jak

żywopłot z ciernik,
ale szlak prawego jest

jak równa droga l.
20 M�dry syn cieszy ojcam,

ale ten, kto jest głupi,
gardzi matk�n.

21 Człowiek, któremu brakuje
zdrowego rozs�dku�,
cieszy si� z głupotyo,

ale człowiek maj�cy roze-
znanie idzie prosto przed
siebiep.

22 Gdzie nie ma narady�,
plany upadaj�,

ale dzi�ki wielu doradcom
osi�ga si� celq.

23 Człowiek cieszy si�, gdy od-
powie właściwie�r,

15:14 �Lub „d�ż�”. 15:15 �Lub „do-
bre”. 15:16 �Lub „i zam�t”. 15:17
�Dosł. „karmiony ze żłobu”. 15:21
�Dosł. „brakuje serca”. 15:22 �Lub
„poufnej rozmowy”. 15:23 �Dosł.
„z odpowiedzi swoich ust”.

a słowo wypowiedziane
w stosownym momencie
jest naprawd� dobre!a

24 ´
Scieżka życia prowadzi

wnikliwego człowieka
w gór�b,

żeby go ustrzec przed zej-
ściem w dół, do grobu�c.

25 Jehowa zburzy dom wynios-
łychd,

ale b�dzie strzegł granic
ziemi wdowye.

26 Jehowa brzydzi si� intryga-
mi niegodziwegof,

ale przyjemne wypowiedzi
uważa za czysteg.

27 Kto czerpie zyski z nieuczci-
wości, ści�ga kłopoty�
na swój domh,

ale kto nienawidzi łapówek,
b�dzie żył i.

28 Prawy rozmyśla w sercu,
zanim odpowie�j,

ale niegodziwy swoimi usta-
mi wygaduje to, co złe.

29 Jehowa jest daleko od niego-
dziwych,

ale słyszy modlitwy
prawychk.

30 Blask oczu� cieszy serce,
dobra wieść wzmacnia�

kości l.
31 Kto słucha upomnień ratuj�-

cych życie,
mieszka mi�dzy m�drymim.

32 Kto odrzuca karcenie, ten
gardzi swoim życiem�n,

ale kto słucha upomnień,
nabywa zrozumienia�o.

33 Bojaźń przed Jehow� uczy
m�drościp,

a chwał� poprzedza pokoraq.

15:24 �Lub „Szeolu”, czyli wspólnego
grobu ludzkości. Zob. Słowniczek po-
j�ć. 15:27 �Lub „hańb�”. 15:28 �Lub
„starannie rozważa, jak odpowiedzieć;
myśli, zanim coś powie”. 15:30 �Lub
„radosne spojrzenie”. �Dosł. „tuczy”.
15:32 �Lub „dusz�”. �Dosł. „serca”.
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16 Człowiek namyśla si�
w sercu�,

ale odpowiedź, jakiej
udziela�, pochodzi
od Jehowya.

2 Człowiekowi si� wydaje,
że zawsze post�puje
słusznie�b,

ale Jehowa bada pobudki�c.
3 Cokolwiek robisz, zdaj si��

na Jehow�d,
a twoje plany si� powiod�.

4 Jehowa sprawia, że wszyst-
ko służy realizacji Jego
zamierzenia,

nawet niegodziwego zacho-
wuje On na dzień nie-
szcz�ściae.

5 Każdy, ktoma pych�w sercu,
budzi w Jehowie
obrzydzenief.

B�dź pewny�, że nie unik-
nie kary.

6 Wina zostaje odkupiona
dzi�ki lojalnej miłości
i wiernościg,

a dzi�ki bojaźni przed
Jehow� człowiek odwraca
si� od złah.

7 Gdy Jehowa jest zadowolony
z post�powania człowieka,

sprawia, że nawet jego wro-
gowie żyj� z nim w pokojui.

8 Lepiej mieć tylko troch�
i zachowywać prawośćj,

niż mieć duże dochody
i nie okazywać sprawiedli-
wościk.

9 Człowiek może obmyślić
w sercu plan działania,

ale to Jehowa kieruje jego
krokami l.

16:1 �Dosł. „układanie tego, co w sercu,
należy do człowieka”. �Lub „właściwa
odpowiedź”. Dosł. „odpowiedź j�zyka”.
16:2 �Dosł. „że wszystkie jego drogi s�
czyste”. �Dosł. „duchy”. 16:3 �Dosł.
„zdaj swoje dzieła”. 16:5 �Dosł. „r�ka
do r�ki”.

10 Z ust króla ma wychodzić
natchnione� rozstrzyg-
ni�ciea,

nigdy nie może on si� sprze-
niewierzyć sprawiedli-
wościb.

11 Uczciwe wagi i szale pocho-
dz� od Jehowy,

wszystkie odważniki w wor-
ku s� Jego dziełemc.

12 Niegodziwe praktyki budz�
w królach obrzydzenied,

bo tron jest utwierdzany
prawości�e.

13 Królom podobaj� si� prawe
wypowiedzi.

Kochaj� oni tego, kto mówi
uczciwief.

14 Gniew króla jest jak posła-
niec śmiercig,

ale m�dry człowiek go
uśmierza�h.

15 Temu, komu król jest przy-
chylny, b�dzie si� dobrze
żyło.

Łaska króla jest jak obłok
sprowadzaj�cy wiosenny
deszcz i.

16 O ileż lepiej jest nabywać
m�drości niż złota!j

Lepiej wybrać zdobywanie
zrozumienia niż srebrok.

17 Droga prawego omija to,
co złe.

Kto strzeże swojej drogi,
zachowuje życie�l.

18 Pycha poprzedza upadek,
a wyniosłość�—potkni�ciem.

19 Lepiej być pokornym�
wśród potulnychn,

niż mieć udział w tym,
co zdobyli wyniośli.

20 Kto w jakiejś sprawie oka-
zuje wnikliwość, odniesie
sukces�,

16:10 �Lub „Boże”. 16:14 �Lub „uni-
ka”. 16:17 �Lub „dusz�”. 16:18 �Dosł.
„wyniosły duch”. 16:19 �Dosł. „uniżo-
nym w duchu”. 16:20 �Dosł. „znajdzie
dobro”.
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a kto ufa Jehowie,
jest szcz�śliwy.

21 Kto ma m�dre serce, b�dzie
uznawany za maj�cego
zrozumieniea,

a kto mówi życzliwie�,
staje si� bardziej
przekonuj�cyb.

22 Wnikliwość jest zdrojem
życia dla tych, którzy
j� posiadaj�,

ale głupich karci ich własna
głupota.

23 Serce m�drego obdarza jego
usta wnikliwości�c

i sprawia, że jego mowa jest
bardziej przekonuj�ca.

24 Przyjemne wypowiedzi s�
plastrem miodu,

słodycz� dla duszy� i lekar-
stwem dla kościd.

25 Jakaś droga może si� wyda-
wać człowiekowi słuszna,

ale w końcu prowadzi
do śmiercie.

26 Apetyt� skłania pracownika
do ci�żkiej pracy,

bo ponagla go głód�f.
27 Podły człowiek wykopuje

złog,
jego mowa jest jak parz�cy

ogieńh.
28 Intrygant� wywołuje

konflikty i,
a oszczerca rozdziela

przyjaciół j.
29 Człowiek dopuszczaj�cy si�

przemocy wabi bliźniego
i sprowadza go na zł� drog�.

30 Mruga okiem, gdy knuje coś
szkodliwego.

Zaciska usta, gdy realizuje
intryg�.

16:21 �Lub „a ujmuj�ca mowa”. Dosł.
„a słodycz warg”. 16:24 �Lub „słod-
kie w smaku”. Zob. Słowniczek poj�ć.
16:26 �Lub „dusza”. �Dosł. „jego us-
ta”. 16:28 �Lub „człowiek przysparza-
j�cy kłopotów”.

31 Siwizna jest pi�kn��
koron�a,

gdy zdobi głow� tego, kto
chodzi drog� prawościb.

32 Kto nie wpada szybko
w gniewc, jest lepszy
niż mocarz,

a kto nad sob� panuje�,
jest lepszy niż zdobywca
miastad.

33 Los wrzuca si� mi�dzy fałdy
szatye,

ale każde jego rozstrzygni�-
cie pochodzi od Jehowyf.

17 Lepszy jest kawałek su-
chego chleba jedzony
tam, gdzie panuje
pokój�g,

niż wielka uczta w domu�,
w którym jest kłótniah.

2 Wnikliwy sługa b�dzie pa-
nował nad synem swojego
pana post�puj�cym
haniebnie,

otrzyma dziedzictwo jak
jeden z jego braci.

3 W tyglu rafinacyjnym
oczyszcza si� srebro,
a w piecu—złoto i,

ale Jehowa bada serca j.
4 Niegodziwy ch�tnie słucha

szkodliwych słów,
a podst�pny przysłuchuje

si� złośliwej mowiek.
5 Kto drwi z biednego, zniewa-

ża jego Twórc�l,
a kto si� cieszy z cudzego

nieszcz�ścia, nie uniknie
karym.

6 Wnuki s� koron� s�dziwych,
a dzieci� s� dumne ze swo-

ich rodziców�.
7 Uczciwa� mowa nie pasuje

do głupiegon,

16:31 �Lub „chwalebn�”. 16:32 �Dosł.
„panuje nad swoim duchem”. 17:1
�Lub „spokój”. �Dosł. „niż dom pe-
łen ofiar”. 17:6 �Lub „synowie”. �Lub
„ojców”. 17:7 �Lub „dobra”.
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tym bardziej do władcy�—
mowa kłamliwa!a

8 Dar jest dla jego właściciela
jak drogocenny kamień�b.

Gdziekolwiek taki człowiek
si� zwróci, ma dzi�ki nie-
mu powodzeniec.

9 Kto wybacza� przewinienie,
zabiega o miłośćd,

ale kto ci�gle mówi o spra-
wie, rozdziela przyjaciółe.

10 Na tego, kto ma zrozumienie,
nagana wywiera wi�kszy
wpływf

niż na głupiego sto uderzeńg.
11 Zły d�ży tylko do buntu,

ale zostanie wysłany do nie-
go okrutny posłaniec,
żeby go ukaraćh.

12 Lepiej jest spotkać niedźwie-
dzic�, której odebrano
młode,

niż kogoś głupiego w jego
głupociei.

13 Jeśli ktoś odpłaca złem
za dobro,

zło nie odst�pi od jego
domuj.

14 Pocz�tek sprzeczki jest
jak otwieranie tamy�,

zanim wi�c wybuchnie kłót-
nia, odejdźk.

15 Jehowa brzydzi si�
zarówno tym, który unie-

winnia niegodziwego,
jak i tym, który skazuje
prawegol.

16 Co z tego, że głupi ma możli-
wość nabyć m�drości,

skoro nie ci�gnie go do tego
serce�?m

17 Prawdziwy przyjaciel okazu-
je miłość przez cały czasn

17:7 �Lub „dostojnika”. 17:8 �Lub „ka-
mień zjednuj�cy przychylność”. 17:9
�Dosł. „zakrywa”. 17:14 �Lub „ślu-
zy”. Dosł. „wypuszczanie wody”. 17:16
�Lub „skoro brakuje mu zdrowego roz-
s�dku”.

i jest bratem, na którym
można polegać w chwilach
udr�ki�a.

18 Człowiek, któremu brakuje
zdrowego rozs�dku�,
podaje r�k� i zgadza si�

por�czyć w obecności
bliźniegob.

19 Kto lubi wdawać si� w kon-
flikty, kocha grzechc.

Kto podwyższa swoje wej-
ście, prosi si� o upadekd.

20 Kto ma podst�pne serce,
nie odniesie sukcesu�e,

a kto mówi zwodniczo,
popadnie w ruin�.

21 Kto jest ojcem głupiego
dziecka, b�dzie si� smucił,

a ojciec dziecka nierozumne-
go nie ma radościf.

22 Radosne serce to świetne
lekarstwo�g,

ale zdruzgotany duch pozba-
wia sił�h.

23 Niegodziwy w tajemnicy
przyjmie łapówk��,

żeby wypaczyć sprawiedli-
wośći.

24 Kto ma rozeznanie, nigdy
nie traci z oczu m�drości,

ale głupi bł�dzi oczami
na wszystkie strony�j.

25 Głupi syn zasmuca ojca
i przysparza bólu� tej,

która go urodziłak.
26 Nie jest dobrze karać�

prawego,
nie jest też słuszne chłostać

ludzi godnych szacunku.
27 Kto ma wiedz�, powści�ga

swoje słowa l,

17:17 �Lub „urodzonym na czas udr�ki”.
17:18 �Dosł. „brakuje serca”. 17:20
�Dosł. „nie znajdzie dobra”. 17:22
�Lub „służy zdrowiu”. �Lub „wysusza
kości”. 17:23 �Dosł. „bierze łapówk�
z zanadrza”. 17:24 �Dosł. „na krańce
ziemi”. 17:25 �Dosł. „goryczy”. 17:26
�Lub „wymierzać grzywn�”.
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kto ma rozeznanie, zachowa
spokój�a.

28 Nawet głupi, który milczy,
b�dzie uważany za m�d-
rego,

a kto nie otwiera ust—
za maj�cego rozeznanie.

18 Kto si� odosabnia, d�ży
do swoich samolubnych
pragnień,

odrzuca� wszelk� praktycz-
n� m�drość.

2 Głupi nie chce nic zrozu-
mieć,

lubi jedynie ujawniać,
co ma w sercub.

3 Gdy nadchodzi niegodziwy,
nadchodzi też pogarda,

a hańbie towarzyszy wstydc.
4 Słowa człowieka s� jak

gł�bokie wodyd.´
Zródło m�drości przypomi-

na wartki potok.
5 Nie jest dobrze

okazywać stronniczość
niegodziwemue

ani odmawiać sprawiedliwo-
ści prawemuf.

6 Głupi swoj� mow� doprowa-
dza do kłótnig,

a swoimi ustami prowokuje
do biciah.

7 Usta głupiego s� jego
nieszcz�ściemi,

a jego wargi s� dla niego�
sidłem.

8 Słowa oszczercy s�
jak smaczne k�ski�j,

wpadaj� prosto do żoł�dkak.
9 Człowiek leniwy w swojej

pracy
jest bratem tego, kto dopro-

wadza do ruinyl.
10 Imi� Jehowy to pot�żna

wieżam.

17:27 �Dosł. „chłodnego ducha”. 18:1
�Lub „okazuje pogard�”. 18:7 �Lub
„jego duszy”. 18:8 �Lub „jak coś, co
si� chciwie połyka”.

Prawy do niej wbiega
i zaznaje ochrony�a.

11 Maj�tek bogatego jest jego
warownym miastem,

w jego wyobraźni jest
jak mur obronnyb.

12 Przed upadkiem serce czło-
wieka jest wyniosłec,

a chwał� poprzedza pokorad.
13 Gdy ktoś odpowiada w ja-

kiejś sprawie, zanim wy-
słucha faktów,

jest to głupie i upokarzaj�cee.
14 Człowiek maj�cy silnego

ducha może przetrwać
chorob��f,

ale kto zdoła znieść zdruzgo-
tanego ducha�?g

15 Serce maj�cego zrozumienie
nabywa wiedzyh,

a ucho m�drego stara si�
j� znaleźć.

16 Dar toruje człowiekowi
drog�i,

zapewnia mu dost�p do waż-
nych ludzi.

17 Kto pierwszy zabiera głos
w swojej sprawie, zdaje si�
mieć racj�j,

ale przychodzi druga strona
i weryfikuje jego słowa�k.

18 Rzucanie losów kładzie kres
sporoml

i rozstrzyga spraw� mi�dzy�
silnymi przeciwnikami.

19 Urażony brat jest bardziej
nieprzyst�pny niż warow-
ne miastom

i s� spory, które przypomi-
naj� zasuwy w twierdzyn.

20 Człowiek tym, co mówi�,
napełni swój żoł�deko,

18:10 �Dosł. „i zostaje umieszczony wy-
soko”, czyli nie ma do niego dost�pu,
jest bezpieczny. 18:14 �Dosł. „duch
człowieka wytrzyma jego chorob�”.
�Lub „zupełn� rozpacz”. 18:17 �Lub
„i bada go na wskroś”. 18:18 �Dosł.
„i rozdziela”. 18:20 �Dosł. „z owo-
cu ust”.
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��������������������

ROZDZ. 18
b Prz 10:19

c Prz 11:2

d Prz 10:11
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h Prz 19:19
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g Prz 17:22

h 1Kl 3:7-9
Prz 9:9

i Rdz 43:11
Prz 17:8

j 2Sm 16:3, 4

k 2Sm 19:25-
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Prz 25:8

l Joz 14:1, 2
Neh 11:1
Prz 16:33
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2Sm 13:22

n 2Sm 14:28
Dz 15:37-39
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nasyci si� plonem swoich
ust.

21 ´
Smierć i życie s� w mocy

j�zykaa.
Ci, którzy uwielbiaj� robić

z niego użytek, b�d� jeść
jego owocb.

22 Ten, kto znalazł dobr� żon�,
znalazł skarbc

i zyskuje sobie przychylność�
Jehowyd.

23 Biedny mówi błagalnie,
ale bogaty odpowiada

szorstko.
24 Bywaj� znajomi gotowi si�

nawzajem roztrzaskaće,
ale zdarza si� przyjaciel

bardziej przywi�zany
niż bratf.

19 Lepiej być biednym
i post�pować nieskazi-
telnieg,

niż być głupim i mówić
kłamstwah.

2 Człowiek�, który nie ma
wiedzy, nie jest dobry i,

a kto działa w pośpiechu�,
ten grzeszy.

3 Człowiek schodzi na zł�
drog� przez własn�
głupot�,

a w sercu wybucha gniewem
na Jehow�.

4 Maj�tek przyci�ga wielu
przyjaciół,

ale biednego opuści nawet
ten, kto si� z nim przy-
jaźnij.

5 Fałszywy świadek nie unik-
nie karyk,

a kto kłamie na każdym kro-
ku, ten si� nie uratujel.

6 Wielu zabiega o przychyl-
ność dostojnika�

18:22 �Lub „dobr� wol�”. 19:2, 15
�Lub „dusza”. 19:2 �Dosł. „śpieszy
swoimi stopami”. 19:6 �Lub „hojnego
człowieka”.

i każdy jest przyjacielem
człowieka daj�cego
prezenty.

7 Wszyscy bracia biednego
nienawidz� goa.

Tym bardziej stroni� od nie-
go jego przyjaciele!b

Usiłuje kierować do nich
prośby, ale żaden nie
reaguje.

8 Kto nabywa zdrowego roz-
s�dku�, ten siebie� kochac.

Kto ceni� rozeznanie,
odniesie sukces�d.

9 Fałszywy świadek nie unik-
nie kary,

a kto kłamie na każdym
kroku, ten zginiee.

10 Nie pasuje, żeby głupi żył
w luksusie.

Tym bardziej nie pasuje,
żeby sługa rz�dził
ksi�ż�tami!f

11 Dzi�ki wnikliwości człowiek
nie wpada szybko w gniewg

i to pi�kne, gdy nie zwraca
uwagi na zniewag��h.

12 Gniew króla jest jak pomruk
lwa�i,

ale jego przychylność jest
jak rosa na roślinach.

13 Głupi syn przynosi ojcu
nieszcz�ściej,

a kłótliwa� żona jest jak
stale ciekn�cy dachk.

14 Dom i maj�tek dziedziczy si�
po ojcu,

ale roztropna żona jest
darem od Jehowyl.

15 Lenistwo sprowadza
gł�boki sen,

a człowiek� gnuśny nie b�-
dzie miał co jeśćm.

19:8 �Dosł. „nabywa serca”. �Lub
„swoj� dusz�”. �Lub „zachowuje”.
�Dosł. „znajdzie dobro”. 19:11 �Dosł.
„przechodzi ponad przewinieniem”.
19:12 �Lub „młodego grzywiaste-
go lwa”. 19:13 �Lub „zrz�dliwa”.

ROZDZ. 18
a Mt 15:18

Ef 4:29
Jak 3:6, 9

b Kzn 10:12

c Prz 31:10

d Prz 19:14
Kzn 9:9

e 2Sm 15:31
Mt 26:49

f 1Sm 19:2, 4
Prz 17:17

��������������������

ROZDZ. 19
g Prz 15:16

Jak 2:5

h Prz 28:6

i Rz 10:2

j Prz 14:20

k Pwt 19:18, 19

l Prz 19:9
��������������������

szpalta 2
a Prz 14:20

b Kzn 9:14, 15
Jak 2:2, 3

c Prz 15:32

d Prz 2:2, 5

e Prz 19:5
Obj 21:8

f 2Sm 3:24
2Sm 3:38, 39
Prz 30:21, 22
Kzn 10:7

g Prz 14:29
Prz 16:32
Jak 1:19

h Rdz 50:19-21
Mt 18:21, 22
Ef 4:32

i Prz 16:14
Prz 20:2
Dn 2:12

j 2Sm 16:21,
22

k Prz 21:9, 19
Prz 27:15

l Rdz 24:14
Prz 18:22
Prz 31:10

m Prz 23:21
Prz 24:33, 34
2Ts 3:10



929 PRZYSŁ
´
OW 19:16�do�20:7

16 Kto przestrzega przykazań,
zachowuje życie�a,

a kto nie zważa na swoje
post�powanie, umrzeb.

17 Kto okazuje przychylność
mało znacz�cemu, ten
pożycza Jehowiec,

a On mu to wynagrodzi�d.
18 Karć swojego syna, gdy jesz-

cze jest na to szansae,
i nie b�dź odpowiedzialny�

za jego śmierćf.
19 Porywczy człowiek zapłaci

grzywn�.
Gdybyś próbował go oszcz�-

dzić, b�dziesz musiał
to robić co chwil�g.

20 Słuchaj rad i przyjmuj
karcenieh,

żebyś w przyszłości stał si�
m�dryi.

21 Wsercu człowieka jest wiele
planów,

ale wola� Jehowy weźmie
gór� j.

22 Czymś poż�danym u czło-
wieka jest lojalna miłośćk

i lepiej być biedakiem
niż kłamc�.

23 Bojaźń przed Jehow� prowa-
dzi do życia l.

Ten, kto j� przejawia,
b�dzie spokojnie odpoczy-
wał i nie dozna szkodym.

24 Leniwy zanurza r�k� w cza-
szy biesiadnej,

ale nawet nie chce mu si� jej
podnieść z powrotem
do ustn.

25 Uderz szyderc�o, żeby
niedoświadczony stał si�
roztropnyp,

i upomnij maj�cego zrozu-
mienie, żeby pogł�bił
wiedz�q.

19:16 �Lub „dusz�”. 19:17 �Lub „od-
płaci”. 19:18 �Lub „nie pragnij”. Dosł.
„nie podnoś swojej duszy”. 19:21 �Lub
„zamiar”.

26 Kto źle traktuje ojca i wyp�-
dza matk�,

jest synem przynosz�cym
wstyd i hańb�a.

27 Mój synu, jeśli przestaniesz
słuchać pouczeń�,

to zejdziesz z drogi wiedzy�.
28 Bezwartościowy świadek

drwi ze sprawiedliwościb,
a usta niegodziwych połyka-

j� złoc.
29 Szyderców czeka wyrokd,

a plecy głupich—batye.

20 Wino to szydercaf,
alkohol jest
nieokiełznanyg,

a kto bł�dzi pod wpływem
trunków, nie jest m�dryh.

2 Groza, któr� wzbudza król�,
jest jak pomruk lwa�i.

Kto wywołuje jego gniew,
ryzykuje życiej.

3 Człowiek zyskuje szacunek,
gdy unika sporówk,

ale każdy głupi si� w nie
wpl�czel.

4 Leniwy zim� nie orze,
wi�c nie maj�c nic, w czasie

żniw b�dzie żebrał�m.
5 Myśli� serca człowieka s�

jak gł�bokie wody,
ale ten, kto ma rozeznanie,

potrafi ich naczerpać.
6 Wielu ludzi mówi, że okazuje

lojaln� miłość,
ale kto znajdzie człowieka,

który naprawd� jest
wierny?

7 Prawy post�puje nieska-
zitelnien.

19:27 �Lub „karcenia”. �Lub „odej-
dziesz od m�drych słów”. 20:2 �Lub
„straszność króla”. �Lub „młodego
grzywiastego lwa”. 20:4 �Możliwe też
„wi�c w czasie żniw b�dzie szukał, ale
nic nie znajdzie”. 20:5 �Lub „pobud-
ki”. Dosł. „rada”.
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Dzieci�, które po sobie pozo-
stawi, b�d� szcz�śliwea.

8 Gdy król zasiada na tronie,
żeby s�dzićb,

swoim spojrzeniem odsiewa
całe złoc.

9 Kto może powiedzieć:
„Oczyściłem swoje serced,

jestem czysty, wolny
od grzechu”?e

10 Zarówno oszukane odważni-
ki, jak i fałszywe miary�

budz� w Jehowie obrzy-
dzenief.

11 Nawet dziecko� swoimi
uczynkami pokazuje,

czy jego zachowanie jest
czyste i właściweg.

12 Zarówno ucho, które słyszy,
jak i oko, które widzi,

uczynił Jehowah.
13 Nie kochaj snu, bo popad-

niesz w ubóstwo i.
Otwórz oczy, a najesz si�

chlebemj.
14 „Kiepskie to, naprawd� kiep-

skie!”—mówi kupuj�cy.
Potem odchodzi i chwali si�

dokonan� transakcj�k.
15 Można mieć złoto, a także

dużo korali�,
ale jeszcze cenniejsze s�

usta, które przekazuj�
wiedz�l.

16 Weź szat� człowieka, jeśli
por�czył za obcegom,

bierz od niego zastaw,
jeśli por�czył za cudzo-
ziemk��n.

17 Człowiekowi smakuje chleb
zdobyty oszustwem,

ale później jego usta napeł-
ni� si� żwiremo.

20:7 �Dosł. „synowie”. 20:10 �Lub
„dwa różne kamienne odważniki
i dwa różne pojemniki do odmierza-
nia”. 20:11 �Lub „chłopiec”. 20:15
�Zob. Słowniczek poj�ć. 20:16 �Lub
„cudzoziemca”.

18 Dzi�ki naradzie� plany si�
powiod��a,

dlatego prowadź wojn�
pod umiej�tnym�
kierownictwemb.

19 Oszczerca kr�ży i wyjawia
cudze sekretyc.

Nie zadawaj si� z tym,
kto lubi plotkować�.

20 Kto przeklina ojca i matk�,
tego lampa zostanie zgaszo-

na, gdy nadejdzie ciem-
nośćd.

21 Maj�tek, który z pocz�tku
zdobyto chciwości�,

na koniec nie przyniesie
błogosławieństwae.

22 Nie mów: „Odpłac� za zło!”f.
Pokładaj nadziej� w Jeho-

wieg, a On ci� wybawih.
23 Oszukane odważniki� budz�

w Jehowie obrzydzenie,
a fałszywa waga nie jest

dobra.
24 Krokami człowieka kieruje

Jehowa i.
Jak wi�c on sam może zrozu-

mieć swoj� drog��?
25 Człowiek wpada w pułapk�,

gdy pochopnie mówi:
„Poświ�cam to!”j,

a dopiero potem zastanawia
si�, co ślubowałk.

26 M�dry król odsiewa niego-
dziwych l,

oddziela ich niczym kołem
młockarskimm.

27 Tchnienie człowieka to lam-
pa Jehowy,

która na wskroś bada jego
wn�trze.

28 Lojalna miłość i wierność
strzeg� królan.

20:18 �Lub „radzie”. �Lub „zostan�
utwierdzone”. �Lub „m�drym”. 20:19
�Lub „kusi swoimi ustami”. 20:23
�Lub „dwa różne kamienne odważniki”.
20:24 �Lub „zrozumieć, gdzie ma iść”.

ROZDZ. 20
a Ps 37:25, 26

b 1Kl 7:7

c 1Kl 3:28
Ps 72:1, 4
Prz 16:12

d Hi 14:4

e Ps 51:5
Kzn 7:20
Jak 3:2

f Prz 11:1
Am 8:5
Mi 6:11

g Prz 22:15

h Wj 4:11

i Prz 10:4

j Prz 12:11

k Kpł 19:13
Prz 21:6

l Prz 3:13-15

m Prz 11:15

n Prz 27:13

o Prz 6:30, 31
��������������������

szpalta 2
a Prz 15:22

b Prz 11:14
Prz 24:6
Łk 14:31, 32

c Kpł 19:16
Prz 11:13
Prz 25:9, 23

d Wj 20:12
Kpł 20:9
Prz 19:26

e Prz 28:8, 20
1Tm 6:9, 10

f Pwt 32:35
Prz 24:29
Mt 5:38, 39
Rz 12:17, 19
1Ts 5:15

g Ps 37:34

h Ps 34:7
1Pt 4:19

i Ps 37:23
Jer 10:23

j Kpł 27:9

k Lb 30:2
Kzn 5:4, 6
Mt 5:33

l Ps 101:8

m Iz 28:27

n Ps 61:6, 7



931 PRZYSŁ
´
OW 20:29�do�21:19

Na lojalnej miłości opiera on
swój trona.

29 Chwał� młodych
jest ich siłab,

a wspaniałości� starych
jest ich siwiznac.

30 Sińce i rany usuwaj� zło�d,
a uderzenia oczyszczaj�

wn�trze człowieka.

21 Serce króla jest w r�ku
Jehowy jak strumienie
wodye.

Kieruje On je tam,
gdzie chcef.

2 Człowiekowi si� wydaje,
że zawsze post�puje
słusznieg,

ale Jehowa bada serca�h.
3 Słuszne i sprawiedliwe

post�powanie
cieszy Jehow� bardziej

niż ofiara i.
4 Wyniosłe oczy i zuchwałe

serce
to lampa prowadz�ca

niegodziwych, która
jest grzechemj.

5 Pilny człowiek planuje
i z cał� pewności�
zmierza do sukcesu�k,

ale wszyscy, którzy działaj�
w pośpiechu, niew�tpliwie
zmierzaj� do n�dzyl.

6 Skarby zdobyte kłamliwym
j�zykiem

s� jak znikaj�ca mgła,
to śmiertelne sidło�m.

7 Przemoc, której dopuszczaj�
si� niegodziwi, porwie ichn,

bo nie chc� post�pować
sprawiedliwie.

8 Droga winnego jest kr�ta,
ale działania czystego

s� praweo.

20:30 �Lub „oczyszczaj� ze zła”. 21:2
�Lub „pobudki”. 21:5 �Lub „osi�ga ko-
rzyść”. 21:6 �Możliwe też „jak znikaj�-
ca mgła dla tych, którzy szukaj� śmier-
ci”.

9 Lepiej mieszkać w k�cie
na dachu

niż w jednym domu
z kłótliw�� żon�a.

10 Niegodziwy� poż�da tego,
co złeb,

nie okazuje łaski bliźniemuc.
11 Gdy szyderc� spotyka kara,

niedoświadczeni m�drzej�,
a gdy m�dry nabywa wnikli-

wości, poszerza wiedz��d.
12 Prawy Bóg obserwuje dom

niegodziwego,
powala niegodziwych,

żeby ich zniszczyće.
13 Kto zatyka ucho na krzyk

kogoś mało znacz�cego,
sam też b�dzie wołał, a nikt

mu nie odpowief.
14 Potajemny dar uśmierza

gniewg,
a ukryta łapówka�—

wściekłość.
15 Sprawiedliwe post�powanie

daje prawemu radośćh,
ale dla tych, którzy dopusz-

czaj� si� zła, jest czymś
okropnym.

16 Człowiek zbaczaj�cy z drogi
wnikliwości

spocznie wśród tych,
którzy pomarli�i.

17 Kto lubi si� bawić�, popad-
nie w ubóstwo j,

kto kocha wino i oliw�,
nie stanie si� bogaty.

18 Niegodziwy jest okupem
za prawego,

a post�puj�cy zdradziecko
zostanie wzi�ty zamiast
prostolinijnegok.

19 Lepiej mieszkać na pust-
kowiu

21:9 �Lub „zrz�dliw�”. 21:10 �Lub
„dusza niegodziwego”. 21:11 �Lub
„wie, co robić”. 21:14 �Dosł. „łapówka
w zanadrzu”. 21:16 �Dosł. „s� bezsil-
ni w śmierci”. 21:17 �Lub „kocha przy-
jemności”.
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niż z kłótliw��, drażliw�
żon�a.

20 Wdomu m�drego jest cenny
skarb i oliwab,

ale głupi roztrwoni� to,
comac.

21 Kto zabiega o prawość
i lojaln� miłość,

znajdzie życie, prawość
i chwał�d.

22 M�dry może si� wedrzeć�
do miasta mocarzy

i podkopać sił�, której ufaj�e.
23 Kto strzeże swoich ust

i j�zyka,
oszcz�dza sobie� udr�kf.

24 Człowieka, który post�puje
bezczelnie i zuchwale,

można nazwać zuchwałym,
aroganckim samochwał�g.

25 To, czego poż�da leniwy,
przyprawi go o śmierć,

bo jego r�ce nie chc�
pracowaćh.

26 Przez cały dzień chciwie
poż�da,

ale prawy szczodrze dajei.
27 Ofiara niegodziwego jest

obrzydliwa j—
i to tym bardziej, gdy składa

j� w złych zamiarach�.
28 Kłamliwy świadek zginiek,

ale człowiek, który słucha,
b�dzie zeznawał z powo-
dzeniem�.

29 Niegodziwy robi bezczeln�
min�l,

ale to droga prawego
jest pewna�m.

30 ˙
Zadna m�drość, rozeznanie

ani rada nie zdołaj� prze-
ciwstawić si� Jehowien.

21:19 �Lub „zrz�dliw�”. 21:20 �Dosł.
„połknie”. 21:22 �Lub „zdobyć prze-
wag�”. 21:23 �Lub „swojej duszy”.
21:27 �Lub „składa j� razem z hanieb-
nym post�powaniem”. 21:28 �Dosł.
„b�dzie mówił zawsze”. 21:29 �Lub
„ale to prawy sprawia, że jego droga jest
pewna”.

31 Na dzień bitwy przygotowuje
si� koniaa,

ale to Jehowa zapewnia
wybawienieb.

22 Lepiej wybrać dobr� opi-
ni�� niż wielki maj�tekc,

lepiej cieszyć si� szacun-
kiem�, niż mieć srebro
i złoto.

2 Bogaty i biedny maj� ze so-
b� coś wspólnego�:

ich obu stworzył Jehowad.
3 Roztropny widzi niebezpie-

czeństwo i si� kryje,
ale niedoświadczeni id� dalej

i ponosz� konsekwencje�.
4 Dzi�ki pokorze i bojaźni

przed Jehow�
zyskuje si� bogactwo,

chwał� i życiee.
5 Ciernie i pułapki s� na ścież-

ce przewrotnego,
kto jednak ceni życie�,

trzyma si� od nich z dalaf.
6 Ucz dziecko�, jak� drog�

ma iśćg,
a nie zejdzie z niej, nawet

gdy si� zestarzejeh.
7 Bogaty rz�dzi biednymi,

a kto si� zapożycza, jest
niewolnikiem tego,
kto udziela pożyczki i.

8 Kto sieje nieprawość, b�dzie
zbierał nieszcz�ściej,

a rózga jego furii si� skończyk.
9 Szczodry człowiek� b�dzie

błogosławiony,
bo dzieli si� jedzeniem

z biednyml.
10 Wyp�dź szyderc�,

a znikn� spory,
zakończ� si� kłótnie�

i zniewagi.

22:1 �Lub „dobre imi�”. Dosł. „imi�”.
�Dosł. „łask�”. 22:2 �Dosł. „spotyka-
j� si�”. 22:3 �Lub „kar�”. 22:5 �Lub
„dusz�”. 22:6 �Lub „chłopca; mło-
dzieńca”. 22:9 �Dosł. „kto ma do-
bre oko”. 22:10 �Lub „spory prawne”.
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11 Kto kocha czyste serce
i mówi ujmuj�co,

b�dzie przyjacielem królaa.
12 Oczy Jehowy strzeg�

wiedzy,
ale obala On słowa tego, kto

post�puje zdradzieckob.
13 Leniwy mówi: „Na dworze

jest lew!
Zgin� na środku placu!”c.

14 Usta zdeprawowanych�
kobiet to gł�boki dółd.

Wpadnie tam człowiek pot�-
piony przez Jehow�.

15 Głupota tkwi w sercu
dziecka�e,

ale rózga karności oddali j�
od niegof.

16 Kto oszukuje biednego,
żeby si� wzbogacićg,

i kto obdarowuje bogatego,
ten popadnie w ubóstwo.

17 Nadstaw ucha i posłuchaj
słów m�drych ludzih,

żebyś całym sercem przyj�ł
to, czego ci� ucz�i.

18 B�dzie to miłe, jeśli zacho-
wasz je w sercuj,

tak by wszystkie zawsze
były na twoich ustachk.

19 Przekazuj� ci dzisiaj wiedz�
po to,

żebyś polegał na Jehowie.
20 Napisałem ci już

wiele rad i wskazówek,
21 żeby ci� zaznajomić z praw-

dziwymi i wiarygodnymi
słowami,

tak byś mógł wrócić z do-
kładnym sprawozdaniem
do tego, który ci� posłał.

22 Nie ograbiaj biednego,
bo jest biednyl,

ani nie miażdż
w bramie miejskiej
mało znacz�cegom,

22:14 �Dosł. „obcych”. Zob. Prz 2:16.
22:15 �Lub „chłopca; młodzieńca”.

23 bo sam Jehowa b�dzie
bronił ich sprawya

i odbierze życie� tym,
którzy ich oszukuj�.

24 Nie przebywaj w towarzy-
stwie nikogo porywczego

ani nie zadawaj si� z nikim,
kto łatwo wpada w gniew,

25 żebyś nie nauczył si� post�-
pować tak jak on

i nie zastawił na siebie�
sidłab.

26 Nie bywaj wśród tych, któ-
rzy podaj� sobie r�ce�,

którzy por�czaj� pożyczkic.
27 Jeśli nie b�dziesz miał czym

zapłacić,
zostanie zabrane spod ciebie

twoje łóżko!
28 Nie przesuwaj znaku

granicznego,
który dawno temu postawili

twoi przodkowied.
29 Widziałeś człowieka biegłe-

go w swojej pracy?
Stanie on przed królamie,
nie stanie przed zwykłymi

ludźmi.

23 Gdy usi�dziesz z królem
do posiłku,

zwracaj baczn� uwag� na to,
co masz przed sob�.

2 Jeśli masz wielki apetyt�,
przyłóż sobie do gardła

nóż�.
3 Nie pragnij jego przysma-

ków,
bo to zwodniczy pokarm.

4 Nie trudź si�, żeby zdobyć
bogactwof.

Zatrzymaj si� i wykaż
zrozumienie�.

22:23 �Lub „zagrabi dusz�”. 22:25
�Lub „na swoj� dusz�”. 22:26 �Cho-
dzi o gest zobowi�zania si� do czegoś.
23:2 �Lub „dusz� pełn� pragnień”.
�Lub „pohamuj si�”. 23:4 �Możliwe też
„przestań si� kierować własnym zrozu-
mieniem”.
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5 Gdy rzucisz okiem na bogac-
two, już go nie b�dziea,

bo na pewno wyrosn� mu
skrzydła jak u orła i uleci
ku niebub.

6 Nie jedz pokarmu u nikogo,
kto jest sk�py�,

nie pragnij jego przysmaków,
7 bo jest on jak ktoś, kto pro-

wadzi rachunek�.
Mówi ci: „Jedz i pij”, ale wca-

le tak nie myśli�.
8 Zwymiotujesz to, co zjadłeś,

i na marne pójd� twoje kom-
plementy.

9 Nie mów do głupiegoc,
bo wzgardzi m�drości�

twoich słówd.
10 Nie przesuwaj dawnego

znaku granicznegoe

ani nie wchodź na pole
sierot�.

11 Bo ich Obrońca� jest silny,
podejmie si� ich obrony

w sporze z tob�f.
12 Nakłoń serce do karności,

a ucho do słów wiedzy.
13 Nie powstrzymuj si� przed

karceniem dziecka�g.
Jeśli je uderzysz rózg�,

nie umrze.
14 Uderz je rózg�,

żeby je� wybawić z grobu�.
15 Mój synu, gdy twoje serce

stanie si� m�dre,
to moje serce si� ucieszyh.

16 Gdy twoje usta b�d� mówić
to, co słuszne,

to moje wn�trze� si� rozra-
duje.

23:6 �Lub „kto ma złe oko”. 23:7 �Lub
„kto przelicza w duszy”. �Dosł. „ale je-
go serce nie jest z tob�”. 23:10 �Dosł.
„chłopców bez ojca”. 23:11 �Dosł.
„Wykupiciel”. 23:13 �Lub „chłopca;
młodzieńca”. 23:14 �Lub „jego du-
sz�”. �Lub „Szeolu”, czyli wspólnego
grobu ludzkości. Zob. Słowniczek poj�ć.
23:16 �Dosł. „nerki”.

17 Nie zazdrość w sercu grzesz-
nikoma,

ale cały czas bój si� Jehowyb.
18 Bo dzi�ki temu zapewnisz

sobie przyszłośćc,
a twoja nadzieja nie zostanie

pogrzebana.
19 Mój synu, słuchaj i stań si�

m�dry,
skieruj swoje serce na właś-

ciw� drog�.
20 Nie b�dź jednym z tych,

którzy nadużywaj� winad,
ani jednym z tych, którzy

obżeraj� si� mi�seme,
21 bo pijak i żarłok popadn�

w ubóstwof,
a ospałość odzieje człowieka

w łachmany.
22 Słuchaj ojca, który dał ci

życie,
i nie gardź matk� z powodu

jej podeszłego wiekug.
23 Kupuj� prawd� i nigdy jej

nie sprzedawajh,
tak samo m�drość, karność

i zrozumieniei.
24 Ojciec prawego na pewno

b�dzie si� radował,
a kto ma m�drego syna,

b�dzie si� nim cieszył.
25 Twój ojciec i twoja matka

b�d� si� cieszyć,
ta, która ci� urodziła,

b�dzie si� radować.
26 Mój synu, zwracaj na mnie

baczn� uwag�
i obyś z przyjemności�

chodził moimi drogami j.
27 Bo prostytutka to gł�boki

dół,
a kobieta prowadz�ca si�

niemoralnie� to w�ska
studniak.

28 Czyha jak rabuś l,
pomnaża liczb� niewiernych

m�żczyzn.

23:23 �Lub „nabywaj”. 23:27 �Dosł.
„cudzoziemska”. Zob. Prz 2:16.
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29 Kto biadoli? Kto odczuwa
niepokój?

Kto si� kłóci? Kto narzeka?
Kto ma rany bez powodu?

Kto ma zaczerwienione�
oczy?

30 Ci, którzy przesiaduj�
przy winiea,

ci, którzy rozgl�daj� si��
za zaprawionym winem.

31 Nie patrz na czerwień wina,
gdy skrzy si� ono w kielichu

i gładko spływa,
32 bo w końcu k�sa jak w�ż

i wydziela jad niczym żmija.
33 Twoje oczy zobacz� dziwne

rzeczy,
a twoje serce b�dzie wygady-

wać brednieb.
34 I b�dziesz jak ktoś, kto leży

na środku morza,
jak ktoś, kto leży na szczycie

masztu.
35 Powiesz: „Bili mnie, ale tego

nie czułem�.
Tłukli mnie, ale o tym

nie wiedziałem.
Kiedy si� obudz�?c

Musz� si� znowu napić�”.

24 Nie zazdrość złym ludziom
ani nie pragnij ich towa-

rzystwad,
2 bo w sercu rozmyślaj�

o przemocy,
a swoimi ustami mówi�

o wyrz�dzaniu krzywdy.
3 M�drość buduje dom�e,

a rozeznanie zapewnia mu
bezpieczeństwo.

4 Dzi�ki wiedzy jego pokoje
s� pełne

wszystkiego, co drogocenne
i przyjemnef.

23:29 �Lub „m�tne”. 23:30 �Lub
„zbieraj� si�, żeby próbować”. 23:35
�Lub „nie czułem bólu”. �Lub „znowu
go poszukam”. 24:3 �Lub „domowni-
ków”.

5 M�dry człowiek jest
pot�żnya,

a dzi�ki wiedzy pomnaża
swoj� pot�g�.

6 Dzi�ki umiej�tnemu� kierow-
nictwu poprowadzisz
wojn�b,

a dzi�ki wielu doradcom
odnosi si� zwyci�stwo�c.

7 Dla głupiego prawdziwa m�d-
rość jest nieosi�galnad,

nie ma on nic do powiedze-
nia w bramie miejskiej.

8 Każdy, kto knuje zło,
zyska miano intrygantae.

9 Głupie intrygi� prowadz�
do grzechu,

a ludzie brzydz� si�
szyderc�f.

10 Jeśli w czasie trudności�
si� zniech�cisz,

twoje siły b�d� marne.
11 Ratuj prowadzonych

na śmierć
i powstrzymuj tych, którzy

chwiejnym krokiem id�
na rzeźg.

12 Jeśli powiesz: „Ale nie wie-
dzieliśmy o tym”,

to czy Ten, który bada ser-
ca�, tego nie rozpozna?h

Oczywiście. Ten, który ci��
obserwuje, b�dzie o tym
wiedział

i odpłaci każdemu człowie-
kowi stosownie do jego
uczynków i.

13 Mój synu, jedz miód,
bo jest dobry,

miód z plastra jest słodki
w smaku.

14 Podobnie wiedz, że dobra
jest dla ciebie� m�drość j.

24:6 �Lub „m�dremu”. �Lub „sukces;
wybawienie”. 24:9 �Lub „intrygi głu-
piego”. 24:10 �Lub „w dniu udr�ki”.
24:12 �Lub „pobudki”. �Lub „two-
j� dusz�”. 24:14 �Lub „słodka jest dla
twojej duszy”.
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Jeśli j� znajdziesz, to zapew-
nisz sobie przyszłość,

a twoja nadzieja nie zostanie
pogrzebanaa.

15 Nie czyhaj w niegodziwych
zamiarach pod domem
prawego,

nie niszcz jego miejsca
odpoczynku.

16 Bo prawy może upaść sie-
dem razy i znowu wstanieb,

ale niegodziwi wskutek
nieszcz�ścia zostan�
powalenic.

17 Nie ciesz si�, gdy upada twój
wróg,

a gdy si� potyka, nie pozwól
si� radować swojemu
sercud.

18 W przeciwnym razie Jehowa
to zobaczy i Mu si� to
nie spodoba,

i przestanie si� gniewać
na twojego wrogae.

19 Nie denerwuj si�� z powodu
złych ludzi.

Nie zazdrość niegodziwym.
20 Bo żaden zły człowiek nie ma

przed sob� przyszłościf,
lampa niegodziwych zosta-

nie zgaszonag.
21 Mój synu, bój si� Jehowy

i królah.
Nie zadawaj si� z buntowni-

kami�i,
22 bo nagle spadnie na nich

kl�ska j.
Kto wie, jakie nieszcz�ście

sprowadz� na nich tamci
dwaj�?k

23 Również to s� słowa
m�drych:

Stronnicze os�dzanie
nie jest dobrel.

24 Kto mówi do niegodziwego:
„Jesteś prawy”m,

24:19 �Lub „nie wpadaj w gniew”.
24:21 �Lub „tymi, którzy s� za zmian�”.
24:22 �Czyli Jehowa i król.

tego przekln� ludy i pot�pi�
narody.

25 Ale tym, którzy go upomina-
j�, powiedzie si�a,

zostan� oni pobłogosławieni
dobrymi rzeczamib.

26 Ludzie b�d� szanować� tego,
kto odpowiada uczciwie�c.

27 Przyszykuj sobie prac�
na zewn�trz i przygotuj
wszystko na polu,

a potem buduj swój dom�.
28 Nie zeznawaj przeciw bliź-

niemu, nie maj�c ku temu
podstawd.

Nie oszukuj innych swoimi
ustamie.

29 Nie mów: „Zrobi� mu tak,
jak on mnie.

Odpłac� mu za to,
co zrobił�”f.

30 Przechodziłem obok pola
kogoś leniwegog,

obok winnicy kogoś,
komu brakuje zdrowego
rozs�dku�.

31 Zobaczyłem, że wszystko
zarosło chwastami,

ziemi� pokryły pokrzywy,
a kamienny mur si�

rozwaliłh.
32 Zauważyłem to i wzi�łem

to sobie do serca,
zobaczyłem to i wyci�gn�-

łem tak� nauk��:
33 Troch� snu, troch�

drzemania,
troch� odpoczywania z zało-

żonymi r�kami,
34 a twoje ubóstwo przyjdzie

jak złodziej
i twoja n�dza jak ktoś

uzbrojonyi.

24:26 �Dosł. „całować wargi”. �Możli-
we też „szczera odpowiedź jest jak po-
całunek”. 24:27 �Lub „domowników”.
24:29 �Lub „policz� si� z nim”. 24:30
�Dosł. „brakuje serca”. 24:32 �Dosł.
„wzi�łem skarcenie”.
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25 Również to s� przysłowia
Salomonaa, które przepi-

sali� ludzie judzkiego króla Eze-
chiaszab:
2 Chwał� Boga jest trzymanie

sprawy w tajemnicyc,
natomiast chwał� królów

jest badanie sprawy.
3 Jak niezbadana jest wyso-

kość nieba i gł�bia ziemi,
tak niezbadane s� serca

królów.
4 Oddziel żużel od srebra,

a b�dzie ono całkowicie
oczyszczoned.

5 Usuń niegodziwego sprzed
króla,

a jego tron b�dzie utwierdzo-
ny w prawoście.

6 Nie wywyższaj siebie przed
królemf

ani nie zajmuj miejsca wśród
dostojnikówg,

7 bo lepiej, żeby król ci powie-
dział: „Chodź tu wyżej”,

niż żeby ci� upokorzył
w obecności któregoś
z nichh.

8 Nie śpiesz si� do tego, żeby
si� procesować,

bo co zrobisz później, jeśli
twój bliźni ci� upokorzy? i

9 Załatw spraw� z bliźnimj,
ale nie wyjawiaj cudzych

sekretów�k,
10 żeby ten, kto słucha,

nie zawstydził ci�,
a ty żebyś nie rozpowszech-

nił złych wiadomości�,
których nie dałoby si�
już cofn�ć.

11 Słowo wypowiedziane
we właściwym czasie

jest jak złote jabłka w srebr-
nych ornamentach�l.

25:1 �Lub „skopiowali i opracowali”.
25:9 �Lub „tego, co ci powiedziano
w tajemnicy”. 25:10 �Lub „złośliwej
plotki”. 25:11 �Lub „oprawach”.

12 M�dry człowiek udzielaj�cy
upomnienia jest dla kogoś,
kto ch�tnie słucha,

jak złoty kolczyk i ozdoba
z czystego złotaa.

13 Czym chłód śniegu w czasie
żniw,

tym jest wierny wysłannik
dla tych, którzy go posłali,

bo orzeźwia swojego pana�b.
14 Człowiek przechwalaj�cy si�

darem, którego nigdy
nie dał�,

przypomina chmury i wiatr,
które nie przynosz�
deszczuc.

15 Dzi�ki cierpliwości można
przekonać zwierzchnika,

a łagodny� j�zyk potrafi
złamać kośćd.

16 Jeśli znajdziesz miód, jedz
tylko tyle, ile potrzebujesz,

bo gdy zjesz za dużo, możesz
zwymiotowaće.

17 Nie chodź cz�sto do domu
bliźniego,

żeby nie miał ci� dosyć
i ci� nie znienawidził.

18 Człowiek, który fałszywie
zeznaje przeciw bliźniemu,

jest jak maczuga wojenna,
miecz i ostra strzałaf.

19 Ufanie komuś, na kim w cza-
sie trudności nie można
polegać�,

jest jak gryzienie złamanym
z�bem lub utykanie
na nog�.

20 Kto śpiewa pieśni człowieko-
wi maj�cemu przygn�bio-
ne serce,

jest jak ktoś, kto zdejmuje
szat� w chłodny dzień,

25:13 �Lub „dusz� swojego pa-
na”. 25:14 �Dosł. „fałszywym darem”.
25:15 �Lub „delikatny”. 25:19 �Możli-
we też „komuś, kto w czasie trudności
okazuje si� zdrajc�”.
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i jak ocet winny wylany
na sod�a.

21 Jeśli twój wróg� jest głodny,
daj mu do jedzenia chleba,

jeśli jest spragniony, daj mu
do picia wodyb,

22 bo nagarniesz na jego głow�
żarz�cych si� w�gli�c,

a Jehowa ci� nagrodzi.
23 Północny wiatr przynosi

ulew�,
a plotkuj�cy j�zyk wywołuje

złość na twarzyd.
24 Lepiej mieszkać w k�cie

na dachu
niż w jednym domu

z kłótliw�� żon�e.
25 Dobra wieść z dalekiej

krainy
jest jak zimna woda dla zm�-

czonej duszy�f.
26 Prawy, który ulega� niego-

dziwemu,
jest jak zamulone źródło

i zniszczona studnia.
27 Nie jest dobrze jeść za dużo

miodug,
nie przystoi też szukać

własnej chwałyh.
28 Kto nie umie nad sob�

zapanować�,
jest jak miasto, do którego

si� wdarto, pozbawione
murui.

26 Jak śnieg nie pasuje w le-
cie, a deszcz w żniwa,

tak chwała nie przystoi
głupiemuj.

2 Jak ptak ma powód
do ucieczki, a jaskółka
do lotu,

25:21 �Dosł. „ten, kto ci� nienawidzi”.
25:22 �Chodzi o to, żeby zmi�kczyć da-
n� osob� i niejako roztopić jej nie-
ch�ć. 25:24 �Lub „zrz�dliw�”. 25:25
�Zob. Słowniczek poj�ć. 25:26 �Lub
„idzie na kompromis”. Dosł. „chwie-
je si�”. 25:28 �Lub „nie powści�ga
swojego ducha”.

tak przekleństwo przychodzi
nie bez przyczyny�.

3 Bat jest na konia,
uzda na osłaa,

a rózga na plecy głupichb.
4 Nie odpowiadaj głupiemu

według jego głupoty,
żeby si� nie zniżyć do jego

poziomu�.
5 Odpowiedz głupiemu

według jego głupoty,
żeby nie myślał, że jest

m�dryc.
6 Kto powierza jakieś sprawy

głupiemu,
jest jak ten, kto okalecza

sobie stopy i sam siebie
krzywdzi�.

7 Przysłowie w ustach głupich
ludzi

jest jak bezwładne� nogi
kulawegod.

8 Oddawanie chwały głupiemu
jest jak przywi�zywanie

kamienia do procye.
9 Przysłowie w ustach głupich

ludzi
jest jak cierń w r�ce pijaka.

10 Kto zatrudnia głupiego albo
przechodniów,

jest jak łucznik, który rani
na oślep�.

11 Głupi powtarza swoje
głupstwo

jak pies, który wraca
do swoich wymiocinf.

12 Widziałeś człowieka, który
uważa si� za m�drego?g

Wi�ksze s� szanse na to, że
poprawi si� głupi niż on.

13 Leniwy mówi: „Młody lew
na drodze,

lew na placu!”h.

26:2 �Możliwe też „tak przekleństwo,
które jest bezpodstawne, ulatuje nie-
spełnione”. 26:4 �Lub „żeby si� z nim
nie zrównać”. 26:6 �Dosł. „i pije prze-
moc”. 26:7 �Lub „zwisaj�ce”. 26:10
�Lub „rani wszystkich”.
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14 Drzwi obracaj� si� na zawia-
sach�,

a leniwy na łóżkua.
15 Leniwy zanurza r�k� w cza-

szy biesiadnej,
ale jest zbyt zm�czony, żeby

podnieść j� z powrotem
do ustb.

16 Leniwy uważa, że jest m�d-
rzejszy

niż siedmiu ludzi, którzy
odpowiadaj� rozs�dnie.

17 Przechodzień, który wpada
w furi� z powodu� cudzej
kłótni,

jest jak ktoś, kto łapie psa
za uszyc.

18 Jak szaleniec, który miota
ogniste pociski i śmiercio-
nośne strzały�,

19 taki jest człowiek, który
wobec bliźniego używa
podst�pu i mówi:
„Tylko żartowałem!”d.

20 Gdzie nie ma drewna,
ogień gaśnie,

a gdzie nie ma oszczercy,
ustaje kłótniae.

21 Jak w�giel drzewny pod-
trzymuje żar, a drewno—
ogień,

tak kłótliwy człowiek roznie-
ca kłótni�f.

22 Słowa oszczercy s� jak
smaczne k�ski�,

wpadaj� prosto do żoł�dkag.
23 Czułe słowa pochodz�ce

ze złego serca�
s� jak srebrna glazura

pokrywaj�ca glinian�
skorup�h.

24 Kto nienawidzi innych,
maskuje to swoimi ustami,

ale w sercu kryje podst�p.

26:14 �Lub „czopie”. 26:17 �Możliwe
też „wtr�ca si�”. 26:18 �Lub „pociski,
strzały i śmierć”. 26:22 �Lub „jak coś,
co si� chciwie połyka”. 26:23 �Dosł.
„płomienne wargi i złe serce”.

25 Chociaż mówi ujmuj�co,
nie ufaj mu,

bo jego serce jest do cna
obrzydliwe�.

26 Wprawdzie swoj� nienawiść
przykrywa on podst�pem,

ale jego zło zostanie ujaw-
nione publicznie.

27 Kto kopie dół, sam do niego
wpadnie,

a kto odtacza kamień,
na tego ten kamień wrócia.

28 Kłamliwy j�zyk nienawidzi
tych, których miażdży,

a schlebiaj�ce usta doprowa-
dzaj� innych do ruinyb.

27 Nie przechwalaj si�
jutrem,

bo nie wiesz, co przyniesie�
dzieńc.

2 Niech ci� chwali ktoś inny�,
a nie twoje usta,

niech to robi� drudzy�,
a nie twoje wargid.

3 Kamień jest ci�żki i dużo
waży piasek,

ale ci�ższe od nich obu
jest rozdrażnienie wywoła-
ne przez głupiegoe.

4 Gniew jest okrutny, a złość
przypomina powódź,

kto jednak może znieść
zazdrość?f

5 Jawna nagana jest lepsza
niż skrywana miłośćg.

6 Wierny przyjaciel może
nawet zadać ranyh,

ale wróg obdarza wieloma�
pocałunkami.

7 Kto jest najedzony�,
odrzuca� miód z plastra,

26:25 �Dosł. „bo w jego sercu jest sie-
dem obrzydliwych rzeczy”. 27:1 �Dosł.
„urodzi”. 27:2 �Dosł. „obcy”. �Dosł.
„cudzoziemiec”. 27:6 �Możliwe też
„nieszczerymi; wymuszonymi”. 27:7
�Lub „dusza, która jest najedzona”.
�Dosł. „depcze”.
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ale głodnemu� nawet coś
gorzkiego smakuje słodko.

8 Jak ptak, który oddala si��
od swojego gniazda,

taki jest człowiek, który od-
dala si� od swojego domu.

9 Oliwa i kadzidło rozweselaj�
serce,

podobnie słodka przyjaźń,
która rodzi si� pod wpły-
wem szczerych rad�a.

10 Nie zapominaj o swoim przy-
jacielu ani o przyjacielu
swojego ojca

i nie wchodź do domu swo-
jego brata, gdy przeżywasz
nieszcz�ście.

Lepszy jest s�siad blisko
niż brat dalekob.

11 Mój synu, b�dź m�dry
i raduj moje sercec,

żebym mógł odpowiedzieć
temu, który szyderczo
mnie oskarżad.

12 Roztropny widzi niebezpie-
czeństwo i si� kryjee,

ale niedoświadczeni id� dalej
i ponosz� konsekwencje�.

13 Weź szat� człowieka, jeśli
por�czył za obcego,

bierz od niego zastaw, jeśli
por�czył za cudzoziemk��f.

14 Gdy ktoś z samego rana głoś-
no błogosławi bliźniego,

b�dzie mu to poczytane
za przekleństwo.

15 Kłótliwa� żona jest jak stale
ciekn�cy dach w deszczo-
wy dzieńg.

16 Kto potrafi j� powstrzymać,
ten potrafi powstrzymać
wiatr

i w prawej r�ce utrzymać
oliw�.

27:7 �Lub „głodnej duszy”. 27:8 �Lub
„ucieka”. 27:9 �Lub „rad płyn�cych
z duszy”. 27:12 �Lub „kar�”. 27:13
�Lub „cudzoziemca”. 27:15 �Lub
„zrz�dliwa”.

17 Jak żelazo ostrzy si�
żelazem,

tak człowiek zaostrza
swojego przyjaciela�a.

18 Kto dba o drzewo figowe,
b�dzie jadł jego owoceb,

a kto dba o swojego pana,
b�dzie szanowanyc.

19 Jak twarz odbija si�
w wodzie,

tak serce jednego człowieka
odbija si�
w sercu drugiego.

20 Grób i miejsce zagłady�
nigdy nie s� nasyconed,

podobnie nienasycone s�
oczy człowieka.

21 Tak jak w tyglu rafinacyj-
nym oczyszcza si� srebro,
a w piecu—złotoe,

tak człowieka wypróbowuje
otrzymana pochwała�.

22 Choćbyś głupiego roztarł
tłuczkiem

niczym ziarno miażdżone
w moździerzu,

jego głupota go nie opuści.
23 Powinieneś dobrze znać

wygl�d swojej trzody.
Pilnie dbaj o swoje owce�f,

24 bo dobrobyt nie trwa
wiecznieg

ani korona�—przez wszyst-
kie pokolenia.

25 Zielona trawa znika,
a pojawia si� nowa

i zbiera si� górsk� roślin-
ność.

26 Młode barany zapewniaj� ci
ubranie,

a kozły stanowi� zapłat�
za pole.

27:17 �Dosł. „twarz swojego przyjacie-
la”. 27:20 �Lub „Szeol i Abaddon”.
27:21 �Lub „tak człowiek jest według
swojej sławy”. 27:23 �Lub „b�dź ser-
cem przy swoich owcach; zwracaj uwa-
g� na swoje owce”. 27:24 �Lub „dia-
dem”.
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27 B�dziesz miał pod dostat-
kiem koziego mleka, żeby
wyżywić siebie

i swoich domowników oraz
utrzymać służ�ce.

28 Niegodziwi uciekaj�,
choć nikt ich nie ściga,

ale prawi s� nieustraszeni
jak lew�a.

2 Kiedy mieszkańcy kraju
naruszaj� prawo�, ksi�ż�
b�dzie si� zmieniał
jeden po drugimb,

ale z pomoc� człowieka
maj�cego rozeznanie
i wiedz� ksi�ż�� b�dzie
panował długoc.

3 Ubogi, który oszukuje mało
znacz�cychd,

jest jak deszcz, który zmiata
wszystkie plony.

4 Ci, którzy porzucaj� prawo,
wysławiaj� niegodziwego,

ale ci, którzy przestrzegaj�
prawa, s� na nich obu-
rzenie.

5 Ludzie, którzy czyni� zło,
nie potrafi� zrozumieć
sprawiedliwości,

ale ci, którzy szukaj� Jeho-
wy, potrafi� zrozumieć
wszystkof.

6 Lepszy jest biedny, który
post�puje nieskazitelnie,

niż bogaty, którego post�po-
wanie jest spaczoneg.

7 Syn maj�cy zrozumienie
przestrzega prawa,

ale kto si� zadaje z żarłoka-
mi, hańbi swojego ojcah.

8 Kto pomnaża swój maj�tek
odsetkami i i lichw�,

gromadzi go dla kogoś,
kto okazuje przychylność
biednymj.

9 Gdy ktoś nie chce słuchać
prawa,

28:1 �Lub „młody lew”. 28:2 �Lub
„kiedy w kraju jest bunt”. �Dosł. „on”.

to nawet jego modlitwa jest
obrzydliwaa.

10 Kto sprowadza prawego
na zł� drog�, ten wpadnie
w dół, który sam wykopałb,

ale nienaganni otrzymaj� to,
co dobrec.

11 Bogaty jest m�dry we włas-
nych oczachd,

ale ubogi, który ma rozezna-
nie, potrafi go przejrzeće.

12 Gdy prawi tryumfuj�, jest to
czas wielkiej chwały,

ale gdy do władzy dochodz�
niegodziwi, ludzie si�
ukrywaj�f.

13 Kto zataja swoje przewinie-
nia, temu si� nie powie-
dzieg,

ale kto je wyznaje i porzuca,
temu b�dzie okazane miło-
sierdzieh.

14 Szcz�śliwy jest człowiek,
który zawsze ma si�
na baczności�,

ale kto znieczula swoje
serce, popadnie w nie-
szcz�ściei.

15 Niegodziwy władca panuj�cy
nad bezradnym ludem

przypomina pomrukuj�cego
lwa i atakuj�cego niedźwie-
dziaj.

16 Przywódca, który nie ma
rozeznania, nadużywa
swojej władzyk,

ale kto nienawidzi nieuczci-
wego zysku, przedłuży
swoje życiel.

17 Człowiek obci�żony win�
krwi za odebranie komuś
życia� b�dzie uciekał,
póki nie trafi do grobu�m.

Niech mu nikt nie pomaga.
18 Kto post�puje nienagannie,

zostanie wybawionyn,

28:14 �Lub „który nigdy nie przestaje
bać si� Boga”. 28:17 �Lub „obci�żony
krwi� duszy”. �Dosł. „dołu”.
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ale kto chodzi kr�tymi dro-
gami, nagle upadniea.

19 Kto uprawia swoj� ziemi�,
b�dzie miał mnóstwo
chleba,

ale kto zabiega o to, co nie
ma wartości, b�dzie miał
pod dostatkiem biedyb.

20 Wierny człowiek zyska wiele
błogosławieństwc,

ale kto chce si� szybko
wzbogacić, nie pozostanie
niewinnyd.

21 Nie jest dobrze okazywać
stronniczośće,

ale zdarza si�, że człowiek
robi coś złego za kawałek
chleba.

22 Zazdrosny� pragnie
bogactwa,

ale nie wie, że czeka go
ubóstwo.

23 Kto kogoś upominaf, zyska
potem wi�ksz� przychyl-
nośćg

niż ten, który schlebia
swoim j�zykiem.

24 Kto ograbia ojca i matk�
i mówi: „To nic złego”h,

jest wspólnikiem człowieka,
który doprowadza
do ruinyi.

25 Chciwy człowiek� wywołuje
konflikty,

ale kto polega na Jehowie,
b�dzie miał si� dobrze�j.

26 Kto ufa swojemu sercu,
jest głupik,

ale kto post�puje m�drze,
b�dzie bezpiecznyl.

27 Kto daje biednym, temu
niczego nie zabrakniem,

ale kto zamyka oczy na ich
potrzeby, ści�gnie na sie-
bie wiele przekleństw.

28:22 �Lub „chciwy”. 28:25 �Możliwe
też „arogancka dusza”. �Dosł. „stanie
si� tłusty”.

28 Gdy do władzy dochodz�
niegodziwi, człowiek si�
ukrywa,

ale gdy gin�, przybywa
prawycha.

29 Człowiek, który mimo
wielu napomnień dalej
jest uparty�b,

zostanie nagle zdruzgotany,
i to nieodwracalniec.

2 Gdy jest wielu prawych,
lud si� cieszy,

ale gdy panuje niegodziwy,
lud j�czyd.

3 Człowiek, który kocha m�d-
rość, raduje ojcae,

ale kto si� zadaje z prosty-
tutkami, trwoni maj�tekf.

4 Dzi�ki sprawiedliwości król
zapewnia krajowi stabili-
zacj�g,

ale kto zabiega o łapówki,
doprowadza kraj do ruiny.

5 Człowiek, który schlebia
bliźniemu,

rozci�ga sieć na jego nogih.
6 Przewinienie złego człowie-

ka usidla go i,
ale prawy radośnie wykrzy-

kuje i si� cieszyj.
7 Prawy interesuje si� prawa-

mi ubogichk,
ale niegodziwy tego nie robi l.

8 Chełpliwi podpalaj� miastom,
ale m�drzy uśmierzaj�

gniewn.
9 Gdy m�dry człowiek wdaje

si� w spór z głupim,
nie przyniesie to żadnych

korzyści, a jedynie napu-
szone słowa i kpinyo.

10 Ludzie ż�dni krwi nienawi-
dz� każdego niewinnego�p

i chc� odebrać życie�
prawemu�.

29:1 �Lub „ma sztywny kark”. 29:10
�Lub „nienagannego”. �Lub „dusz�”.
�Możliwe też „ale prawy stara si� chro-
nić swoje życie”.
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11 Głupi daje upust wszystkim
swoim uczuciom�a,

ale m�dry panuje nad nimi
i zachowuje spokójb.

12 Gdy władca słucha kłamstw,
wszyscy jego słudzy b�d�

niegodziwic.
13 Biedak oraz dr�czyciel maj�

ze sob� coś wspólnego�:
im obu Jehowa rozświetla

oczy�.
14 Kiedy król s�dzi biednych

sprawiedliwied,
jego tron zawsze b�dzie

bezpiecznye.
15 Rózga� i upomnienie udzie-

laj� m�drości f,
ale dziecko zostawione

samo sobie przynosi wstyd
matce.

16 Gdy przybywa niegodzi-
wych, przybywa też
przewinień,

ale prawi zobacz� ich
upadekg.

17 Karć� swojego syna, a przy-
niesie ci spokój

i sprawi ci� wielk� przyjem-
nośćh.

18 Gdzie nie ma Bożego kierow-
nictwa�, lud si� rozzuch-
wala i,

ale ci, którzy przestrzegaj�
prawa, s� szcz�śliwi j.

19 Sługa nie da si� skorygować
słowami,

bo chociaż rozumie, nie jest
posłusznyk.

20 Widziałeś człowieka, który
pochopnie wypowiada
słowa? l

Wi�ksze s� szanse na to, że
poprawi si� głupi niż onm.

29:11 �Dosł. „całemu swojemu du-
chowi”. 29:13 �Dosł. „spotykaj� si�”.
�Czyli daje życie. 29:15 �Lub „kar-
cenie; kara”. 29:17 �Lub „pouczaj”.
�Lub „twojej duszy”. 29:18 �Lub „pro-
roczej wizji; objawienia”. Dosł. „wizji”.

21 Jeśli sługa jest rozpieszcza-
ny od młodości,

to później stanie si�
niewdzi�czny.

22 Kto łatwo wpada w złość,
wywołuje konfliktya,

a kto jest skłonny do gniewu,
dopuszcza si� wielu prze-
winieńb.

23 Wyniosłość człowieka
upokorzy goc,

ale kto jest pokorny�,
zyska chwał�d.

24 Wspólnik złodzieja nienawi-
dzi samego siebie�.

Może słyszeć wezwanie do
złożenia świadectwa�, ale
o niczym nie informujee.

25 Strach� przed ludźmi
to� sidłof,

ale kto ufa Jehowie, b�dzie
chronionyg.

26 Wielu zabiega o audiencj��
u władcy,

ale to Jehowa zapewnia czło-
wiekowi sprawiedliwośćh.

27 Niesprawiedliwy człowiek
budzi obrzydzenie
w prawymi,

ale ten, kto post�puje pro-
stolinijnie, budzi obrzydze-
nie w niegodziwymj.

30 Słowa Agura, syna Jake—
ważne or�dzie, które skie-

rował on do Itiela i Uchala:
2 Jestem bardziej niedouczo-

ny niż ktokolwiek innyk

i brakuje mi zrozumienia, ja-
kiepowinienmieć człowiek.

3 Nie zdobyłem m�drości
ani nie posiadam wiedzy,

któr� ma Najświ�tszy.

29:23 �Dosł. „uniżony w duchu”.
29:24 �Lub „własnej duszy”. �Lub
„przysi�g� zawieraj�c� przekleństwo”.
29:25 �Lub „drżenie ze strachu”. �Lub
„zastawia”. 29:26 �Możliwe też „zabie-
ga o przychylność”. Dosł. „szuka obli-
cza”.
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4 Kto wst�pił do nieba,
a potem z niego zst�pił?a

Kto zebrał wiatr w obie
dłonie?

Kto owin�ł wody swoj�
szat�?b

Kto założył� wszystkie
krańce ziemi?c

Jakie jest jego imi�
i imi� jego syna?
Powiedz, jeśli wiesz.

5 Każda wypowiedź Boga
jest czystad.

On jest tarcz� dla tych, któ-
rzy si� u Niego chroni�e.

6 Niczego nie dodawaj
do Jego słówf,

bo ci� zgani
i okażesz si� kłamc�.

7 Boże, prosz� Ci� o dwie
rzeczy.

Nie odmawiaj mi ich,
dopóki żyj�.

8 Oddal ode mnie nieprawd�
i kłamstwag.

Nie daj mi ani ubóstwa,
ani bogactwa.

Pozwól mi po prostu jeść
tyle, ile potrzebuj�h,

9 żebym sobie nie dogadzał
i nie wyparł si� Ciebie,
mówi�c: „Kto to jest
Jehowa?”i,

ani żebym nie stał si� biedny
i nie zacz�ł kraść, i nie
przyniósł wstydu imieniu�
swojego Boga.

10 Nie oczerniaj sługi przed
jego panem,

bomoże ci� przekl�ć i b�-
dziesz uznany za winnegoj.

11 S� ludzie�, którzy przeklina-
j� swojego ojca

i nie szanuj� swojej matkik.

30:4 �Dosł. „podniósł”. 30:9 �Lub
„nie targn�ł si� na imi�”. 30:11 �Dosł.
„pokolenie”.

12 S� ludzie, którzy we włas-
nych oczach s� czyścia,

ale nie zostali umyci
ze swojego brudu�.

13 S� ludzie, którzy maj�
bardzo wyniosłe oczy

i wyj�tkowo bezczelny
wzrokb.

14 S� ludzie, których z�by
to miecze,

a szcz�ki to rzeźnicze noże.
Pożeraj� tych na ziemi,

którzy mało znacz�,
i tych spośród ludzi,

którzy s� biednic.
15 Pijawki maj� dwie córki,

które wołaj�: „Daj! Daj!”.
S� trzy rzeczy, które nie mo-

g� si� nasycić,
cztery, które nigdy nie mó-

wi�: „Dosyć!”—
16 grób�d i niepłodne łono,

ziemia pozbawiona wody
i ogień, który nigdy nie mó-

wi: „Dosyć!”.
17 Kto wyśmiewa si� z ojca

i gardzi posłuszeństwem
wobec matkie,

temu oko wydziobi� kruki
z doliny�

i wyjedz� je młode orłyf.
18 S� trzy rzeczy, które

wykraczaj� poza moje
zrozumienie�,

cztery, których nie pojmuj�:
19 droga orła na niebie,

droga w�ża na skale,
droga okr�tu na otwartym

morzu
i droga m�żczyzny do serca

młodej kobiety.
20 Kobieta dopuszczaj�ca si�

cudzołóstwa post�puje
tak:

30:12 �Dosł. „odchodów”. 30:16 �Lub
„Szeol”, czyli wspólny grób ludzko-
ści. Zob. Słowniczek poj�ć. 30:17 �Lub
„wadi”. Zob. Słowniczek poj�ć. 30:18
�Lub „s� dla mnie zbyt zdumiewaj�ce”.
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Je, wyciera sobie usta,
a potem mówi: „Nie zrobiłam

nic złego”a.
21 S� trzy sytuacje, które spra-

wiaj�, że ziemia drży,
cztery, których nie może ona

znieść:
22 gdy niewolnik panuje jako

królb,
gdy głupi ma tyle jedzenia,

że si� obżera,
23 gdy nienawidzona� kobieta

zostaje czyj�ś żon�
i gdy służ�ca zajmuje miejs-

ce swojej panic.
24 S� cztery stworzenia na zie-

mi, które chociaż należ�
do najmniejszych,

wykazuj� instynktown��
m�drośćd:

25 mrówki nie s� silne�,
a jednak szykuj� sobie latem

pokarme;
26 góralkif nie s� pot�żne�,

a jednak zakładaj� sobie
dom w skałachg;

27 szarańczeh nie maj� króla,
a jednak wszystkie prze-

mieszczaj� si� w szyku�i;
28 gekonj przywiera łapkami

i wchodzi do pałacu króla.
29 S� trzy istoty, które maj�

imponuj�cy krok,
cztery, które robi� wrażenie,

gdy si� poruszaj�:
30 lew, najpot�żniejszy wśród

zwierz�t,
który przed nikim si�

nie cofak,
31 chart, kozioł,

a także król w otoczeniu
swojej armii.

32 Jeśli w swojej głupocie si�
wywyższałeś l

30:23 �Lub „nielubiana”. 30:24 �Lub
„wyj�tkow�”. 30:25 �Dosł. „silnym lu-
dem”. 30:26 �Dosł. „pot�żnym lu-
dem”. 30:27 �Lub „podzielone na gru-
py”.

lub miałeś taki zamiar,
to połóż sobie r�k�

na ustacha.
33 Bo jak ubijanie mleka

daje masło,
a uderzenie w nos wywołuje

krwotok,
tak podsycanie gniewu

prowadzi do kłótnib.

31 Słowa króla Lemuela—
ważne or�dzie, które prze-

kazała mu matka, żeby go po-
uczyćc:
2 Mój synu, co mam ci powie-

dzieć,
co mam ci powiedzieć,

synu mojego łona,
co mam ci powiedzieć,

synu moich ślubów?d

3 Nie oddawaj swojej siły
kobietome

ani nie obieraj stylu życia,
który gubi królówf.

4 Nie przystoi królom,
Lemuelu,

nie przystoi królom pić wina
ani władcom mówić:

„Gdzie jest mój napój?”g,
5 żeby pod jego wpływem

nie zapomnieli, co ustano-
wiono,

i nie wypaczyli praw ludzi
mało znacz�cych.

6 Daj alkohol tym, którzy
gin�h,

wino tym, którzy s� rozgory-
czeni i udr�czeni�i.

7 Niech tacy pij� i zapomn�
o swoim ubóstwie,

niech już nie pami�taj�
o swoich problemach.

8 Przemów w imieniu
niemych,

broń praw wszystkich,
którzy gin� j.

9 Przemów i s�dź w sposób
prawy,

31:6 �Lub „tym o rozgoryczonej duszy”.
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broń praw� ludzi mało zna-
cz�cych i biednycha.

� [alef ]
10 Kto znajdzie dzieln�� żon�?b

Jest ona daleko cenniejsza
niż korale�.

� [bet]
11 Jej m�ż całym sercem jej ufa

i nie brakuje mu niczego
wartościowego.

� [gimel]
12 Przez wszystkie dni swojego

życia
odpłaca mu ona dobrem,

a nie złem.
� [dalet]

13 Zdobywa wełn� i len,
bardzo lubi wykonywać

prac� swoimi r�kamic.
� [he]

14 Jest jak statki kupieckied—
z daleka sprowadza żyw-

ność.
� [waw]

15 Wstaje, gdy jeszcze jest noc,
przygotowuje jedzenie

domownikom
oraz przydziały tym,

które jej usługuj�e.
� [zajin]

16 Po starannym namyśle
kupuje pole.

Za to, co zdobyła swoj�
prac��, sadzi winnic�.

	 [chet]
17 Szykuje si� do ci�żkiej

pracy�f

i wzmacnia swoje ramiona.

 [tet]

18 Widzi, że jej interesy przyno-
sz� zyski,

w nocy nie gasi swojej
lampy.

31:9 �Lub „broń sprawy”. 31:10 �Lub
„wspaniał�”. �Zob. Słowniczek poj�ć.
31:16 �Lub „ze swoich zarobków”. Dosł.
„z owocu swoich r�k”. 31:17 �Dosł.
„przepasuje biodra sił�”.

� [ jod]
19 Chwyta r�kami prz�ślic�,

trzyma w nich wrzeciono�a.
� [kaf ]

20 Wyci�ga pomocn� dłoń
do mało znacz�cego

i otwiera r�ceprzed biednymb.
 [lamed]

21 Gdy jest śnieg, nie martwi
si� o swoich domowników,

bo wszyscy maj� ciepłe�
ubrania.

� [mem]
22 Sama robi narzuty na łóżka.

Nosi ubrania z lnu i purpuro-
wej wełny.

� [nun]
23 Jej m�ż jest dobrze znany

w bramach miastac,
gdzie zasiada wśród

starszyzny kraju.
� [samech]

24 Ona sama wytwarza i sprze-
daje lnian� odzież�,

zaopatruje kupców w pasy.
� [ajin]

25 Przyodziewa si� w sił�
i wspaniałość

i ufnie patrzy w przyszłość�.
� [pe]

26 Gdy otwiera usta, mówi
m�drzed,

a jej mowy strzeże prawo
życzliwości�.

� [cade]
27 Czuwa nad tym, co si� dzieje

w domu,
i nie je chleba lenistwae.

� [kof ]
28 Jej dzieci powstaj�

i nazywaj� j� szcz�śliw�,

31:19 �Prz�ślica i wrzeciono to dr�ż-
ki używane w procesie prz�dzenia,
czyli wytwarzania prz�dzy i nici. 31:21
�Dosł. „podwójne”. 31:24 �Lub „bieliz-
n�”. 31:25 �Lub „i śmieje si� z przy-
szłego dnia”. 31:26 �Lub „a gdy po-
ucza, robi to życzliwie”. Dosł. „a na jej
j�zyku jest prawo lojalnej miłości”.
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powstaje jej m�ż
i j� wychwala:

� [resz]
29 „Jestwiele dzielnych� kobiet,

ale ty przewyższasz je
wszystkie”.

� [szin]
30 Wdzi�k bywa fałszywy,

a pi�kno—ulotne�a,

31:29 �Lub „wspaniałych”. 31:30 �Lub
„puste”.

ale kobieta, która boi si�
Jehowy, b�dzie wychwa-
lanaa.

� [taw]
31 Dajcie jej nagrod� za to,

co robi�b,
i niech efekty jej pracy

sławi� j� w bramach
miastac.

31:31 �Dosł. „dajcie jej z owocu jej
r�k”.
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KSI�GA

KAZNODZIE I
ZARY S T R E

´
S C I

1 Wszystko jest marności� (1-11)
Ziemia pozostanie na zawsze (4)
Powtarzalność cyklów
w przyrodzie (5-7)

Nic nowego pod słońcem (9)
M�drość ludzka jest ograniczona (12-18)

Gonitwa za wiatrem (14)

2 Salomon ocenia to, czego si�
podejmował (1-11)

M�drość ludzka ma tylko wzgl�dn�
wartość (12-16)

Marność ci�żkiej pracy (17-23)
Jedz, pij i czerp zadowolenie
z pracy (24-26)

3 Wszystko ma swój czas (1-8)
Cieszenie si� życiem jest darem
Bożym (9-15)
Wieczność włożona w serce
człowieka (11)

Bóg s�dzi wszystkich
sprawiedliwie (16, 17)

Zarówno ludzie, jak i zwierz�ta
w końcu umieraj� (18-22)
Wszyscy wracaj� do prochu (20)

4 Gn�bieni s� w gorszej sytuacji
niż martwi (1-3)

Zrównoważony pogl�d na prac� (4-6)

Wartość przyjaźni (7-12)
Lepiej dwom niż jednemu (9)˙

Zycie władcy może si� okazać
marności� (13-16)

5 Przyst�puj do Boga ze stosown�
bojaźni� (1-7)

Niższym przygl�daj� si� wyżsi (8, 9)
Marność bogactwa (10-20)

Kto kocha pieni�dze, nigdy si� nimi
nie nasyci (10)

Słodki jest sen pracownika (12)

6 Brak radości z posiadanych dóbr (1-6)
Ciesz si� tym, co masz teraz (7-12)

7 Dobra opinia i dzień śmierci (1-4)
Nagana od człowieka m�drego (5-7)
Koniec jest lepszy niż pocz�tek (8-10)
Korzyść z m�drości (11, 12)
Dobre i złe dni (13-15)
Wystrzegaj si� skrajności (16-22)
Spostrzeżenia zgromadzaj�cego (23-29)

8 Pod rz�dami niedoskonałych ludzi (1-17)
Stosuj si� do nakazów króla (2-4)
Panowanie człowieka przynosi
szkod� (9)

Gdy wyroku nie wykonuje si�
szybko (11)

Jedz, pij i si� ciesz (15)



KAZNODZIEI Zarys treści do 1:12 948

1 Słowa zgromadzaj�cego�a—
syna Dawida, króla w Jero-

zolimieb.
2 „Najwi�ksza marność�!”—

mówi zgromadzaj�cy.
„Najwi�ksza marność!

Wszystko jest marności�!”c

3 Co człowiek ma z całej swo-
jej ci�żkiej pracy,

któr� z trudem wykonuje
pod słońcem?d

4 Pokolenie odchodzi
i pokolenie przychodzi,

ale ziemia pozostanie�
na zawszee.

5 Słońce wschodzi�,
słońce zachodzi,

a potem śpieszy� do miejsca,
gdzie znowu wschodzi f.

6 Wiatr wieje na południe
i zawraca ku północy.

Nieustannie kr�ży i kr�ży,
wci�ż zatacza kr�gi.

7 Wszystkie strumienie� wpły-
waj� do morza, a jednak
morze si� nie przepełniag.

1:1 �Lub „zbieraj�cego; zwołuj�cego”.
1:2 �Lub „daremność”. 1:4 �Dosł.
„stoi”. 1:5 �Lub „świeci”. �Lub „dy-
sz�c, wraca”. 1:7 �Lub „strumienie zi-
mowe; strumienie okresowe”.

Sk�d wypływaj�, tam po-
wracaj�, żeby znowu
wypłyn�ća.

8 Wszystkie rzeczy nuż�,
nikt nie umie ich nawet

opisać.
Oko nie nasyca si�

od patrzenia
ani ucho nie napełnia si�

od słuchania.
9 Co dot�d istniało, to dalej

b�dzie istnieć,
a co dot�d robiono, to dalej

b�dzie si� robić.
Nie ma nic nowego

pod słońcemb.
10 Czy jest coś, o czym można

powiedzieć: „Patrz!
To coś nowego”?

To coś istnieje już od dawna,
istniało jeszcze przed nami.

11 Nikt nie pami�ta o ludziach
z przeszłości.

Nikt też nie b�dzie pami�tał
o ludziach, którzy pojawi�
si� później.

Nie b�d� o nich pami�tać ci,
którzy pojawi� si� jeszcze
późniejc.

12 Ja, zgromadzaj�cy, zosta-
łem królem nad Izraelem w Jero-

9 Wszystkich czeka ten sam los (1-3)
Ciesz si� życiem, chociaż wiesz,
że umrzesz (4-12)
Umarli nic nie wiedz� (5)
W grobie nie ma żadnych działań (10)
Czas i przypadek (11)

M�drość nie zawsze jest
doceniana (13-18)

10 Odrobina głupoty bierze gór�
nad m�drości� (1)

Do czego prowadzi brak
kompetencji (2-11)

Przykre położenie głupich (12-15)

Głupota wśród władców (16-20)
Ptak może powtórzyć twoje
słowa (20)

11 Wykorzystuj możliwości (1-8)
Rzuć swój chleb na wod� (1)
Siej od rana do wieczora (6)

Ciesz si� młodości�, ale b�dź
odpowiedzialny (9, 10)

12 Pami�taj o Stwórcy, zanim si�
zestarzejesz (1-8)

Końcowe wnioski zgromadzaj�cego (9-14)
M�dre słowa s� jak ościenie (11)
Bój si� prawdziwego Boga (13)
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a 1Kl 8:1, 22

b 1Kl 2:12
2Kn 9:30

c Ps 39:5
Rz 8:20

d Kzn 2:11
Mt 16:26
Jn 6:27

e Ps 78:69
Ps 104:5
Ps 119:90

f Rdz 8:22
Ps 19:6

g Hi 38:8, 10
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a Hi 36:27, 28

Iz 55:10
Am 5:8

b Rdz 8:22
Kzn 1:4

c Kzn 2:16
Kzn 9:5
Iz 40:6
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zolimiea. 13 Postanowiłem, że
kieruj�c si� m�drości�b, posta-
ram si� zbadać i zgł�bić wszyst-
ko, czego si� dokonuje na zie-
mic—każde frustruj�ce zaj�cie,
które Bóg dał ludziom i które ich
absorbuje.
14 Widziałem wszystko, czego

si� dokonuje pod słońcem,
i zrozumiałem, że wszystko

jest marności�, gonitw�
za wiatremd.

15 Tego, co wykrzywione,
nie da si� wyprostować,

a tego, czego brak, nie da si�
policzyć.

16 Wtedy pomyślałem sobie:
„Zdobyłem wielk� m�drość,
wi�ksz� niż ktokolwiek przede
mn� w Jerozolimiee. Moje ser-
ce posiadło ogromn� m�drość
i wiedz�”f. 17 Bez reszty po-
świ�ciłem si� poznawaniu m�d-
rości, szaleństwa� i głupotyg.
Takie zaj�cie też jest gonitw� za
wiatrem.
18 Bo wielka m�drość przynosi

wielk� frustracj�,
tak iż ten, kto pogł�bia wie-

dz�, pogł�bia bólh.

2 Wtedy pomyślałem sobie:
„Teraz spróbuj� przyjemnoś-

ci� życia i zobacz�, co dobrego
z tego wyniknie”. Ale i to okaza-
ło si� marności�.
2 O śmiechu powiedziałem:

„To szaleństwo!”,
a o przyjemnościach�:

„Jaka z nich korzyść?”.
3 Sprawdzałem, co wyniknie,

gdy b�d� sobie dogadzał winemi,
przy czym cały czas zachowywa-
łem m�drość. Pozwoliłem sobie
nawet na głupot�, żeby si� do-
wiedzieć, co najlepszego ludzie

1:17 �Lub „skrajnej głupoty”. 2:1, 10
�Lub „radości”. 2:2 �Lub „radoś-
ciach”.

mogliby robić w trakcie swoje-
go krótkiego życia� na ziemi.
4 Podj�łem si� wielkich przed-
si�wzi�ća. Pobudowałem sobie
domyb, nasadziłem sobie winnicc.
5 Założyłem sobie ogrody i par-
ki oraz zasadziłem w nich wszel-
kie drzewa owocowe. 6 Zbudo-
wałem sobie sadzawki, żeby
nawadniały zagajniki�. 7 Naby-
łem służ�cych i służ�ced. Mia-
łem też sług, którzy urodzili
si� w moim domu�. Nabyłem
również liczny żywy inwen-
tarz—wi�ksze i mniejsze zwierz�-
tae. Miałem ich wi�cej niż któ-
rykolwiek z moich poprzedników
w Jerozolimie. 8 Nagromadzi-
łem sobie srebra i złotaf, skar-
bów królów i prowincji�g. Posta-
rałem si� dla siebie o śpiewaków
i śpiewaczki, a także o to, co
sprawia ludziom wielk� przyjem-
ność—o kobiet�, tak, o wiele ko-
biet�. 9 Stałem si� wi�c wiel-
ki i przewyższyłem każdego, kto
był przede mn� w Jerozolimieh.
Przy tym pozostałem m�dry.

10 Nie odmawiałem sobie ni-
czego, czego zapragn�łem�i. Nie
odmawiałem sercu żadnej przy-
jemności�. Cieszyłem si� cał�
swoj� ci�żk� prac� i to było mo-
j� nagrod�� za cały mój trud j.
11 Ale gdy si� zastanowiłem
nad wszystkim, czego dokona-
łem swoimi r�kami i nad czym
si� trudziłemk, wtedy dostrzeg-
łem, że wszystko to było mar-
ności�, gonitw� za wiatrem l. Nie
było pod słońcem nic naprawd�
wartościowego�m.

2:3 �Lub „niewielu dni swojego życia”.
2:6 �Lub „las rosn�cych drzew”. 2:7
�Dosł. „synów domu”. 2:8 �Lub „mie-
nia właściwego różnym królom i prowin-
cjom”. �Lub „o dam�, tak, o damy”.
2:10 �Dosł. „o co prosiły moje oczy”.
�Lub „to przypadło mi w udziale”. 2:11
�Lub „pożytecznego”.
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h 1Kl 3:13
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l Ps 49:10
Kzn 1:14
Kzn 2:16
1Tm 6:7

m Kzn 1:3
Kzn 2:17



KAZNODZIEI 2:12�do�3:5 950
12 Wtedy skierowałem uwag�

na m�drość, szaleństwo i głu-
pot�a. (Bo czym może si� za-
j�ć człowiek, który przychodzi
po królu? Tylko tym, czym już
wcześniej si� zajmowano). 13 I
zobaczyłem, że m�drość ma
przewag� nad głupot�b, tak jak
światło ma przewag� nad ciem-
ności�.

14 M�dry ma otwarte oczy�c,
ale głupi bł�ka si� w ciemnoś-
cid. Uświadomiłem sobie też, że
ich obu spotyka ten sam los�e.
15 Wtedy pomyślałem sobie:
„To, co przytrafia si� głupiemu,
przytrafi si� i mnie”f. Co wi�c mi
z tego, że stałem si� taki m�d-
ry? Dlatego pomyślałem sobie:
„To też jest marność”. 16 Bo
ani o m�drym, ani o głupim nie
pami�ta si� w nieskończonośćg.
Z czasem zapomina si� o każ-
dym. A jak umrze m�dry? Tak
jak głupih.

17 Znienawidziłem wi�c ży-
ciei, bo wszystko, co si� robi
pod słońcem, wydało mi si� takie
przygn�biaj�ce, dlatego że było
marności� j, gonitw� za wiatremk.
18 Znienawidziłem też wszyst-
ko, na co tak ci�żko praco-
wałem pod słońcem l, bo musz�
to zostawić swojemu nast�pcym.
19 Kto wie, czy b�dzie on m�d-
ry, czy głupi?n A jednak przej-
mie wszystko, co z wielkim wysił-
kiem i m�drości� zgromadziłem
pod słońcem. To też jest mar-
ność. 20 Dlatego zacz�łem roz-
paczać w sercu nad cał� ci�żk�
prac� pod słońcem, któr� z ta-
kim trudem wykonałem. 21 Bo
człowiek może ci�żko pracować,
kieruj�c si� m�drości�, wiedz�
i doświadczeniem, a i tak musi
oddać swój zysk� komuś, kto na

2:14 �Dosł. „ma oczy w głowie”. �Lub
„traf; koniec”. 2:21 �Lub „wszystko”.

to nie pracowała. To także jest
marność, to wielka tragedia�.

22 Co w gruncie rzeczy czło-
wiek zyskuje na tym, że ci�ż-
ko pracuje pod słońcem i że ma
ambicje�, które go do tego
skłaniaj�?b 23 Przecież przez
wszystkie jego dni to, czym si�
zajmuje, przynosi mu ból i frus-
tracj�c. I nawet w nocy jego ser-
ce nie odpoczywad. To również
jest marność.

24 Dla człowieka nie ma nic
lepszego, niż jeść i pić, i czerpać
zadowolenie� ze swojej ci�żkiej
pracye. Zrozumiałem, że i to po-
chodzi z r�ki prawdziwego Bo-
gaf, 25 bo kto je i pije lepiej
niż ja?g

26 Człowiekowi, który si� po-
doba Bogu, daje On m�drość,
wiedz� i radośćh. Ale grzeszni-
kowi prawdziwy Bóg daje zaj�-
cie polegaj�ce na gromadzeniu,
zwyczajnym zbieraniu dóbr, że-
by potem dostały si� one temu,
który Mu si� podoba i. To tak-
że jest marność, gonitwa za wia-
trem.

3 Wszystko ma swój czas,
jest pora na każde zaj�cie

na ziemi.
2 Jest czas narodzin

i czas śmierci,
czas sadzenia

i czas wykorzeniania,
3 czas zabijania

i czas leczenia,
czas burzenia

i czas budowania,
4 czas płaczu i czas śmiechu,

czas lamentowania
i czas tańczenia�,

5 czas rozrzucania kamieni
i czas zbierania kamieni,

2:21 �Lub „nieszcz�ście”. 2:22 �Dosł.
„d�żenie serca”. 2:24 �Lub „dać swojej
duszy ujrzeć dobro”. 3:4 �Dosł. „pod-
skakiwania; pl�sania”.
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f Ps 49:10
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czas obejmowania si� i czas

powstrzymywania si�
od obj�ć,

6 czas szukania i czas uznawa-
nia czegoś za stracone,

czas przechowywania
i czas wyrzucania,

7 czas rozdzieraniaa

i czas zszywania,
czas milczeniab

i czas mówieniac,
8 czas miłości

i czas nienawiścid,
czas wojny i czas pokoju.

9 Jaki pożytek pracuj�cy ma
z tego, że si� wysila?e 10 Przyj-
rzałem si� zaj�ciom, które Bóg
dał ludziom, żeby si� w nie an-
gażowali. 11 Prawdziwy Bóg
pi�knie uczynił� każd� rzecz
w odpowiednim czasief. Nawet
włożył wieczność w serca ludzi,
chociaż i tak nigdy w pełni nie
zgł�bi� Jego dzieł.

12 Doszedłem do wniosku, że
dla ludzi nie ma nic lepszego,
niż cieszyć si� i dobrze post�po-
wać w życiug, 13 a także jeść
i pić, i czerpać zadowolenie z ca-
łej swojej ci�żkiej pracy. Jest to
dar Bożyh.

14 Uświadomiłem sobie, że
wszystko, czego dokonuje praw-
dziwy Bóg, b�dzie trwać wiecz-
nie. Nic nie można do tego do-
dać i nic nie można z tego uj�ć.
Prawdziwy Bóg działa w taki
sposób, żeby si� Go bano i.

15 Cokolwiek dzieje si� teraz,
działo si� już wcześniej, a co ma
nadejść, to już kiedyś było j. Ale
prawdziwy Bóg szuka tego, do
czego si� d�ży�.

16 Widziałem też pod słoń-
cem coś takiego: Niegodziwość

3:11 �Lub „odpowiednio przygotował;
uczynił we właściwy sposób”. 3:15
�Lub „co jest ścigane”. Możliwe też „co
min�ło”.

była tam, gdzie powinna być
sprawiedliwość, i tam, gdzie po-
winna być prawośća. 17 Pomy-
ślałem wi�c sobie: „Prawdziwy
Bóg os�dzi zarówno prawego,
jak i niegodziwegob, bo na każ-
d� spraw� i na każde działanie
jest odpowiedni czas”.

18 Pomyślałem też sobie, że
prawdziwy Bóg podda ludzi pró-
bie i pokaże im, że s� jak zwie-
rz�ta. 19 Bo los ludzi jest jak
los zwierz�t—wszystkich czeka
ten sam koniec�c. Jak umie-
ra zwierz�, tak umiera człowiek.
We wszystkich jest ten sam
duchd. Tak wi�c człowiek nie ma
żadnej przewagi nad zwierz�ta-
mi, bo wszystko jest marności�.
20 Wszyscy zmierzaj� do tego
samego miejscae. Wszyscy po-
wstaj� z prochuf i wszyscy do
prochu wracaj�g. 21 Kto tak
naprawd� wie, czy duch ludzi
wst�puje ku górze, a duch zwie-
rz�t zst�puje w dół, ku ziemi?h

22 I dostrzegłem, że dla czło-
wieka nie ma nic lepszego, niż
czerpać zadowolenie ze swojej
pracy i, ponieważ to jest jego na-
groda�. Bo kto może sprawić, że
człowiek zobaczy, co si� b�dzie
działo, gdy już go nie b�dzie? j

4 Jeszcze raz przyjrzałem si�
wszystkim sytuacjom pod

słońcem, kiedy ktoś kogoś gn�bi.
Widziałem łzy gn�bionych i nie
było nikogo, kto by ich pocie-
szyłk. Ich gn�biciele mieli wła-
dz�. Naprawd� nie było nikogo,
kto by ich pocieszył. 2 Dlate-
go ludzi, którzy już poumierali,
uznałem za szcz�śliwszych od
tych, którzy dalej żyj� l. 3 A w
lepszej sytuacji od jednych i dru-
gich jest ten, kto si� jesz-
cze nie urodziłm, kto nie widział

3:19 �Lub „wszystkim przytrafia si� to
samo”. 3:22 �Lub „bo to przypada mu
w udziale”.
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przygn�biaj�cych rzeczy, które
dziej� si� pod słońcema.

4 Widziałem też, że ludzie
wyt�żaj� si� w pracy i nabiera-
j� w niej biegłości, bo rywalizuj�
mi�dzy sob�b. To także jest mar-
ność, gonitwa za wiatrem.

5 Głupi siedzi z założonymi
r�kami, a jego ciało marnieje�c.

6 Lepsza jest garść odpo-
czynku niż dwie garście ci�żkiej
pracy i gonitwy za wiatremd.

7 Zwróciłem uwag� na kolej-
n� rzecz pod słońcem, która
jest marności�: 8 Zdarza si�, że
ktoś jest zupełnie sam, nie ma ni-
kogo. Nie ma syna ani brata i bez
końca ci�żko pracuje. Jego oczy
nigdy nie nasycaj� si� bogac-
tweme. Ale czy zadaje on sobie
pytanie: „Dla kogo ja tak ci�żko
pracuj� i rezygnuj�� z dobrych
rzeczy?”?f To także jest marność,
jest to żałosne zaj�cieg.

9 Lepiej jest dwom niż jed-
nemuh, gdyż ze swojej ci�ż-
kiej pracy maj� wi�cej korzyści�.
10 Bo jeśli jeden upadnie, drugi
może mu pomóc. Ale co b�dzie
z kimś, kto upadnie i nie ma ni-
kogo, kto by mu pomógł wstać?

11 Ponadto jeśli dwie oso-
by położ� si� razem, to b�dzie
im ciepło. Ale jak ktoś ma si�
ogrzać w pojedynk�? 12 Jeden
może zostać pokonany, ale we
dwójk� łatwiej si� komuś prze-
ciwstawić. A potrójnego sznura
nie da si� szybko� rozerwać.

13 Lepszy jest chłopiec ubo-
gi, ale m�dry niż król stary, ale
głupi i, który nie ma już na tyle
rozs�dku, żeby usłuchać ostrze-
żenia j. 14 Bo był taki�, który
wyszedł z wi�zienia, żeby zo-

4:5 �Dosł. „i zjada własne ciało”. 4:8
�Lub „i pozbawiam swoj� dusz�”. 4:9
�Lub „dobr� zapłat�”. 4:12 �Lub „łat-
wo”. 4:14 �Może chodzić o m�drego
chłopca.

stać królema, chociaż urodził si�
w królestwie tego drugiego jako
ubogib. 15 Zwracałem uwag�
na wszystkich żyj�cych, którzy
chodz� pod słońcem, i na to, jak
si� wiedzie młodemu nast�pcy,
który zajmuje miejsce poprzed-
nika. 16 Chociaż tak wielu go
popiera, to ci, którzy pojawi�
si� później, nie b�d� z niego za-
dowolenic. To też jest marność,
gonitwa za wiatrem.

5 Uważaj, jak si� zachowujesz,
kiedy jesteś w domu praw-

dziwego Bogad. Lepiej jest po-
dejść bliżej, żeby słuchaće, niż
złożyć ofiar�, jak to robi� głupi f,
bo tacy nie s� świadomi, że po-
st�puj� źle.

2 Nie śpiesz si� do mówienia,
niech twoje serce nie wypowia-
da si� pochopnie przed prawdzi-
wym Bogiemg, bo On jest w nie-
bie, a ty na ziemi. Dlatego nie
mów zbyt dużoh. 3 Bo jak sny�
bior� si� z nadmiaru zaj�ć�i, tak
głupia gadanina bierze si� z nad-
miaru słówj. 4 Ilekroć złożysz
Bogu ślub, nie oci�gaj si� ze
spełnieniem gok, ponieważ Bogu
nie podobaj� si� głupi l. Co ślu-
bujesz, spełnijm. 5 Lepiej, że-
byś nie ślubował, niż ślubował,
a nie spełniłn. 6 Nie pozwól, że-
by twoje usta doprowadziły ci��
do grzechuo, ani nie mów przed
aniołem�, że to była pomyłkap.
Po co miałbyś swoimi słowami
rozgniewać prawdziwego Boga,
tak iż musiałby zniszczyć dzieło
twoich r�k?q 7 Bo jak efektem
wielu zaj�ć s� sny�r, tak też efek-
tem wielu słów jest marność. Ty
natomiast bój si� prawdziwego
Bogas.

8 Jeśli widzisz, że w two-
im kraju jakiś wysoki urz�dnik

5:3, 7 �Lub „marzenia”. 5:3 �Lub
„trosk”. 5:6 �Dosł. „twoje ciało”.
�Lub „posłańcem”.
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gn�bi biednych i łamie zasady
sprawiedliwości i prawości, nie
b�dź tym zaskoczonya. Bo przy-
gl�da mu si� ktoś wyższy od nie-
go, a nad nimi dwoma s� jeszcze
wyżsi.

9 Ponadto płody ziemi dzieli
si� mi�dzy nich wszystkich. Słu-
ż� one zaspokajaniu nawet po-
trzeb królab.

10 Kto kocha srebro, nigdy
nie nasyci si� srebrem, a kto ko-
cha bogactwo, nigdy nie nasy-
ci si� dochodemc. To także jest
marnośćd.

11 Kiedy przybywa dóbr, przy-
bywa też tych, którzy z nich ko-
rzystaj�e. I jak� korzyść ma z te-
go ich właściciel—poza tym, że
na nie patrzy?f

12 Słodki jest sen sługi, nie-
zależnie od tego, czy zje on ma-
ło, czy dużo. Ale bogatemu jego
maj�tek nie pozwala spać.

13 Widziałem pod słońcem
pewn� wielk� tragedi��: Ktoś
mozolnie gromadził bogactwa
ku własnej szkodzie. 14 Te bo-
gactwa przepadły wskutek nie-
udanego przedsi�wzi�cia�. Gdy
taki człowiek zostaje ojcem, nie
ma już co zostawić swojemu sy-
nowig.

15 Jak człowiek wyszedł na-
gi z łona matki, tak nagi odej-
dzieh. I nic nie może ze sob� za-
brać za cały swój trud i.

16 To też jest wielka trage-
dia�: Jak człowiek przyszedł, tak
właśnie odejdzie. I co ma z te-
go, że ci�żko pracuje, skoro to
wszystko jest na próżno? j 17 Po-
nadto wszystkie jego dni s�
naznaczone ciemności��, wielk�
frustracj�, chorobami i gnie-
wemk.

5:13, 16; 6:1 �Lub „nieszcz�ście”. 5:14
�Lub „zaj�cia”. 5:17 �Dosł. „każdego
dnia je w ciemności”.

18 Zobaczyłem, że jest to do-
bre i słuszne, gdy człowiek je
i pije, i czerpie zadowolenie z ca-
łej ci�żkiej pracya, któr� si�
trudzi pod słońcem w trakcie
swojego krótkiego życia, dane-
go mu przez prawdziwego Boga.
To przecież jest jego nagroda�b.
19 Ponadto gdy prawdziwy Bóg
daje człowiekowi bogactwo i do-
bra materialnec oraz możliwość
cieszenia si� nimi, człowiek po-
winien przyj�ć swoj� nagrod��
i cieszyć si� swoj� ci�żk� pra-
c�. Jest to dar Bożyd. 20 Taki
człowiek raczej nie zwróci uwa-
gi na to�, że mijaj� kolejne dni
jego życia, ponieważ prawdziwy
Bóg daje mu zaj�cie, które radu-
je jego sercee.

6 Widziałem pod słońcem jesz-
cze inn� tragedi��, która

cz�sto przytrafia si� ludziom:
2 Prawdziwy Bóg daje człowie-
kowi bogactwo, dobra material-
ne i chwał�, tak iż ma on
wszystko, czego pragnie�. A jed-
nak prawdziwy Bóg nie daje mu
si� tym cieszyć, chociaż może
si� tym cieszyć ktoś obcy. Jest
to marność, to bardzo przykre.
3 Gdyby m�żczyzna sto razy zo-
stał ojcem i żył wiele lat, i do-
żył późnej starości, ale przed
śmierci�� nie nacieszył si�� do-
brymi rzeczami, to musz� po-
wiedzieć, że w lepszej sytuacji
od niego byłby martwy nowo-
rodekf. 4 Bo takie dziecko uro-
dziło si� na próżno i odeszło
w ciemność, a ta okrywa je-
go imi�. 5 Chociaż nigdy nie
widziało słońca ani nic nie

5:18 �Lub „przypada mu w udziale”.
5:19 �Lub „to, co przypadło mu w udzia-
le”. 5:20 �Lub „nie b�dzie pami�tał”.
6:2 �Lub „jego duszy nie brakuje nicze-
go”. 6:3 �Lub „zanim trafiłby do gro-
bu”. �Lub „jego dusza nie nacieszy-
ła si�”.
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poznało, jest w lepszej sytuacji�
niż tamten m�żczyznaa. 6 Ja-
ki sens przeżyć choćby dwa ra-
zy po tysi�c lat, a nie doświad-
czyć radości? Czy wszyscy nie
id� w to samo miejsce?b

7 Człowiek po to ci�żko pra-
cuje, żeby mieć co jeśćc. A jed-
nak jego apetyt� nigdy nie jest
zaspokojony. 8 Jak� przewag�
ma m�dry nad głupimd albo co
biednemu po tym, że wie, jak
przetrwać�? 9 Lepiej cieszyć
si� tym, co widz� oczy, niż bł�-
dzić za swoimi pragnieniami�.
To także jest marność, gonitwa
za wiatrem.

10 Cokolwiek powstało, to
już nazwano.Wiadomo też, czym
jest człowiek. Nie jest on w sta-
nie spierać si�� z pot�żniejszym
od siebie. 11 Im wi�cej słów�,
tym wi�ksza marność. I co one
daj� człowiekowi? 12 Kto wie,
co człowiek może robić najlep-
szego w ci�gu swojego krótkiego
marnego życia, które przemija
jak cień?e Bo kto może powie-
dzieć człowiekowi, co si� b�dzie
działo pod słońcem, gdy tego
człowieka już nie b�dzie?

7 Dobra opinia� jest lepsza
niż wyborny olejekf, a dzień

śmierci jest lepszy niż dzień na-
rodzin. 2 Lepiej iść do domu,
w którym panuje żałoba, niż
do domu, w którym si� ucz-
tujeg, bo każdego czeka śmierć,
a żyj�cy powinni wzi�ć to so-
bie do serca. 3 Lepsza jest roz-
pacz niż śmiechh, bo smutek na
twarzy sprawia, że serce sta-
je si� lepszei. 4 Serce m�drych
jest w domu, w którym panu-

6:5 �Dosł. „ma wi�cej odpoczynku”.
6:7 �Lub „dusza”. 6:8 �Dosł. „chodzić
wśród żyj�cych”. 6:9 �Lub „bł�kać si�
dusz�”. 6:10 �Lub „bronić sprawy, któ-
r� ma”. 6:11 �Możliwe też „rzeczy”.
7:1 �Lub „dobre imi�”. Dosł. „imi�”.

je żałoba, ale serce głupich jest
w domu, w którym panuje weso-
łość�a.

5 Lepiej słuchać nagany czło-
wieka m�dregob niż pochlebstw�
ludzi głupich. 6 Bo śmiech głu-
piego jest jak trzask cierni pa-
l�cych si� pod kotłemc. To też
jest marność. 7 Udr�ka może
doprowadzić m�drego człowieka
do szaleństwa, a łapówka demo-
ralizuje serced.

8 Koniec sprawy jest lepszy
niż jej pocz�tek. Lepiej być cierp-
liwym niż wyniosłyme. 9 Nie
obrażaj si� szybko�f, bo obraża-
nie si� leży w naturze głupich�g.

10 Nie pytaj: „Czemu dawniej
było lepiej niż dziś?”, bo nie py-
tasz o to z m�drościh.

11 M�drość id�ca w parze
z dziedzictwem jest dobra. Od-
nosz� z niej korzyść ci, któ-
rzy żyj��. 12 Bo m�drość jest
ochron� i, tak jak ochron� s�
pieni�dze j. Ale wiedza ma pew-
n� przewag�—gdy towarzyszy
jej m�drość, zachowuje przy ży-
ciu tego, kto j� posiadak.

13 Zastanawiaj si� nad dzie-
łem prawdziwego Boga, bo kto
może wyprostować to, co On
skrzywił?l 14 W dobrym dniu
sam też okazuj dobroćm, ale
w dniu nieszcz�ścia� myśl o tym,
że zarówno ten dzień, jak i tam-
ten istnieje za spraw� Bogan, by
ludzie nie byli pewni� niczego, co
ich spotka w przyszłościo.

15 W czasie swojego ulotne-
go� życiap widziałem wszystko—
od prawego, który trzyma si�

7:4 �Lub „rozbawienie”. 7:5 �Dosł.
„pieśni”. 7:9 �Dosł. „śpiesznie w du-
chu”. �Możliwe też „jest znakiem roz-
poznawczym głupiego”. 7:11 �Dosł.
„widz� słońce”. 7:14 �Lub „przeciw-
ności”. �Lub „nie byli w stanie od-
kryć”. 7:15 �Lub „marnego”.

ROZDZ. 6
a Hi 3:11, 13

Hi 14:1
b Hi 30:23

Kzn 3:20
Rz 5:12

c Rdz 3:19
Prz 16:26

d Ps 49:10
Kzn 2:15, 16

e 1Kn 29:15
Hi 8:9
Hi 14:1, 2
Ps 102:11

��������������������

ROZDZ. 7
f Prz 10:7

Prz 22:1
Iz 56:5
Łk 10:20

g Iz 5:11, 12
h Ps 119:71

Łk 6:21
i 2Ko 7:10

Heb 12:11
��������������������

szpalta 2
a 1Sm 25:36

Prz 21:17
b Ps 141:5

Prz 15:31
c Kzn 2:2
d Wj 23:8

Pwt 16:19
1Sm 8:1-3
Prz 17:23

e Prz 13:10
Jak 5:10
1Pt 5:5

f Prz 16:32
Jak 1:19

g Rdz 4:5
Est 5:9
Prz 14:17, 29
Prz 29:11

h Łk 9:62
i Prz 4:5, 6
j Prz 10:15
k Prz 3:13, 18

Prz 8:35
Prz 9:11

l Hi 9:12
Iz 14:27

m Jak 5:13
n Hi 2:10

Iz 45:7
o Prz 27:1

Kzn 9:11
Jak 4:13, 14

p Ps 39:5

KAZNODZIEI 6:6�do�7:15 954



prawości, ale giniea, do niego-
dziwego, który post�puje niego-
dziwie, ale żyje długob.

16 Nie b�dź zbyt prawyc ani
przesadnie m�dryd. Po co miał-
byś ści�gn�ć na siebie nieszcz�-
ście?e 17 Nie brnij w zło ani
nie b�dź głupif. Czemu miałbyś
umrzeć przedwcześnie?g 18 Naj-
lepiej jest trzymać si� pierwsze-
go z tych ostrzeżeń i jednocześ-
nie nie zapominać o drugimh, bo
ten, kto boi si� Boga, usłucha
ich obu.

19 M�drość czyni m�drego
silniejszym od dziesi�ciu siłaczy
strzeg�cych miasta i. 20 Nie ma
na ziemi prawego człowieka,
który zawsze post�puje dobrze
i nigdy nie grzeszy j.

21 Nie bierz sobie do serca
wszystkiego, co mówi� ludziek—
w przeciwnym razie mógłbyś
usłyszeć, jak twój sługa źle ci
życzy�. 22 Bo w gł�bi serca do-
brze wiesz, że sam też wiele ra-
zy źle życzyłeś innym l.

23 Wszystko to zbadałem
m�drości� i powiedziałem: „Sta-
n� si� m�dry”. Ale było to dla
mnie nieosi�galne. 24 To, co
powstało, jest niepoj�te i nie-
zgł�bione. Kto potrafi to zrozu-
mieć?m 25 Całym sercem po-
stanowiłem poznawać, badać
i szukać, czym jest m�drość
oraz jakie s� przyczyny różnych
spraw, jak również zrozumieć
niegodziwość głupoty i bez-
myślność szaleństwan. 26 Wte-
dy odkryłem, że bardziej gorz-
ka niż śmierć jest kobieta, która
przypomina sieć łowieck� i któ-
rej serce jest jak sieć rybacka,
a r�ce jak wi�zienne łańcuchy.
Ten, kto si� podoba prawdziwe-
mu Bogu, ucieknie od niejo, ale
ten, kto grzeszy, zostanie przez
ni� schwytanyp.

7:21 �Dosł. „przeklina ci�”.

27 „Takie s� moje spostrzeże-
nia”—mówi zgromadzaj�cya. „Ba-
dałem jedn� rzecz po drugiej,
żeby dojść do jakiegoś wniosku,
28 ale nie znalazłem tego, czego
wci�ż szukałem�. Wśród tysi�ca
ludzi znalazłem jednego prawe-
go m�żczyzn�, ale nie znalazłem
wśród nich ani jednej prawej ko-
biety. 29 Jedyny wniosek, do
jakiego doszedłem, jest taki, że
prawdziwy Bóg uczynił ludzi pra-
wymib, ale oni zacz�li post�po-
wać po swojemu”c.

8 Kto jest jak m�drzec? Kto
zna rozwi�zanie problemu�?

M�drość człowieka rozjaśnia mu
twarz i łagodzi surowość jego
wygl�du.

2 Stosuj si� do nakazów kró-
lad ze wzgl�du na przysi�g� zło-
żon� Bogue. 3 Nie śpiesz si�,
żeby odejść sprzed królaf. Nie
opowiadaj si� za niczym złymg,
bo on może zrobić, co mu si�
podoba. 4 Przecież słowo kró-
la jest niepodważalneh. Kto mu
powie: „Co robisz?”?

5 Ten, kto przestrzega naka-
zu, nie dozna szkodyi, a ten,
kto ma m�dre serce, b�dzie
wiedział, kiedy i jak działać�j.
6 Ponieważ ludzie maj� mnó-
stwo problemów, każd� spraw�
należy si� zaj�ć we właściwym
czasie i w odpowiedni sposób�k.
7 Skoro nikt nie wie, co si� sta-
nie, kto może powiedzieć, jak to
si� stanie?

8 ˙
Zaden człowiek nie ma wła-

dzy nad duchem� ani nie potrafi
go utrzymać i podobnie nikt nie
ma władzy nad dniem śmierci l.
Nikt nie jest zwalniany w cza-
sie wojny i podobnie nikt, kto

7:28 �Lub „szukała moja dusza”. 8:1
�Lub „umie wyłożyć spraw�”. 8:5 �Lub
„b�dzie znał właściwy czas i s�d”. 8:6
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8:8 �Lub „tchnieniem; wiatrem”.
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dopuszcza si� niegodziwości,
nie ucieknie przed jej konsek-
wencjami�.

9 Wszystko to widziałem i roz-
myślałem w sercu o wszystkim,
co si� robi pod słońcem. Przez
cały czas człowiek panuje nad
człowiekiem ku jego szkodzie�a.
10 Widziałem, jak grzebano nie-
godziwych, którzy dawniej wcho-
dzili do świ�tego miejsca� i z nie-
go wychodzili. Szybko jednak
o nich zapominano w mieście,
w którym dopuszczali si� niego-
dziwościb. To także jest marność.

11 Ponieważ wyrok za zły
czyn nie jest wykonywany szyb-
koc, ludzie nabieraj� w sercach
śmiałości do popełniania zład.
12 Nawet gdyby grzesznik sto
razy post�pił źle i nadal długo
żył, to wiem, że dobrze si� po-
wiedzie tym, którzy boj� si�
prawdziwego Boga—właśnie dla-
tego, że si� Go boj�e. 13 Ale
niegodziwemu si� nie powiedzief

ani nie przedłuży on sobie życia,
które jest jak cieńg, bo taki czło-
wiek nie boi si� Boga.

14 Na ziemi dzieje si� coś, co
jest marności��: S� prawi, któ-
rych traktuje si� tak, jakby
dopuszczali si� niegodziwościh,
i s� niegodziwi, których trak-
tuje si� tak, jakby post�powali
w sposób prawy i. Moim zdaniem
to także jest marność.

15 Dlatego radz�, żeby czło-
wiek si� cieszył j, bo nie ma dla
niego nic lepszego pod słońcem,
niż jeść i pić, i si� cieszyć. Po-
winno to mu towarzyszyć, gdy
ci�żko pracuje w ci�gu swoje-
go życia�k, które prawdziwy Bóg
daje mu pod słońcem.

8:8 �Możliwe też „niegodziwych nie
uratuje ich niegodziwość”. 8:9 �Lub
„krzywdzie”. 8:10 �Zob. Słowniczek
poj�ć. 8:14 �Lub „coś frustruj�cego”.
8:15 �Lub „dni swojego życia”.

16 Postanowiłem całym ser-
cem zdobywać m�drość i ob-
serwować wszystko, co si� dzie-
je� na ziemia, i to nawet nie
śpi�c ani w dzień, ani w nocy�.
17 Wtedy zastanowiłem si� nad
całym dziełem prawdziwego Bo-
ga i uświadomiłem sobie, że lu-
dzie nie potrafi� poj�ć tego, co
si� dzieje pod słońcemb. Nie po-
trafi� tego zrozumieć bez wzgl�-
du na to, jak bardzo si� staraj�.
Nawet gdyby twierdzili, że s� na
tyle m�drzy, by to poznać, w rze-
czywistości nie s� w stanie tego
poj�ćc.

9 Wszystko to wzi�łem wi�c
sobie do serca i doszedłem

do wniosku, że prawi i m�drzy
oraz ich uczynki s� w r�kach
prawdziwego Bogad. Ludzie nie
s� świadomi miłości ani niena-
wiści, które okazywano przed
nimi. 2 Wszystkich czeka ten
sam los�e—prawych i niegodzi-
wychf, dobrych, czystych i nie-
czystych, składaj�cych ofiary
i tych, którzy ich nie składaj�.
Dobry jest taki sam jak grzesz-
nik; składaj�cy przysi�g� jest ta-
ki sam jak ten, kto jest w tym
powści�gliwy. 3 Pod słońcem
dzieje si� coś przygn�biaj�cego:
Ponieważ ludzi czeka ten sam
los�g, ich serce jest pełne zła.
Dopóki żyj�, maj� w sercu sza-
leństwo, a potem umieraj��!

4 Dla każdego, kto żyje, jest
nadzieja, bo żywy pies jest w lep-
szej sytuacji niż martwy lewh.
5 ˙

Zyj�cy wiedz��, że umr� i, ale
umarli nic nie wiedz� j ani nie ma-
j� już żadnej nagrody�, bo ca-
ła pami�ć o nich idzie w zapo-

8:16 �Lub „wszelkie zaj�cie”. �Możli-
we też „wskutek czego ludzie nie śpi�
ani w dzień, ani w nocy”. 9:2, 3 �Lub
„traf; koniec”. 9:3 �Dosł. „a potem—
do zmarłych”. 9:5 �Lub „s� świadomi”.
�Lub „zapłaty”.
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mnieniea. 6 Przemin�ła też ich
miłość, nienawiść i zazdrość. Nie
maj� już żadnego udziału w tym,
co si� dzieje pod słońcemb.

7 Idź, jedz swój pokarm z ra-
dości� i pij swoje wino z rados-
nym sercemc, bo prawdziwemu
Bogu spodobały si� twoje uczyn-
kid. 8 Zawsze noś białe ubra-
nia� i nacieraj głow� oliw�e.
9 Ciesz si� życiem ze swoj� uko-
chan� żon�f przez wszystkie dni
swojego ulotnego� życia, które
Bóg ci dał pod słońcem, przez
wszystkie swoje marne dni, bo
to masz� od życia, to jest two-
ja nagroda za ci�żk� prac�, któ-
r� si� trudzisz pod słońcemg.
10 Cokolwiek możesz zrobić,
rób to z cał� moc�, bo w gro-
bie�—w miejscu, do którego
idziesz—nie wykonuje si� pracy
ani nie układa si� planów, nie
ma tam wiedzy ani m�drościh.

11 Coś jeszcze zobaczyłem
pod słońcem: Nie zawsze szybcy
zwyci�żaj� w wyścigu, a moca-
rze—w bitwiei. Nie zawsze m�d-
rzy maj� co jeść, nie zawsze in-
teligentni zdobywaj� bogactwo j

i nie zawsze posiadaj�cy wiedz�
odnosz� sukcesk. Bo ich wszyst-
kich dosi�ga czas i przypadek�.
12 Człowiek przecież nie zna
swojego czasul. Jak ryby schwy-
tane w zgubn� sieć i ptaki
schwytane w pułapk�, tak ludzie
s� w potrzasku, gdy nagle dopa-
da ich czas nieszcz�ścia�.

13 Zaobserwowałem pod
słońcem jeszcze jedno w zwi�z-
ku z m�drości�—coś, co wywar-

9:8 �Chodzi o jasne ubrania, które od-
zwierciedlaj� radosny nastrój, w prze-
ciwieństwie do strojów żałobnych. 9:9
�Lub „marnego”. �Lub „to ci przypada
w udziale”. 9:10 �Lub „Szeolu”, czyli
wspólnym grobie ludzkości. Zob. Słow-
niczek poj�ć. 9:11 �Lub „nieoczekiwa-
ne zdarzenia”. 9:12 �Lub „katastrofy”.

ło na mnie wrażenie: 14 By-
ło małe miasto maj�ce niewielu
mieszkańców. Wyruszył prze-
ciwko niemu pot�żny król i je
obległ. Zbudował przeciwko nie-
mu wielkie fortyfikacje obl�żni-
cze. 15 Tymczasem znalazł si�
w tym mieście człowiek ubogi,
ale m�dry i ocalił je swoj�
m�drości�. Nikt jednak nie pa-
mi�tał o tym ubogim człowie-
kua. 16 Powiedziałem wi�c so-
bie: „M�drość jest lepsza niż
pot�gab. Ale m�drości� ubogie-
go si� pogardza, a na jego sło-
wa nie zwraca si� uwagi”c.

17 Lepiej słuchać spokojnych
słów m�drego niż krzyków ko-
goś, kto sprawuje władz� nad
głupimi.

18 M�drość jest lepsza niż
sprz�t wojenny, ale nawet jeden
grzesznik potrafi zniszczyć wie-
le dobregod.

10 Jak martwe muchy spra-
wiaj�, że pachn�cy olejek

psuje si� i cuchnie�, tak odrobi-
na głupoty bierze gór� nad m�d-
rości� i chwał�e.

2 Serce m�drego prowadzi go
ku temu, co właściwe�, ale ser-
ce głupiego prowadzi go ku te-
mu, co niewłaściwe�f. 3 Gdzie-
kolwiek zmierza głupi, brakuje
mu zdrowego rozs�dku�g i on
sam daje wszystkim poznać, że
jest głupih.

4 Gdyby władca wybuchn�ł
na ciebie gniewem�, nie opusz-
czaj swojego miejsca i, bo spokój
uśmierza wielkie grzechy j.

5 Widziałem pod słońcem coś
przygn�biaj�cego—pewien bł�d,

10:1 �Lub „że olejek wytwórcy perfum
cuchnie i si� burzy”. 10:2 �Dosł. „jest
po jego prawej stronie”. �Dosł. „jest
po jego lewej stronie”. 10:3 �Dosł. „je-
go serce ma braki”. 10:4 �Dosł. „du-
chem; tchnieniem”.
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który popełniaj� osoby u wła-
dzya: 6 Głupich wynosi si� na
wiele wysokich stanowisk, ale
kompetentni� pozostaj� na ni-
skich stanowiskach.

7 Widziałem sług jeżdż�cych
na koniach, a ksi�ż�t chodz�-
cych pieszo jak słudzyb.

8 Kto kopie dół, może do nie-
go wpaśćc, a kto przebija si�
przez kamienny mur, może zo-
stać uk�szony przez w�ża.

9 Kto wydobywa kamienie,
może si� nimi skaleczyć, a kto
rozłupuje kłody drewna, naraża
si� na niebezpieczeństwo�.

10 Jeżeli żelazne narz�dzie
jest t�pe i ktoś go nie naost-
rzy, to b�dzie si� musiał bar-
dzo wysilać. Ale m�drość poma-
ga osi�gn�ć sukces.

11 Jeśli w�ż uk�si, zanim zo-
stanie zakl�ty przez zaklina-
cza�, to taki zaklinacz nie ma
żadnego pożytku ze swoich
umiej�tności.

12 Słowa z ust m�drego za-
pewniaj� przychylnośćd, ale war-
gi głupiego sprowadzaj� na niego
nieszcz�ściee. 13 Gdy si� odzy-
wa, jegopierwsze słowa to głupo-
taf, a końcowe to katastrofalne
szaleństwo. 14 Mimo to głupi
wci�ż mówig.

Człowiek nie wie, co si� wy-
darzy. Kto może mu powiedzieć,
co si� stanie, gdy już go nie b�-
dzie?h

15 Głupiego m�czy ci�żka
praca, bo on nawet nie wie, jak
znaleźć drog� do miasta.

16 Jakie to okropne dla kra-
ju, kiedy królem jest chłopieci,
a ksi�ż�ta zaczynaj� ucztować
już od rana! 17 Jak to dobrze
dla kraju, kiedy królem jest ktoś

10:6 �Dosł. „bogaci”. 10:9 �Możliwe
też „musi na nie uważać”. 10:11 �Dosł.
„pana j�zyka”.

szlachetnie urodzony, a ksi�ż�ta
jedz� i pij� w odpowiednim cza-
sie dla nabrania sił, a nie żeby
si� upić!a

18 Wskutek skrajnego leni-
stwa zapadaj� si� belki dachu,
a z powodu bezczynnych r�k
przecieka domb.

19 Jedzenie przygotowuje si�
po to, żeby zapanował dobry na-
strój�. Z kolei wino sprawia, że
życie jest przyjemnec. Tymcza-
sem pieni�dze zaspokajaj� każ-
d� potrzeb�d.

20 Nawet w myślach� nie
przeklinaj króla�e ani w swojej
sypialni nie przeklinaj bogate-
go, bo ptak� może przekazać
ten głos�, a skrzydlate stworze-
nie może powtórzyć to, co po-
wiedziano.

11 Rzuć� swój chleb na wo-
d�f, bo po wielu dniach

znowu go znajdzieszg. 2 Po-
dziel si� z siedmioma, a nawet
ośmiomah, bo nie wiesz, jaka
kl�ska� dotknie ziemi�.

3 Gdy chmury s� pełne wo-
dy, to spadnie z nich na zie-
mi� deszcz. A gdy drzewo upad-
nie na południe lub na północ,
to b�dzie leżeć w miejscu, gdzie
upadło.

4 Kto zwraca uwag� na wiatr,
nie b�dzie siał, a kto patrzy na
chmury, nie b�dzie ż�ł i.

5 Nie wiesz, jak duch działa
w ciele dziecka�, które jest w ło-
nie matki j, i tak samo nie znasz
dzieła prawdziwego Boga, który
czyni wszystkok.

6 Siej nasiona już od rana
i nie daj odpocz�ć swojej r�ce aż

10:19 �Lub „chleb przygotowuje si�
dla śmiechu”. 10:20 �Możliwe też „na
swoim łóżku”. �Lub „nie życz królowi
źle”. �Dosł. „lataj�ce stworzenie nie-
bios”. �Lub „wiadomość”. 11:1 �Lub
„rozrzuć”. 11:2 �Lub „nieszcz�ście”.
11:5 �Dosł. „w kościach”.

ROZDZ. 10
a 1Sm 26:21

1Kl 12:13, 14

b Prz 30:21-23

c Prz 26:27

d 1Kl 10:6, 8
Ps 37:30
Łk 4:22
Ef 4:29

e Ps 64:2, 8
Prz 10:14, 21
Prz 14:3

f 1Sm 25:10, 11

g Prz 10:19
Prz 15:2

h Prz 27:1
Kzn 6:12
Jak 4:13, 14

i 2Kn 13:7
2Kn 36:9

��������������������

szpalta 2
a Prz 31:4, 5

b Prz 21:25
Prz 24:33, 34

c Ps 104:15
Kzn 9:7

d Kzn 7:12

e Wj 22:28
��������������������

ROZDZ. 11
f Prz 22:9

g Pwt 15:10, 11
Prz 19:17
Łk 14:13, 14
Heb 6:10

h Ps 37:21
Łk 6:38
2Ko 9:7
1Tm 6:18

i Prz 20:4

j Ps 139:15

k Hi 26:14
Ps 40:5
Kzn 8:17
Rz 11:33

KAZNODZIEI 10:6�do�11:6 958



959 KAZNODZIEI 11:7�do�12:14
do wieczoraa, bo nie wiesz, z któ-
rego coś wyrośnie—z tego czy
z tamtego, czy też z obu naraz.

7 ´
Swiatło jest miłe, a słoń-

ce cieszy oczy. 8 Jeśli czło-
wiek żyje wiele lat, niech si� ni-
mi wszystkimi cieszyb. Powinien
jednak pami�tać, że i smutnych
dni może być wiele. Wszystko,
co ma nadejść, jest marności�c.

9 Młody człowieku, ciesz si�,
dopóki jesteś młody, i niech
twoje serce raduje si� w dniach
twojej młodości. Pod�żaj za
swoim sercem i chodź tam, do-
k�d prowadz� ci� oczy. Ale
wiedz, że za to wszystko praw-
dziwy Bóg poci�gnie ci� do
odpowiedzialności�d. 10 Dlate-
go usuń z serca to, co mog-
łoby ci przysporzyć kłopotów,
i strzeż ciała przed tym, co
szkodliwe, bo młodość i wiosna
życia s� ulotne�e.

12 Pami�taj wi�c o swo-
im Wspaniałym Stwórcy

w okresie młodościf, zanim na-
dejd� przygn�biaj�ce� dnig oraz
lata, o których powiesz: „Nie po-
dobaj� mi si�”, 2 zanim ściem-
niej� słońce, światło, ksi�życ
i gwiazdyh, a po ulewie� po-
wróc� chmury, 3 zanim nadej-
dzie dzień, gdy strażnicy� do-
mu zaczn� si� trz�ść� i ugn�
si� silni m�żczyźni, zanim kobie-
ty przestan� mleć, bo ich uby-
ło, a te, które wygl�daj� przez
okna, stwierdz�, że jest ciem-
no i, 4 zanim zamkn� si� drzwi
na ulic� i ucichnie odgłos mie-
l�cego młyna, a człowiek b�-
dzie wstawał na odgłos ptaka
i osłabnie głos wszystkich có-
rek pieśni j, 5 zanim b�dziesz

11:9 �Lub „postawi ci� przed s�dem”.
11:10 �Lub „s� marności�”. 12:1 �Lub
„nieszcz�sne”. 12:2 �Możliwe też
„z ulew�”. 12:3 �Lub „stróże”. �Lub
„drżeć”.

si� bał wysokości, a nawet cho-
dzenia po ulicy, zanim drzewo
migdałowe okryje si� kwieciema

i zacznie si� wlec konik polny,
i pop�kaj� kapary, bo człowiek
b�dzie szedł do swojego domu,
w którym pozostanie na dłu-
gob, a po ulicy b�d� chodzić ża-
łobnicyc, 6 zanim przerwie si�
srebrny sznur i rozbije si� zło-
ta czasza, i stłucze si� dzban
przy źródle, i roztrzaska si� ko-
ło do czerpania wody z cyster-
ny. 7 Wtedy to proch wraca do
ziemid, w której wcześniej był,
a duch� wraca do prawdziwego
Boga, który go dałe.

8 „Najwi�ksza marność�!”—
mówi zgromadzaj�cyf. „Wszyst-
ko jest marności�”g.

9 Zgromadzaj�cy nie tylko
stał si� m�dry, ale też cały czas
uczył lud tego, co wiedziałh,
a także rozmyślał i starannie
wszystko badał, żeby zestawić�
wiele przysłów i. 10 Starał si�
znaleźć miłe słowa j i utrwalić to,
co jest właściwe i prawdziwe.

11 Słowa m�drych s� jak
ościeniek, a zbiory ich wypowie-
dzi s� jak solidnie wbite gwoź-
dzie. Dał je jeden pasterz. 12 A
jeśli chodzi o jakiekolwiek inne
wskazówki, mój synu, to prze-
strzegam ci�: Bez końca tworzy
si� wiele ksi�g, a nadmierne od-
dawanie si� im wyczerpuje�l.

13 Ze wszystkiego, co powie-
dziano, wypływa nast�puj�cy
wniosek: Bój si� prawdziwego
Bogam i przestrzegaj Jego przy-
kazańn, ponieważ właśnie to
jest obowi�zkiem człowiekao.
14 Bo prawdziwy Bóg os�dzi
każdy czyn, w tym także ukry-
ty—czy był dobry, czy złyp.

12:7 �Lub „siła życiowa”. 12:8 �Lub
„daremność”. 12:9 �Lub „poukładać”.
12:12 �Dosł. „m�czy ciało”.
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SALOMONA (1:1 DO 3:5)

1 Pieśń nad pieśniami (1)
Szulamitka (2-7)
Córki Jerozolimy (8)
Król (9-11)

„Zrobimy ci ozdoby ze złota” (11)
Szulamitka (12-14)

�Mój ukochany jest jak pachn�cy
woreczek mirry’ (13)

Pasterz (15)
„Jesteś taka pi�kna, moja ukochana”

Szulamitka (16, 17)
„Jesteś taki pi�kny,
mój ukochany” (16)

2 Szulamitka (1)
„Jestem tylko polnym kwiatkiem”

Pasterz (2)
�Moja ukochana jest jak lilia’

Szulamitka (3-14)
�Nie rozbudzajcie miłości,
skoro sama nie jest do tego
skłonna’ (7)

Szulamitka cytuje pasterza (10b-14)
�Moja pi�kna, chodź
ze mn�’ (10b, 13)

Bracia Szulamitki (15)
„Połapcie nam lisy”

Szulamitka (16, 17)
„Mój ukochany jest mój,
a ja jestem jego” (16)

3 Szulamitka (1-5)
�Noc� szukałam tego,
którego kocham’ (1)

SZULAMITKA W JEROZOLIMIE (3:6 DO 8:4)

3 Córki Syjonu (6-11)
Opis orszaku Salomona

4 Pasterz (1-5)
„Jesteś taka pi�kna, moja
ukochana” (1)

Szulamitka (6)
Pasterz (7-16a)

�Zdobyłaś moje serce, moja
najdroższa’ (9)

Szulamitka (16b)

5 Pasterz (1a)
Mieszkanki Jerozolimy (1b)

�Niech was odurzy miłość!’
Szulamitka (2-8)

Opowiada swój sen
Córki Jerozolimy (9)

„Czym twój ukochany przewyższa
wszystkich innych?”

Szulamitka (10-16)
„Wyróżnia si� spośród dziesi�ciu
tysi�cy” (10)

6 Córki Jerozolimy (1)
Szulamitka (2, 3)

„Mój ukochany jest mój,
a ja jestem jego” (3)

Król (4-10)
„Jesteś pi�kna jak Tirca” (4)
Król cytuje kobiety (10)

Szulamitka (11, 12)
Król (i inni) (13a)
Szulamitka (13b)
Król (i inni) (13c)

7 Król (1-9a)
„Ukochana, jakaś ty pi�kna i pełna
wdzi�ku” (6)

Szulamitka (9b-13)
„Ja należ� do swojego ukochanego,
a on pragnie mnie” (10)

8 Szulamitka (1-4)
„Gdybyś tylko był jak mój brat” (1)

POWR
´
OT SZULAMITKI, JEJ LOJALNO

´
S

´
C

DOWIEDZIONA (8:5-14)

8 Bracia Szulamitki (5a)
�Kim jest ta, która wspiera si�
na swoim ukochanym?’

Szulamitka (5b-7)
„Miłość jest pot�żna jak śmierć” (6)

Bracia Szulamitki (8, 9)
�Jeśli okaże si� murem...,
jeśli okaże si� drzwiami...’ (9)

Szulamitka (10-12)
„Ja jestem murem” (10)

Pasterz (13)
�Daj mi usłyszeć swój głos’

Szulamitka (14)
„B�dź szybki jak gazela”
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1 Pieśń nad pieśniami�, ułożo-
na przez Salomonaa.

2 „Całuj mnie, całuj mnie
swoimi ustami,

bo przejawy twojej miłości
s� lepsze niż winob.

3 Jak przyjemny jest zapach
twoich olejkówc.

Niczym wylany pachn�cy
olejekd—takie jest
twoje imi�.

To dlatego kochaj� ci�
dziewcz�ta.

4 Zabierz mnie ze sob��.
Ucieknijmy,

bo król sprowadził mnie
do swoich komnat!

Radujmy si�, cieszmy
si� tob�.

Przejawy twojej miłości
wychwalajmy� bardziej
niż wino.

Nic dziwnego, że dziewcz�ta
ci� kochaj�.

5 Córki Jerozolimy,
jestem śniada�,
ale pełna wdzi�ku—

jak namioty Kedarue,
jak okrycia namiotowef

Salomona.
6 Nie patrzcie na to,

że jestem śniada,
że opaliło mnie słońce.
Rozgniewali si� na mnie

moi bracia.
Kazali mi pilnować winnic,
ale swojej własnej winnicy

nie upilnowałam.
7 Powiedz mi, ty, którego

tak kocham�,
gdzie pasiesz swoj� trzod�g,
gdzie dajesz jej leżeć

w południe.

1:1 �Lub „najznakomitsza pieśń”. 1:4
�Dosł. „poci�gnij mnie za sob�”. �Lub
„wspominajmy”. 1:5 �Dosł. „czarna”.
1:7 �Lub „kocha moja dusza”.

Czemu miałabym być
jak kobieta, która skryta
za woalem�

bł�ka si� pośród trzód
twoich towarzyszy?”

8 „Jeśli nie wiesz,
najpi�kniejsza z kobiet,

to idź śladami trzody
i paś swoje koźl�ta przy

namiotach pasterzy”.
9 „Moja ukochana, jesteś

dla mnie niczym klacz�
w rydwanach faraonaa.

10 Jak śliczne s� twoje
policzki przystrojone
ozdobami�,

a twoja szyja—sznurami
koralików.

11 Zrobimy ci ozdoby� ze złota
wysadzane srebrem”.

12 „Podczas gdy król siedzi
przy swoim okr�głym
stole,

moje perfumy�b wydaj�
swój zapach.

13 Mój ukochany jest dla mnie
jak pachn�cy woreczek
mirryc

spoczywaj�cy w nocy
mi�dzy moimi piersiami.

14 Mój ukochany jest dla mnie
jak kiść hennyd

pośród winnic En-Gedi”e.
15 „Jesteś taka pi�kna,

moja ukochana!
Jesteś taka pi�kna! Twoje

oczy s� jak oczy goł�bi”f.
16 „Jesteś taki pi�kny�,

mój ukochany,
wzbudzasz zachwyt!g

Nasze łoże jest wśród
listowia.

1:7 �Lub „woalem żałobnym”. 1:9 �Lub
„moja klacz”. 1:10 �Możliwe też
„wśród warkoczy”. 1:11 �Lub „kółka”.
1:12 �Dosł. „mój szpikanard”. 1:16
�Lub „przystojny”.

ROZDZ. 1
a 1Kl 4:29, 32

b PnP 4:10

c Prz 27:9
Kzn 9:8
PnP 5:5

d Kzn 7:1

e Ps 120:5
Eze 27:21

f Wj 36:14

g PnP 6:3
��������������������

szpalta 2
a 1Kl 10:28

2Kn 1:16, 17
PnP 6:4

b PnP 4:13, 14

c Wj 30:23, 25
Est 2:12
Ps 45:8
PnP 4:6
PnP 5:13

d PnP 4:13

e Joz 15:20, 62
1Sm 23:29
2Kn 20:2

f PnP 4:1
PnP 5:2

g PnP 5:10
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17 Belkami naszego domu�
s� cedry,

naszymi krokwiami—
drzewa jałowcowe.

2 „Jestem tylko polnym
kwiatkiem� z nadbrzeżnej
równiny,

lili� z dolin”a.
2 „Jak lilia wśród ciernistych

krzewów,
taka jest moja ukochana

pośród dziewcz�t�”.
3 „Jak jabłoń wśród drzew

leśnych,
taki jest mój ukochany

pośród młodzieńców�.
Jakże pragn� usi�ść w jego

cieniu,
jego owoce maj� dla mnie

słodki smak.
4 Zabrał mnie tam, gdzie

si� ucztuje�,
niczym sztandar rozci�gn�ł

nade mn� swoj� miłość.
5 Dajcie mi placków rodzynko-

wychb i jabłek.
Niech mnie pokrzepi�

i wzmocni�,
bo jestem chora z miłości.

6 Jego lewa r�ka jest
pod moj� głow�,

a prawa mnie obejmujec.
7 Zaprzysi�gam was,

córki Jerozolimy,
na gazeled i łanie polne:
Nie próbujcie rozbudzać

we mnie miłości,
gdy sama nie jest
do tego skłonnae.

8 Słysz�, że nadchodzi
mój ukochany.

Wspina si� po górach,
skacze po wzgórzach.

1:17 �Lub „wspaniałego domu”. 2:1
�Lub „krokusem”. Dosł. „szafranem”.
2:2 �Dosł. „córek”. 2:3 �Dosł. „sy-
nów”. 2:4 �Dosł. „do domu wina”.

9 Mój ukochany jest jak
gazela, jak młody jeleńa.

Stoi za naszym murem,
zagl�da do okien,
patrzy przez ażurowe

kratki.
10 Mój ukochany mówi

do mnie:
‚Wstań, moja ukochana,
moja pi�kna, i chodź

ze mn�.
11 Patrz! Zima� min�ła,

deszcze już ustały.
12 Ziemia pokryła si�

kwiatamib,
nadeszła pora przycinania

p�dówc

i w naszej krainie słychać
śpiew turkawkid.

13 Na drzewie figowym dojrzały
już wczesne figie.

Winorośle kwitn� i roztacza-
j� swój zapach.

Wstań, moja ukochana,
i chodź.

Chodź ze mn�, moja pi�kna.
14 Goł�bico moja, wyjdź

ze skalnych rozpadlinf,
z zakamarków klifu,
żebym mógł ci� zobaczyć

i usłyszeć twój głosg,
bo jest on przyjemny,

a ty sama—przepi�kna’”h.
15 „Połapcie nam lisy,

młode liski, bo wyrz�dzaj�
szkody w winnicach,

a nasze winnice kwitn�”.
16 „Mój ukochany jest mój,

a ja jestem jego i.
Pasie on stada j

wśród liliik.
17 Zanim powieje bryza�

i znikn� cienie,
wróć szybko, mój ukochany—

2:11 �Lub „pora deszczowa”. 2:17
�Dosł. „nadejdzie powiew dnia”.

ROZDZ. 2
a PnP 2:16

b 1Sm 30:11, 12

c PnP 8:3

d 2Sm 2:18

e PnP 3:5
PnP 8:4

��������������������

szpalta 2
a PnP 2:17

PnP 8:14

b PnP 6:11

c Iz 18:5
Jn 15:2

d Jer 8:7

e Iz 28:4
Nah 3:12

f PnP 5:2
Jer 48:28

g PnP 8:13

h PnP 1:5
PnP 6:10

i PnP 7:10

j PnP 1:7

k PnP 2:1
PnP 6:3
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jak gazelaa lub jak młody
jeleńb na górach rozł�ki�.

3 „Nocami na swoim łóżku
szukałam tego, którego

kocham�c.
Szukałam go,

ale nie znalazłamd.
2 Wstan� i obejd� miasto.

Na ulicach i placach
b�d� szukać tego, którego

kocham�.
Szukałam go,

ale nie znalazłam.
3 Spotkali mnie strażnicy

obchodz�cy miastoe.
‚Czy widzieliście tego,

którego kocham�?’
4 Gdy tylko od nich

odeszłam,
znalazłam tego, którego

kocham�.
Chwyciłam go i nie puszcz�,
dopóki go nie zaprowadz�

do domu swej matkif,
do mieszkania� tej,

która mnie pocz�ła.
5 Zaprzysi�gam was,

córki Jerozolimy,
na gazele i łanie polne:
Nie próbujcie rozbudzać

we mnie miłości,
gdy sama nie jest
do tego skłonna”g.

6 „Cóż to si� zbliża od strony
pustkowia jak słupy dymu

i pachnie mirr� i kadzid-
łem�,

wszelkiego rodzaju wonnoś-
ciami od kupca?”h

7 „Spójrzcie! To lektyka
Salomona.

2:17 �Możliwe też „górach poprze-
cinanych rozpadlinami”. Lub „górach
Beter”. 3:1-4 �Lub „kocha moja du-
sza”. 3:4 �Lub „wewn�trznej izby”.
3:6 �Chodzi o olibanum, gumożywic�
z kadzidłowca.

Wokół niej 60 wojowników—
wojowników izraelskicha.

8 Każdy z nich jest uzbrojony
w miecz,

każdy wyszkolony w walce,
każdy z mieczem u boku,
by chronić przed zagrożenia-

mi czaj�cymi si�
w nocy”.

9 „To lektyka króla Salomona.
Zrobił j� dla siebie z drzew

Libanub.
10 Jej słupki zrobił ze srebra,

jej oparcia ze złota,
a siedzenie z purpurowej

wełny.
Jej wn�trze przyozdobiły

z miłości�
córki Jerozolimy”.

11 „Wyjdźcie, córki Syjonu,
patrzcie na króla Salomona.
Ma na sobie koron��, któr�

zrobiła dla niego matkac

w dniu jego zaślubin,
w dniu radości jego serca”.

4 „Jesteś taka pi�kna,
moja ukochana!

Jesteś taka pi�kna!
Twoje oczy skryte za

woalem s� jak oczy goł�bi.
Włosy twoje s� jak

stado kóz
zbiegaj�cych z gór Gileadud.

2 Twoje z�by s� jak stado
owiec,

które dopiero co ostrzyżono
i wyk�pano.

Wszystkie maj� bliźni�ta,
żadna nie straciła swojego

młodego.
3 Twoje usta s� jak

szkarłatna nić,
mowa twoja pełna wdzi�ku.
Jak połówki owocu granatu,

3:11 �Lub „ślubny wieniec”.

ROZDZ. 2
a 2Sm 2:18

b PnP 2:9
PnP 8:14

��������������������

ROZDZ. 3
c PnP 1:7

d PnP 5:6

e PnP 5:7

f PnP 8:2

g PnP 2:7
PnP 8:4

h Wj 30:23, 24
Wj 30:34

��������������������

szpalta 2
a 1Kl 9:22

b 1Kl 5:8, 9

c 2Sm 12:24
Prz 4:3

��������������������

ROZDZ. 4
d Lb 32:1

Pwt 3:12
PnP 6:5-7
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takie s� twoje policzki�
skryte za woalem.

4 Twoja szyjaa jest jak
wieża Dawidab,

zbudowana z warstw
kamieni.

Wisi na niej tysi�c tarcz,
okr�głych tarcz wojowni-

kówc.
5 Twoje piersi s� jak

dwie młode gazele,
jak bliźni�ta gazelid
pas�ce si� mi�dzy liliami”.

6 „Zanim powieje bryza�
i znikn� cienie,

pójd� na gór� mirry
i na wzgórze kadzidła�”e.

7 „Cała jesteś pi�kna,
moja ukochanaf,

nie ma w tobie żadnej skazy.
8 Chodź ze mn� z Libanu,

najdroższa�,
chodź ze mn� z Libanug.
Zejdź ze szczytu Amany�,
ze szczytu Seniru, ze szczytu

Hermonuh,
z legowisk lwów,

z gór lampartów.
9 Zdobyłaś moje sercei, moja

miła�, moja najdroższa�.
Zdobyłaś moje serce

jednym spojrzeniem
swoich oczu,

jednym koralikiem
swego naszyjnika.

10 Jak wspaniałe s� przejawy
twojej miłości j, moja miła�,
moja najdroższa�!

Przejawy twej miłości s�
o wiele lepsze niż winok,

a zapach twoich perfum—
niż wszelkie wonności!l

4:3 �Lub „skronie”. 4:6 �Dosł. „nadej-
dzie powiew dnia”. �Chodzi o oli-
banum, gumożywic� z kadzidłowca.
4:8-11 �Dosł. „oblubienico”. 4:8 �Lub
„Antylibanu”. 4:9, 10 �Dosł. „siostro”.

11 Moja najdroższa�,
usta twoje ociekaj�
miodem z plastraa.

Miód i mleko s� pod twoim
j�zykiemb,

a zapach twoich szat jest
jak zapach Libanu.

12 Jak zamkni�ty ogród,
taka jest moja miła�,
moja najdroższa�,

jak zamkni�ty ogród,
zapiecz�towane źródło.

13 P�dy twojego ogrodu�
to raj�, w którym rosn�
najwyborniejsze owoce
granatów,

krzewy hennowe
i szpikanard,

14 szpikanardc i szafran,
tatarak�d i cynamone,

a także wszelkie drzewa ka-
dzidłowe, mirra i aloes�f,

i wszelkie najznakomitsze
wonnościg.

15 Jesteś jak źródło
w ogrodzie, studnia
ze śwież� wod�,

jak strumyki płyn�ce
z Libanuh.

16 Obudź si�, wietrze
północny,

przyjdź, wietrze
południowy.

Powiej łagodnie
na mój ogród.

Niech rozniesie si�
jego zapach”.

„Niech mój ukochany przyj-
dzie do swego ogrodu

i niech kosztuje najwybor-
niejszych owoców”.

4:12 �Dosł. „siostra”. �Dosł. „oblubie-
nica”. 4:13 �Możliwe też „twoja skóra”.
�Lub „ogród”. 4:14 �Rodzaj aroma-
tycznej trzciny. �Chodzi o aromatycz-
n� substancj� pozyskiwan� z drzewa
o tej samej nazwie, wykorzystywan�
w czasach biblijnych jako perfumy.

ROZDZ. 4
a PnP 1:10

b Neh 3:25
PnP 7:4

c 2Sm 8:7
2Kl 11:10

d PnP 7:3

e Kzn 2:5

f PnP 4:1

g Pwt 3:25

h Pwt 3:8, 9
Ps 133:3

i Prz 5:18, 19

j PnP 7:12

k PnP 1:2, 4

l Est 2:12
PnP 1:12

��������������������

szpalta 2
a Prz 16:24

b PnP 5:1

c Jn 12:3

d Iz 43:24

e Prz 7:17

f Ps 45:8

g Wj 30:23, 24
Wj 30:34
Eze 27:2, 22

h Jer 18:14
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5 „Wszedłem do swojego
ogrodua,

moja miła�,
moja najdroższa�.

Nazbierałem mirry
i wonnych korzenib.

Zjadłem miód z plastra,
wypiłem wino i mleko”c.
„Jedzcie, zakochani�!
Pijcie, niech was odurz�

przejawy miłości!”d

2 „Ja śpi�, ale moje serce
czuwae.

Słysz�, jak puka mój
ukochany!

‚Otwórz mi, moja miła�,
moja ukochana,

moja goł�bico, ty, która
nie masz żadnej skazy!

Bo moja głowa jest mokra
od rosy,

moje włosy—od wilgoci
nocy’f.

3 ‚Zdj�łam szat�.
Czy mam j� znowu włożyć?
Umyłam stopy.
Czy mam je znowu

pobrudzić?’
4 Mój ukochany zabrał r�k�

z otworu w drzwiach,
a moje uczucia do niego

wezbrały.
5 Wstałam, żeby otworzyć

swojemu ukochanemu.
Na uchwyt zasuwy
spływała mirra z moich r�k,
płynna mirra z moich

palców.
6 Otworzyłam swojemu

ukochanemu,
ale mój ukochany

już zawrócił, odszedł.
Kiedy si� oddalił,

wpadłam w rozpacz�.

5:1, 2 �Dosł. „siostro”. 5:1 �Dosł. „ob-
lubienico”. �Lub „kochani przyjaciele”.
5:6 �Lub „moja dusza uszła”. Możliwe
też „kiedy mówił, moja dusza uszła”.

Szukałam go,
ale nie znalazłama.

Wołałam go,
ale mi nie odpowiedział.

7 Spotkali mnie strażnicy
obchodz�cy miasto.

Pobili mnie, poranili.
Strzeg�cy murów ści�gn�li

ze mnie chust��.
8 Zaprzysi�gam was,

córki Jerozolimy:
Jeśli spotkacie mojego

ukochanego,
powiedzcie mu, że jestem

chora z miłości”.
9 „Czym twój ukochany

przewyższa wszystkich
innych,

o najpi�kniejsza z kobiet?
Czym twój ukochany

przewyższa wszystkich
innych,

że nas tak zaprzysi�gasz?”
10 „Mój ukochany jest olśnie-

waj�cy i rumiany.
Wyróżnia si� spośród

dziesi�ciu tysi�cy.
11 Jego głowa to złoto,

najczystsze złoto.
Jego loki s� jak liście palmy

na wietrze�,
czarne jak kruk.

12 Jego oczy s� jak goł�bie
nad strumieniami wód,

k�pi�ce si� w mleku,
siedz�ce nad sadzawk�

wypełnion� po brzegi�.
13 Jego policzki s� jak grz�dka

pachn�cych roślinb,
jak k�pki aromatycznych

ziół.
Usta jego to lilie ociekaj�ce

płynn� mirr�c.
14 Jego r�ce to złote walce

wysadzane chryzolitem.

5:7 �Lub „woal”. 5:11 �Możliwe też
„jak grona daktyli”. 5:12 �Możliwe też
„nad brzegami źródełka”.

ROZDZ. 5
a PnP 4:16

b PnP 4:13, 14

c PnP 4:11

d PnP 1:2

e PnP 3:1

f Łk 2:8
��������������������

szpalta 2
a PnP 3:1, 3

b PnP 6:2

c PnP 1:13
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Brzuch jego to polerowana
kość słoniowa pokryta
szafirami.

15 Jego nogi to marmurowe
kolumny osadzone
na podstawach
z najczystszego złota.

Podobny jest do Libanu,
niezrównany jak cedrya.

16 Jego usta� to sama słodycz.
Wszystko w nim jest zachwy-

caj�ceb.
Taki jest mój ukochany,

taki jest mój najdroższy,
córki Jerozolimy”.

6 „Dok�d poszedł twój
ukochany,

najpi�kniejsza z kobiet?
W któr� stron� si� udał?
Poszukamy go razem z tob�”.

2 „Mój ukochany poszedł
do swojego ogrodu,

mi�dzy grz�dki wonnych
roślin,

by wśród ogrodów paść
trzod�

i zrywać liliec.
3 Mój ukochany jest mój,

a ja jestem jegod.
Pasie on stada wśród lilii”e.

4 „Jesteś pi�kna jak Tirca�f,
moja ukochanag,

zachwycaj�ca jak
Jerozolimah,

zapieraj�ca dech w piersiach
niczym wojska wokół
sztandarów i.

5 Odwróć ode mnie swoje
oczyj,

bo twój wzrok mnie
obezwładnia.

Twoje włosy s� jak
stado kóz

zbiegaj�cych ze stoków
Gileaduk.

5:16 �Dosł. „podniebienie”. 6:4 �Lub
„Miasto Przyjemne”.

6 Twoje z�by s� jak stado
owiec,

które dopiero co wyk�pano.
Wszystkie maj� bliźni�ta,
żadna nie straciła swojego

młodego.
7 Jak połówki owocu granatu,

takie s� twoje policzki�
skryte za woalem.

8 Niech sobie b�dzie
60 królowych,

80 nałożnic�
i dziewcz�t bez likua,

9 ale moja goł�bicab jest
tylko jedna, ta, która
nie ma żadnej skazy,

wyj�tkowa dla swojej matki,
ulubienica� tej, która j�

urodziła.
Dziewcz�ta� j� widz�

i nazywaj� szcz�śliw�,
królowe i nałożnice

j� wysławiaj�:
10 ‚Kim jest ta, która lśni�

jak jutrzenka,
pi�kna jak pełnia ksi�życa,
czysta jak promienie

słońca,
zapieraj�ca dech w piersiach

niczym wojska wokół
sztandarów?’”c.

11 „Zeszłam do sadu orzecho-
wegod,

by zobaczyć, co nowego
wyrosło w dolinie�,

by zobaczyć, czy winorośl
wypuściła p�dy�,

czy zakwitły granatowce.
12 Moje pragnienie� sprawiło,

że niepostrzeżenie znalaz-
łam si�

6:7 �Lub „skronie”. 6:8 �Zob. Słow-
niczek poj�ć. 6:9 �Dosł. „czysta”.
�Dosł. „córki”. 6:10 �Dosł. „spogl�da
w dół”. 6:11 �Lub „wadi”. Zob. Słow-
niczek poj�ć. �Lub „p�ki”. 6:12 �Lub
„moja dusza”.

ROZDZ. 5
a Ps 92:12

b PnP 2:3
��������������������

ROZDZ. 6
c PnP 1:7

PnP 2:16

d PnP 7:10

e PnP 2:16

f 1Kl 14:17
1Kl 15:33

g PnP 1:9

h Ps 48:2

i PnP 6:10

j PnP 1:15
PnP 4:9
PnP 7:4

k PnP 4:1-3
��������������������

szpalta 2
a 1Kl 11:1

b PnP 2:14

c PnP 6:4

d Kzn 2:5



967 PIE
´
S
´
N 6:13�do�8:1

przy królewskich rydwa-
nach�”.

13 „Wróć, wróć, Szulamitko!
Wróć, wróć,
byśmy mogli na ciebie

patrzeć!”
„Czemu przygl�dacie si�

Szulamitce?”a

„Jest ona jak taniec dwóch
tańcz�cych grup�!”

7 „Jak pi�kne s� w sandałach
twoje stopy,

szlachetna córko!
Łuki twoich bioder

s� jak kolie,
dzieło r�k artysty.

2 Twój p�pek to okr�gła
czasza.

Niech nigdy nie zabraknie
w niej korzennego wina.

Brzuch twój to kopiec
pszenicznego ziarna

okolony liliami.
3 Twoje piersi s� jak

dwie młode gazele,
jak bliźni�ta gazelib.

4 Twoja szyjac jest jak wieża
z kości słoniowejd.

Oczy twojee s� jak sadzawki
w Cheszbonief,

koło bramy Bat-Rabbim.
Twój nos jest niczym

wieża Libanu
spogl�daj�ca w stron�

Damaszku.
5 Twoja głowa wieńcz�ca tw�

postać jest jak Karmelg,
a pukle twoich włosów�h

jak purpurowa wełna i.
Te faluj�ce loki urzekły�

króla.
6 Ukochana, jakaś ty pi�kna

i pełna wdzi�ku,

6:12 �Lub „rydwanach swojego ocho-
czego ludu”. 6:13 �Lub „taniec Ma-
chanaim”. 7:5 �Dosł. „twojej głowy”.
�Dosł. „schwytały”.

przewyższasz wszelkie
rozkosze!

7 Twoja sylwetka przypomina
palm�,

a twoje piersi—grona daktylia.
8 Powiedziałem sobie:

‚Wespn� si� na palm�,
by si�gn�ć po jej grona’.
Oby twe piersi były jak

kiście winogron,
twój oddech jak zapach

jabłek,
9 a usta� jak najlepsze wino”.

„Niech płynie ono gładko
dla mojego ukochanego,

niech spływa delikatnie
po ustach tych,
którzy śni�.

10 Ja należ� do swojego
ukochanegob,

a on pragnie mnie.
11 Chodź, mój ukochany,

wyjdźmy na pola,
zanocujmy wśród krzewów

hennowychc.
12 Wstańmy wcześnie

i chodźmy do winnic,
by zobaczyć, czy winorośl

wypuściła p�dy�,
czy rozwin�ło si� kwiecied,
czy zakwitły granatowcee.
Tam okaż� ci swoje uczuciaf.

13 Mandragoryg wydaj� swój
zapach.

Przy naszych drzwiach s�
wszelkie wyborne owoceh.

I te świeżo zebrane,
i te zebrane wcześniej

zachowałam dla ciebie,
mój ukochany.

8 „Gdybyś tylko był jak
mój brat,

którego karmiły piersi
mojej matki!

7:9 �Dosł. „podniebienie”. 7:12 �Lub
„p�ki”.

ROZDZ. 6
a PnP 1:6
��������������������

ROZDZ. 7
b PnP 4:5

c PnP 1:10

d PnP 4:4

e PnP 4:1

f Lb 21:25
Joz 21:8, 39

g Iz 35:2

h PnP 6:5

i Est 8:15
��������������������

szpalta 2
a PnP 7:3

PnP 8:10

b PnP 2:16
PnP 6:3

c PnP 1:14

d PnP 2:13

e PnP 6:11

f PnP 1:2
PnP 4:10

g Rdz 30:14

h PnP 4:16
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Wtedy gdybym ci� spotkała
na dworze, pocałowała-
bym ci�a

i nikt by mn� nie wzgardził.
2 Poprowadziłabym ci�,

zabrałabym do domu swej
matkib,

tej, która mnie uczyła.
Dałabym ci si� napić korzen-

nego wina,
świeżego soku z granatów.

3 Lew� r�k� trzymałby pod
moj� głow�,

a praw� by mnie obejmo-
wałc.

4 Zaprzysi�gam was,
córki Jerozolimy:

Nie próbujcie rozbudzać
we mnie miłości,
gdy sama nie jest
do tego skłonna”d.

5 „Kim jest ta, która zbliża si�
od strony pustkowia,

wsparta na swoim ukocha-
nym?”

„Obudziłam ci�
pod jabłoni�.

Tam twoja matka dała ci
życie,

tam ci� urodziła.
6 Połóż mnie niczym piecz�ć

na swoim sercu,
niczym piecz�ć na swym

ramieniu,
bo miłość jest pot�żna

jak śmierće,
wył�czne oddanie—

nieubłagane jak grób�.
Jej żar to żar ognia,

płomień Jah�f.
7 Miłości nie zgasz� nawet

wezbrane wodyg,
nie zmyj� jej rzekih.

8:6 �Lub „Szeol”, czyli wspólny grób
ludzkości. Zob. Słowniczek poj�ć.
�Skrócona forma imienia Jehowa.

Choćby ktoś oferował
za miłość całe bogactwo
swego domu,

zupełnie by nim�
wzgardzono”.

8 „Mamy mał� siostrzyczk�a,
która jeszcze nie ma piersi.
Jak post�pimy ze swoj�

siostr�,
kiedy zaczn� si� o ni�

ubiegać?”
9 „Jeśli okaże si� murem,

zbudujemy na nim blanki
ze srebra,

ale jeśli okaże si� drzwiami,
zabijemy je cedrowymi

deskami”.
10 „Ja jestem murem,

a moje piersi s� jak wieże.
Dlatego w jego oczach

stałam si� jak ta,
która zaznaje spokoju.

11 Salomon miał winnic�b

w Baal-Hamon.
Powierzył t� winnic�

opiekunom.
Każdy płacił mu za jej owoce

1000 srebrników.
12 Ja mam własn� winnic�,

do swojej dyspozycji.
Do ciebie, Salomonie,

należy 1000 srebrników�,
a 200 do tych, którzy dogl�-

daj� winogron”.
13 „Ty, która mieszkasz

w ogrodachc,
inni� nasłuchuj� twojego

głosu.
Daj usłyszeć go mnie”d.

14 „Pośpiesz si�, mój ukochany,
b�dź szybki jak gazelae

lub jak młody jeleń
na górach obfituj�cych

w wonne korzenie”.

8:7 �Może chodzić o bogactwo albo
o tego człowieka. 8:12 �Dosł. „tysi�c”.
8:13 �Dosł. „towarzysze”.

ROZDZ. 8
a PnP 1:2

b PnP 3:4

c PnP 2:6

d PnP 2:7
PnP 3:5

e Jn 15:13
Ef 5:25
Obj 12:11

f Pwt 4:24
1Jn 4:8

g 1Ko 13:8, 13

h Rz 8:38, 39
��������������������

szpalta 2
a PnP 1:6

b Kzn 2:4

c PnP 1:6
PnP 6:11

d PnP 2:14

e PnP 2:9, 17
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1 Ojciec i jego buntowniczy synowie (1-9)
Jehowa nienawidzi formalistycznego
oddawania Mu czci (10-17)

„Uporz�dkujmy sprawy mi�dzy
sob�” (18-20)

Syjon znowu b�dzie wiernym
miastem (21-31)

2 Wywyższenie góry Jehowy (1-5)
Miecze przekute na lemiesze (4)

Wyniośli poniżeni w dniu Jehowy (6-22)

3 Przywódcy Judy sprowadzaj� lud
na niewłaściw� drog� (1-15)

Córki Syjonu os�dzone (16-26)

4 „Siedem kobiet uchwyci si� jednego
m�żczyzny” (1)

To, co wyrośnie za spraw� Jehowy,
b�dzie pi�kne (2-6)

5 Pieśń o winnicy Jehowy (1-7)
Biada winnicy Jehowy (8-24)
Jehowa płonie gniewem na swój
lud (25-30)

6 Wizja—Jehowa w swojej świ�tyni (1-4)
„
´
Swi�ty, świ�ty, świ�ty jest
Jehowa” (3)

Dotkni�cie w�gielkiem ust Izajasza (5-7)
Izajasz otrzymuje zadanie (8-10)

„Jestem gotowy! Poślij mnie!” (8)
„Jak długo, Jehowo?” (11-13)

7 Wiadomość dla Achaza (1-9)
Szear-Jaszub (3)

Immanuel znakiem (10-17)
Konsekwencje niewierności (18-25)

8 Zbliżaj�ca si� inwazja
Asyryjczyków (1-8)
Maher-Szalal-Chasz-Baz (1-4)

Nie bójcie si�—„z nami jest Bóg!” (9-17)
Izajasz i jego dzieci stanowi� znaki (18)
Szukajcie rady w prawie,
a nie u demonów (19-22)

9 Wielkie światło dla Galilei (1-7)
Narodziny Ksi�cia Pokoju (6, 7)

R�ka Boga wyci�gni�ta przeciwko
Izraelowi (8-21)

10 R�ka Boga wyci�gni�ta przeciwko
Izraelowi (1-4)

Asyria—rózga gniewu Bożego (5-11)
Zapowiedź kary dla Asyrii (12-19)
Ostatek Jakuba powróci (20-27)
Bóg os�dzi Asyri� (28-34)

11 Sprawiedliwe panowanie �gał�zki z pnia
Jessego’ (1-10)
„Wilk b�dzie przebywał
z barankiem” (6)

„Wiedza o Jehowie napełni ziemi�” (9)
Powrót ostatka (11-16)

12 Pieśń dzi�kczynna (1-6)
„Jah Jehowa jest moj� sił�” (2)

13 Wyrok przeciwko Babilonowi (1-22)
Dzień Jehowy jest bliski! (6)
Medowie maj� pokonać Babilon (17)
Babilon nigdy nie b�dzie
zamieszkany (20)

14 Izrael b�dzie mieszkał w swojej
ziemi (1, 2)

Szydercza przypowieść o królu
Babilonu (3-23)
Jaśniej�cy runie z nieba (12)

Jehowa zmiażdży Asyryjczyka (24-27)
Wyrok przeciwko Filistei (28-32)

15 Wyrok przeciwko Moabowi (1-9)

16 Wyrok przeciwko Moabowi
(ci�g dalszy) (1-14)

17 Wyrok przeciwko Damaszkowi (1-11)
Jehowa zgromi narody (12-14)

18 Wyrok przeciwko Etiopii (1-7)

19 Wyrok przeciwko Egiptowi (1-15)
Egipcjanie poznaj� Jehow� (16-25)

Ołtarz dla Jehowy w Egipcie (19)

20 Znak dla Egiptu i Etiopii (1-6)

21 Wyrok przeciwko morskiemu
pustkowiu (1-10)
Strażnik czuwa na strażnicy (8)
„Upadł Babilon!” (9)

Wyrok przeciwko Dumie i pustynnej
równinie (11-17)
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„Strażniku, ile jeszcze b�dzie trwała
noc?” (11)

22 Wyrok przeciwko Dolinie Wizji (1-14)
Zarz�dca Szebna zast�piony
przez Eliakima (15-25)
Symboliczny kołek (23-25)

23 Wyrok przeciwkoTyrowi (1-18)

24 Jehowa pustoszy kraj (1-23)
Jehowa Królem na Syjonie (23)

25 Obfite błogosławieństwa dla ludu
Bożego (1-12)
Jehowa urz�dza uczt�
z wyśmienitego wina (6)

Nie b�dzie śmierci (8)

26 Pieśń o zaufaniu i wybawieniu (1-21)
Jah Jehowa wieczn� Skał� (4)
Mieszkańcy ziemi ucz� si�
prawości (9)

„Twoi umarli ożyj�” (19)
„Wejdź do swoich wewn�trznych
pokojów” (20)

27 Jehowa zabije Lewiatana (1)
Pieśń o Izraelu przyrównanym
do winnicy (2-13)

28 Biada pijakom Efraima! (1-6)
Prorocy i kapłani Judy schodz�
na manowce (7-13)

„Przymierze ze śmierci�” (14-22)
Drogocenny kamień narożny
na Syjonie (16)

Niezwykłe dzieło Jehowy (21)
Jehowa karci w m�dry sposób (23-29)

29 Biada Arielowi! (1-16)
�Okazuj� szacunek ustami,
ale sercem s� daleko’ (13)

Głusi b�d� słyszeć, ślepi zaczn�
widzieć (17-24)

30 Pomoc Egiptu nic niewarta (1-7)
Lud odrzuca prorocze or�dzie (8-14)
„Zaufanie—to b�dzie wasz� sił�” (15-17)
Jehowa okazuje swojemu ludowi
łask� (18-26)
Jehowa—Wspaniały Nauczyciel (20)
„To jest ta droga” (21)

Jehowa wykonuje wyrok na Asyrii (27-33)

31 Prawdziwej pomocy udziela Bóg,
a nie ludzie (1-9)
�Konie Egipcjan s� ciałem’ (3)

32 Król i ksi�ż�ta b�d� panować na rzecz
sprawiedliwości (1-8)

Ostrzeżenie dla zbyt pewnych siebie
kobiet (9-14)

Błogosławieństwa po wylaniu
ducha (15-20)

33 Wyrok; nadzieja dla prawych (1-24)
Jehowa jest S�dzi�, Prawodawc�
i Królem (22)

Nikt nie powie: „Jestem chory” (24)

34 Zemsta Jehowy na narodach (1-4)
Edom b�dzie spustoszony (5-17)

35 Przywrócenie raju (1-7)
Niewidomi b�d� widzieć, niesłysz�cy
b�d� słyszeć (5)

Droga
´
Swi�tości tylko

dla wykupionych (8-10)

36 Najazd Sancheryba na Jud� (1-3)
Rabszak szydzi z Jehowy (4-22)

37 Ezechiasz szuka pomocy Boga przez
Izajasza (1-7)

Pogróżki Sancheryba przeciwko
Jerozolimie (8-13)

Modlitwa Ezechiasza (14-20)
Izajasz przekazuje odpowiedź
Boga (21-35)

Anioł zabija 185 000
Asyryjczyków (36-38)

38 Choroba Ezechiasza i powrót
do zdrowia (1-22)
Pieśń wdzi�czności (10-20)

39 Posłańcy z Babilonu (1-8)

40 Pocieszenie dla ludu Bożego (1-11)
Głos na pustkowiu (3-5)

Pot�ga Boga (12-31)
Narody jak kropla wody z wiadra (15)
Bóg „mieszka nad okr�giem
ziemi” (22)

Bóg woła gwiazdy po imieniu (26)
Bóg nigdy si� nie m�czy (28)
Pokładaj�cy nadziej� w Jehowie
odzyskaj� siły (29-31)

41 Zdobywca ze wschodu (1-7)
Bóg wybiera Izraela na swojego
sług� (8-20)
„Abraham, mój przyjaciel” (8)

Wyzwanie rzucone bożkom (21-29)
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42 Sługa Boży i jego zadanie (1-9)
Jehowa—„to jest moje imi�” (8)

Nowa pieśń ku chwale Jehowy (10-17)
Izrael ślepy i głuchy (18-25)

43 Jehowa na nowo zbiera swój lud (1-7)
Bożki na rozprawie s�dowej (8-13)

„Wy jesteście moimi
świadkami” (10, 12)

Uwolnienie z Babilonu (14-21)
„Stańmy do rozprawy przeciwko
sobie” (22-28)

44 Błogosławieństwa dla ludu Bożego (1-5)
Nie ma Boga oprócz Jehowy (6-8)
Kult bożków niedorzeczności� (9-20)
Jehowa Wykupicielem Izraela (21-23)
Odbudowa Judy za spraw�
Cyrusa (24-28)

45 Cyrus wyznaczony do zdobycia
Babilonu (1-8)

Glina nie może si� spierać
z Garncarzem (9-13)

Inne narody uznaj� Izraela (14-17)
Bóg jest Stwórc�, Jego zapowiedzi s�
wiarygodne (18-25)
Ziemia stworzona po to, żeby była
zamieszkana (18)

46 Bożki Babilonu a Bóg Izraela (1-13)
Jehowa zapowiada, co si�
wydarzy (10)

Drapieżny ptak ze wschodu (11)

47 Upadek Babilonu (1-15)
Astrolodzy zdemaskowani (13-15)

48 Izrael zganiony i oczyszczony (1-11)
Jehowa wyst�pi przeciwko
Babilonowi (12-16a)

Bóg uczy tego, co pożyteczne (16b-19)
„Wychodźcie z Babilonu!” (20-22)

49 Jehowa powołuje swojego sług� (1-12)´
Swiatło dla narodów (6)

Pociecha dla Izraela (13-26)

50 Izrael cierpi przez swoje grzechy (1-3)
Posłuszny sługa Jehowy (4-11)

„Jehowa wyszkolił mój j�zyk” (4)

51 Syjon stanie si� jak Eden (1-8)
Pot�żny Twórca Syjonu pociesza
lud (9-16)

Kielich gniewu Jehowy (17-23)

52 �Zbudź si�, Syjonie!’ (1-12)
Pi�kny widok nios�cego dobr�
nowin� (7)

Strażnicy Syjonu wykrzykuj�
z radości (8)

Nosz�cy sprz�ty Jehowy musz� być
czyści (11)

Sługa Jehowy zostanie
wywyższony (13-15)
Oszpecony wygl�d (14)

53 Cierpienie i śmierć sługi Jehowy (1-12)
Pogardzany i unikany (3)
Dźwigał nasze choroby i ból (4)
„Prowadzono go jak owc� na rzeź” (7)
„Poniósł grzech wielu ludzi” (12)

54 Niepłodny Syjon b�dzie miał wielu
synów (1-17)
Jehowa m�żem Syjonu (5)
Synowie Syjonu b�d� wyuczeni
przez Jehow� (13)˙

Zadna broń przeciwko Syjonowi
nie b�dzie skuteczna (17)

55 Zaproszenie do jedzenia i picia
za darmo (1-5)

Szukajcie Jehowy i ufajcie Jego
słowu (6-13)
Boże drogi góruj� nad ludzkimi (8, 9)
Słowo Jehowy zawsze
si� spełnia (10, 11)

56 Błogosławieństwa dla cudzoziemców
i eunuchów (1-8)
Dom modlitwy dla wszystkich (7)´

Slepi strażnicy przyrównani do niemych
psów (9-12)

57 Prawi i lojalni gin� (1, 2)
Duchowa prostytucja Izraela
zdemaskowana (3-13)

Pociecha dla uniżonych (14-21)
Niegodziwi jak wzburzone morze (20)
„Nie ma pokoju dla
niegodziwych” (21)

58 Post szczery i na pokaz (1-12)
„Szabat rozkosz�” (13, 14)

59 Grzechy Izraela oddzielaj� go
od Boga (1-8)

Wyznanie grzechów (9-15a)
Jehowa wyst�puje w obronie
skruszonych (15b-21)
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1 Wizja dotycz�ca Judy i Je-
rozolimy, któr� Izajasz�a, syn

Amoca, otrzymał za dni Uzzja-
szab, Jotamac, Achazad i Eze-
chiaszae, królów Judyf.
2 Posłuchajcie, niebiosa,

i zwróć uwag�, ziemiog,
bo Jehowa mówi:
„Wykarmiłem i wychowałem

synówh,
lecz oni zbuntowali si�

przeciwko mniei.
3 Byk dobrze zna swojego

gospodarza,
a osioł—żłób swojego

właściciela.
Ale Izrael mnie� nie zna j,
mój własny lud post�puje

bez zrozumienia”.
4 Biada grzesznemu

narodowik,
ludowi obci�żonemu win�!
Biada niegodziwemu potom-

stwu, zdeprawowanym
dzieciom!

Porzuciliście Jehow�l,

1:1 � Imi� to znaczy „wybawienie przez
Jehow�”. 1:3 �Lub „swojego pana”.

wzgardziliście
´
Swi�tym

Izraela,
odwróciliście si� od Niego.

5 Coraz bardziej si� buntuje-
cie, gdzie wi�c was jeszcze
uderzyć?a

Cała wasza głowa jest chora
i chore jest całe wasze

serceb.
6 Od stóp do głów nie ma

zdrowego miejsca.
Skaleczenia, sińce i otwarte

rany
nie zostały opatrzone�, prze-

wi�zane ani posmarowane
oliw�c.

7 Wasz kraj spustoszono,
miasta spalono ogniem.
Na waszych oczach cudzo-

ziemcy pożeraj� wasz�
ziemi�d.

Wszystko jest zniszczone jak
po inwazji wrogówe.

8 Córka syjońska została
porzucona jak szałas
w winnicy,

jak szopa na polu ogórków,

1:6 �Dosł. „wyciśni�te”.

60 Chwała Jehowy oświetla Syjon (1-22)
„Jak goł�bie do swoich goł�bników” (8)
Miedź zast�piona złotem (17)
„Malutki stanie si� tysi�cem” (22)

61 Namaszczony, żeby głosić
dobr� nowin� (1-11)
„Rok dobrej woli Jehowy” (2)
„Wielkie drzewa prawości” (3)
Pomoc cudzoziemców (5)
Kapłani Jehowy (6)

62 Nowe imi� Syjonu (1-12)

63 Zemsta Jehowy na narodach (1-6)
Lojalna miłość Jehowy
w przeszłości (7-14)

Modlitwa wyrażaj�ca skruch� (15-19)

64 Modlitwa wyrażaj�ca skruch�
(ci�g dalszy) (1-12)
Jehowa „naszym Garncarzem” (8)

65 Wyrok Jehowy przeciwko
bałwochwalcom (1-16)
Bóstwo szcz�ścia i przeznaczenia (11)
„Moi słudzy b�d� jeść” (13)

Nowe niebo i nowa ziemia (17-25)
�Pobuduj� domy i zasadz�
winnice’ (21)

„Nie b�d� si� trudzić na darmo” (23)

66 Prawdziwe i fałszywe wielbienie (1-6)
Syjon i jego synowie (7-17)
Bóg gromadzi ludzi, by oddawali Mu
cześć w Jerozolimie (18-24)

ROZDZ. 1
a 2Kn 32:32

b 2Kn 26:22
Iz 6:1

c 2Kn 27:1, 2

d 2Kn 28:1

e 2Kn 29:1, 2
2Kn 32:20

f Mt 1:9

g Ps 50:4

h Pwt 1:31

i Pwt 4:25, 26
Eze 20:8

j Oz 4:6

k Dn 9:11

l Pwt 31:16
Jer 2:5

��������������������

szpalta 2
a Jer 5:3

b Neh 9:34, 35
Dn 9:8

c Łk 10:34

d Pwt 28:33, 63

e 2Kl 18:11
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jak miasto podczas obl�że-

niaa.
9 Gdyby Jehowa, Bóg Zast�-

pów, nie pozostawił nam
choć troch� ocalałych,

stalibyśmy si� jak Sodoma,
przypominalibyśmy

Gomor�b.
10 Posłuchajcie słowa Jehowy,

dyktatorscy władcy
Sodomy!c

Zwróćcie uwag� na prawo�
naszego Boga, mieszkańcy
Gomory!d

11 „Comi pomnóstwie waszych
ofiar?”e—mówi Jehowa.

„Dosyć mam waszych cało-
paleń z baranówf i tłuszczu
tuczonych zwierz�tg.

Nie sprawia mi przyjemności
krewh młodych byków i,
baranków i kozłów j.

12 Przychodzicie, żeby stan�ć
przede mn�k.

Ale czy ktoś od was ż�dał,
żebyście wydeptywali moje

dziedzińce? l

13 Nie przynoście wi�cej nic
niewartych ofiar zbożo-
wych�.

Wasze kadzidło jest dla mnie
odrażaj�cem.

Obchodzicie dni nowiun

i szabatyo oraz zwołujecie
zgromadzeniap,

ale nie mog� znieść, że urz�-
dzacie uroczyste zgroma-
dzenie i jednocześnie zaj-
mujecie si� magi�q.

14 Znienawidziłem� wasze dni
nowiu i świ�ta,

stały si� dla mnie ci�żarem.
Nie mam już siły ich znosić.

15 Gdy wyci�gacie r�ce, żeby
si� modlić,

odwracam od was oczyr.

1:10 �Lub „pouczenia”. 1:13 �Zob.
Słowniczek poj�ć. 1:14 �Lub „moja du-
sza znienawidziła”.

Chociaż mnożycie
modlitwya,

ja was nie wysłuchuj�b.
Wasze r�ce s� splamione

krwi�c.
16 Umyjcie si� i oczyśćcie!d

Przestańcie dopuszczać si�
na moich oczach podłych
czynów.

Nie wyrz�dzajcie już złae.
17 Uczcie si� wyświadczać

dobro, post�pujcie
sprawiedliwief,

przywołujcie do porz�dku
tych, którzy gn�bi� innych,

brońcie praw sierot�
i stawajcie w obronie wdów”g.

18 „Przyjdźcie i uporz�dkujmy
sprawy mi�dzy sob�”—
mówi Jehowah.

„Choćby wasze grzechy były
jak szkarłat,

stan� si� białe jak śnieg i.
Choćby były czerwone jak

tkanina karmazynowa,
stan� si� białe jak wełna.

19 Jeżeli ch�tnie okażecie
posłuszeństwo,

b�dziecie jeść to, co dobre
w tej ziemi j.

20 Ale jeśli nie okażecie
posłuszeństwa i b�dziecie
si� buntować,

pochłonie was mieczk,
bo tak powiedział� Jehowa”.

21 Jak do tego doszło, że wier-
ne miasto l stało si� prosty-
tutk�?!m

Było pełne sprawiedliwościn,
mieszkała w nim prawośćo,
a teraz żyj� tam mordercyp.

22 Twoje srebro stało si�
żużlemq.

Twoje piwo� jest rozcieńczo-
ne wod�.

1:17 �Dosł. „chłopca bez ojca”. 1:20
�Dosł. „powiedziały usta”. 1:22 �Lub
„piwo pszeniczne”.

ROZDZ. 1
a 2Kl 18:13, 14

Iz 8:7, 8
b Rdz 19:24, 25

Pwt 29:22, 23
Rz 9:29

c Rdz 13:13
Iz 3:8, 9

d Pwt 32:32
Judy 7

e 1Sm 15:22
Prz 15:8
Oz 6:6
Mi 6:7

f Wj 29:38
g Kpł 3:14-16
h Kpł 17:11
i Kpł 4:18, 21
j Kpł 16:5
k Pwt 16:16
l Kzn 5:1

Mal 1:8
m Prz 21:27

Eze 8:11, 12
n Lb 28:11
o Wj 31:13
p Kpł 23:2
q Kpł 19:26
r Prz 15:29
��������������������

szpalta 2
a Mt 6:7
b Prz 28:9

Iz 59:2
Lam 3:44

c Mi 3:2-4
d Jer 4:14
e Iz 55:7
f Mi 6:8
g Pwt 10:18

Jer 22:3
h Mi 6:2

Jak 4:8
i Ps 51:7

Iz 44:22
Mi 7:19

j Pwt 28:1, 2
Jl 2:19

k Kpł 26:33
Prz 29:1

l Ps 48:2
m Jer 2:20
n 2Sm 8:15

1Kl 3:28
o 2Kn 19:9, 10
p Mi 3:1-3

Łk 13:34
q Eze 22:18
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23 Twoi ksi�ż�ta s� uparci,

to wspólnicy złodzieia.
Każdy z nich jest pazerny

na łapówki i łasy na pre-
zentyb.

Nie oddaj� sprawiedliwości
sierocie,

a sprawy s�dowej wdowy
nawet nie rozpatruj�c.

24 Dlatego prawdziwy Pan,
Jehowa, Bóg Zast�pów,

Mocarz Izraela, oświadcza:
„Dosyć tego! Pozb�d� si�

swoich przeciwników
i wywr� zemst� na swych

wrogachd.
25 Zwróc� swoj� r�k� przeciw-

ko tobie,
poddam ci� wytapianiu

i dokładnie� oczyszcz� ci�
z żużlu,

usun� wszelkie twoje zanie-
czyszczeniae.

26 Ustanowi� ci s�dziów, tak
jak to było wcześniej,

i dam ci doradców—
jak na pocz�tkuf.

Wtedy b�dziesz nazywane
Miastem Prawości, Mias-
tem Wiernymg.

27 Syjon b�dzie wykupiony
sprawiedliwości�h,

a ci, którzy do niego powra-
caj�—prawości�.

28 Buntownicy zostan� zgła-
dzeni razem z grzeszni-
kami i.

Ci, którzy opuszczaj�
Jehow�, zgin� j.

29 B�dziecie si� wstydzić z po-
wodu pot�żnych drzew,
które sobie upodobaliściek.

Okryjecie si� hańb� z powo-
du ogrodów�, które sobie
wybraliście l.

1:25 �Dosł. „jakby ługiem”. 1:29 �Naj-
wyraźniej chodzi o drzewa i ogrody
zwi�zane z bałwochwalczym kultem.

30 Staniecie si� podobni
do wielkiego drzewa
ze zwi�dłymi liśćmia,

do ogrodu pozbawionego
wody.

31 Siłacz stanie si�
wi�zk� pakuł�,

a jego dzieło—iskr�.
Razem stan� w płomieniach
i nie b�dzie nikogo, kto by je

ugasił”.

2 Wizja dotycz�ca Judy i Je-
rozolimy, któr� otrzymał Iza-

jasz, syn Amocab.
2 Pod koniec dni�

góra domu Jehowy
zostanie mocno osadzona

ponad szczytami górc,
wyniesiona ponad wzgórza.
I b�d� do niej zmierzać

wszystkie narodyd.
3 Ludzie z wielu narodów

pójd� i powiedz�:
„Chodźcie, wejdźmy na gór�

Jehowy,
do domu Boga Jakubae.
On b�dzie nas pouczał

o swoich drogach
i b�dziemy chodzić Jego

ścieżkami”f.
Bo z Syjonu wyjdzie prawo�,
a z Jerozolimy—słowo

Jehowyg.
4 B�dzie s�dził narody

i rozstrzygał sprawy�
dotycz�ce wielu ludów.

Przekuj� swoje miecze
na lemiesze,

a włócznie na noże
ogrodniczeh.

Naród nie podniesie miecza
przeciwko narodowi

ani nie b�d� si� już uczyć
sztuki wojennej i.

1:31 �Chodzi o łatwopalne włókna roś-
linne. 2:2 �Lub „w dniach ostatnich”.
2:3 �Lub „wyjd� pouczenia”. 2:4 �Lub
„rozwi�zywał problemy”.

ROZDZ. 1
a Iz 3:14

Mi 3:9-11

b Wj 23:8

c Wj 22:22
Jer 5:28

d Eze 5:13

e Jer 6:29, 30
Jer 9:7
Mal 3:3

f Lb 12:3
1Sm 12:1, 3
Iz 32:1
Eze 34:23

g Iz 62:1

h Jer 31:11

i Eze 20:38

j 1Kl 9:6, 7

k Eze 6:13

l Iz 65:3
Iz 66:17
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szpalta 2
a Jer 17:5, 6
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ROZDZ. 2
b Iz 1:1

c Za 8:3

d Ps 72:1, 8
Ps 86:9
Mi 4:1-3
Ag 2:7
Dz 10:34, 35

e Za 8:23

f Iz 54:13

g Iz 51:4

h Ps 46:9

i Ps 72:7
Iz 60:18
Mt 26:52
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5 Przyjdźcie, potomkowie

Jakuba,
chodźmy w świetle Jehowya.

6 Boże, porzuciłeś swój lud,
potomków Jakubab,

bo przej�li mnóstwo zwycza-
jów ze Wschodu.

Zajmuj� si� magi�c

jak Filistyni
i roi si� u nich od dzieci

cudzoziemców.
7 Ich ziemia jest pełna srebra

i złota
i nie da si� policzyć

ich skarbów.
Ich ziemia jest pełna koni
i nie da si� policzyć

ich rydwanówd.
8 Ich ziemia jest pełna bez-

wartościowych bożkówe

i kłaniaj� si� dziełu
swoich r�k,

temu, co wykonały
ich własne palce.

9 Ludzie nisko upadli,
upodlili si�

i nie możesz im przebaczyć.
10 Wejdźcie mi�dzy skały

i ukryjcie si� w prochu
ze strachu przed gniewem

Jehowy
i pot�g� Jego majestatuf.

11 Wyniosłe oczy zostan�
poniżone,

a ludzka pycha zostanie
złamana�.

Tego dnia tylko Jehowa
b�dzie wywyższony.

12 Bo ten dzień należy do
Jehowy, Boga Zast�pówg.

Ten dzień przychodzi na każ-
dego, kto jest wyniosły
i zarozumiały,

na wszystkich—i tych wyso-
ko postawionych, i tych,
co znacz� niewieleh,

2:11, 17 �Lub „upokorzona”.

13 na wszystkie wysokie
i wyniosłe cedry Libanu

i wszystkie d�by Baszanu,
14 na wszystkie wysokie góry

i wszystkie wyniosłe
wzgórza,

15 na każd� wysok� wież�
i każdy warowny mur,

16 na wszystkie okr�ty
Tarszisza

i wszystkie wspaniałe statki.
17 Ludzka wyniosłość zostanie

poniżona,
a pycha—złamana�.
Tego dnia tylko Jehowa

b�dzie wywyższony.
18 Bezwartościowe bożki

całkowicie znikn�b.
19 Kiedy Jehowa powstanie,

żeby wstrz�sn�ć ziemi�,
to ze strachu przed Jego

gniewem
i pot�g� Jego majestatuc

ludzie schowaj� si� w skal-
nych jaskiniach

i w dołach w ziemid.
20 Tego dnia wezm� swoje

bezwartościowe bożki
ze srebra i złota,

które sobie zrobili, żeby si�
im kłaniać,

i rzuc� je ryjówkom i nieto-
perzome.

21 Kiedy Jehowa powstanie,
żeby wstrz�sn�ć ziemi�,

to ze strachu przed Jego
gniewem

i pot�g� Jego majestatu
ludzie schowaj� si� w skal-

nych jamach
i rozpadlinach.

22 Dla własnego dobra prze-
stańcie ufać człowiekowi,

który jest tylko tchnieniem�.
Czy warto na niego liczyć?

2:22 �Lub „którego dech jest w jego
nozdrzach”.

ROZDZ. 2
a Iz 60:19, 20

b Pwt 31:16, 17

c Pwt 18:10

d Pwt 17:15, 16

e 2Kn 28:1, 2
2Kn 33:1, 7

f Wj 20:18

g Sof 1:4, 7

h Iz 66:16
��������������������

szpalta 2
a 1Kl 10:22

Eze 27:25

b Iz 27:9

c Iz 2:10
2Ts 1:9

d Obj 6:15

e Iz 30:22
Iz 31:7



IZAJASZA 3:1-16 976

3 Prawdziwy Pan, Jehowa,
Bóg Zast�pów,

usuwa z Jerozolimy
i Judy wszelkiego rodzaju
wsparcie:

wszystkie zapasy chleba
i wodya,

2 mocarza i wojownika,
s�dziego i prorokab, wróżbit�

i starszego,
3 dowódc� pi�ćdziesi�tkic,

dygnitarza oraz doradc�,
znawc� sztuki magicznej

i wprawnego zaklinaczad.
4 Ich ksi�ż�tami ustanowi�

chłopców
i nieobliczalni� b�d� nad

nimi panować.
5 Ludzie b�d� gn�bić jedni

drugich,
każdy swojego bliźniegoe.
Chłopiec zaatakuje starca,
a mało znacz�cy nie b�dzie

si� liczył z poważanymf.
6 Każdy chwyci brata w domu

swojego ojca i powie:
„Ty masz płaszcz, wi�c b�dź

naszym przywódc�.
Panuj nad tym rumowis-

kiem”.
7 Ale ten zaprotestuje:

„Nie b�d� opatrywać
waszych ran�,

nie mam w domu ani jedze-
nia, ani ubrania.

Nie ustanawiajcie mnie
przywódc� tego ludu”.

8 Jerozolima si� potkn�ła,
a Juda upadła,
bo słowami i czynami wyst�-

puj� przeciwko Jehowie.
Wobec Jego majestatu�

zachowuj� si� bezczelnieg.
9 Już sam wyraz ich twarzy

świadczy przeciwko nim.

3:4 �Lub „kapryśni”. 3:7 �Lub „nie b�-
d� waszym uzdrowicielem”. 3:8 �Dosł.
„w oczach Jego chwały”.

Otwarcie mówi� o swoim
grzechu, tak jak mieszkań-
cy Sodomya,

nawet nie próbuj� go ukryć.
Biada im�, bo sami ści�gaj�

na siebie nieszcz�ście!
10 Powiedzcie prawym, że b�-

dzie si� im dobrze wiodło.
Otrzymaj� nagrod� za swoje

post�powanie�b.
11 Biada niegodziwym!

Spadnie na nich
nieszcz�ście,

zaznaj� tego, co sami robili
innym!

12 Przełożeni mojego ludu ob-
chodz� si� z nim surowo

i panuj� nad nim kobiety.
Ludu mój, twoi przywódcy

sprawiaj�, że si� bł�kasz,
że nie możesz rozpoznać

właściwej drogic.
13 Jehowa jest gotowy do roz-

prawy,
powstaje, żeby wydać wyrok

na narody.
14 Jehowa os�dzi starszych

i ksi�ż�t swojego ludu.
„Doszcz�tnie spaliliście

winnic�,
a to, co ukradliście biednym,

jest w waszych domachd.
15 Jakim prawem uciskacie

mój lud
i miażdżycie biednych?”e—

oświadcza Wszechwładny
Pan, Jehowa, Bóg
Zast�pów.

16 Jehowa mówi: „Ponieważ
córki Syjonu s� wyniosłe—

chodz� z wysoko podniesio-
nymi głowami�,

rzucaj� zalotne spojrzenia,
id�c, kołysz� biodrami

3:9 �Lub „ich duszy”. 3:10 �Dosł. „b�-
d� spożywać owoc swych uczynków”.
3:16 �Dosł. „z wyci�gni�t� szyj�”.

ROZDZ. 3
a Kpł 26:26

Pwt 28:49, 51
Jer 37:21
Eze 4:16

b Eze 13:9

c Wj 18:21

d Pwt 18:10, 12
Iz 8:19

e Jer 9:4, 5
Mi 3:2, 3

f Kpł 19:32

g 2Kn 33:1, 6
Eze 9:9
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a Rdz 18:20

Iz 1:10
Judy 7

b Kzn 8:12
Sof 2:3

c Jer 5:31
Hab 1:4

d Iz 1:23
Jer 5:26-28
Mi 2:1, 2
Mi 6:10

e Mi 3:2, 3



977 IZAJASZA 3:17�do�5:2
i pobrz�kuj� łańcuszkami

na nogach—
17 Jehowa sprawi, że głowy

córek Syjonu pokryj� si�
strupami.

Jehowa sprawi, że wyłysiej�a.
18 W tym dniu Jehowa odbierze

im wszystkie ozdoby:
bransoletki na nogi,

opaski na głow�, ozdoby
w kształcie ksi�życab,

19 kolczyki�, bransolety, woale,
20 nakrycia głowy, łańcuszki na

nogi, przepaski na piersi�,
flakoniki z perfumami�,

amulety�,
21 pierścionki, kolczyki

do nosa,
22 uroczyste szaty, narzutki,

płaszcze, sakiewki,
23 lusterkac, lniane szaty�,

turbany i chusty.
24 Zamiast zapachu olejku bal-

samowegod b�dzie smród,
zamiast pasa—powróz,
zamiast pi�knej fryzury—

łysinae,
zamiast bogatej szaty—

wór�f,
a zamiast urody—pi�tno.

25 Twoi ludzie padn� od mie-
cza,

twoi dzielni wojownicy zgin�
w bitwieg.

26 Bramy Syjonu pogr�ż� si�
w żalu i smutkuh.

Syjon b�dzie jak siedz�ca na
ziemi kobieta w żałobie”i.

4 Tego dnia siedem kobiet u-
chwyci si� jednego m�żczyz-

nyj, mówi�c:
„B�dziemy jadły własny

chleb

3:19 �Lub „wisiorki”. 3:20 �Lub „szar-
fy”. �Dosł. „domy dusz”. �Lub „o-
zdobne brz�cz�ce muszelki”. 3:23 �Lub
„szaty spodnie”. 3:24 �Zob. Słowniczek
poj�ć.

i nosiły własne ubranie,
tylko pozwól, żeby nazywa-

no nas twoim imieniem.
Niech zostanie z nas zdj�ta

hańba�”a.
2 Tego dnia to, co wyrośnie�

za spraw� Jehowy, b�dzie oka-
załe i pi�kne, a plony ziemi sta-
n� si� powodem do dumy i ra-
dości dla ocalałych z Izraelab.
3 Każdy, kto przetrwa na Syjo-
nie, kto pozostanie w Jerozoli-
mie—każdy w Jerozolimie, kto
został zapisany, żeby żyć—b�-
dzie nazywany świ�tymc.

4 Gdy Jehowa duchem s�du
i ognia�d zmyje brud� z córek
Syjonue, a z Jerozolimy spłucze
krew, która została w niej prze-
lana, 5 wtedy nad cał� gór�
Syjon i nad jej miejscem zgro-
madzeń Jehowa stworzy obłok
i dym za dnia, a w nocy jas-
ny ogieńf. Cała ta wspaniała zie-
mia znajdzie si� pod osłon�.
6 Powstanie tam szałas, który
b�dzie dawał cień w czasie upal-
nego dniag oraz służył za schro-
nienie przed burz� i deszczemh.

5 Zaśpiewam mojemu
ukochanemu

pieśń o nim i jego winnicyi.
Mój ukochany miał winnic�

na żyznym zboczu.
2 Spulchnił jej ziemi�,

oczyścił j� z kamieni,
obsadził szlachetn�

czerwon� winorośl�,
pośrodku niej zbudował

wież�
i wykuł tłoczni�j.
Miał nadziej�, że b�dzie

rodzić dobre winogrona,
ale ona wydała tylko nic

niewarte owocek.

4:1 �Chodzi o hańb� zwi�zan� z brakiem
m�ża i dzieci. 4:2 �Lub „wyrośnie ja-
ko latorośl”. 4:4 �Lub „oczyszczenia”.
�Dosł. „odchody”.
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3 „Mieszkańcy Jerozolimy

i Judy,
rozs�dźcie, prosz�, mi�dzy

mn� a moj� winnic�a.
4 Co wi�cej mógłbym zrobić

dla swojej winnicy?
Czego jeszcze dla niej

nie zrobiłem?b

Dlaczego gdy spodziewałem
si�, że wyda dobre wino-
grona,

ona wydała owoce nic
niewarte?

5 Teraz wam powiem,
co zrobi� ze swoj� winnic�:
Usun� jej żywopłot,
zostanie doszcz�tnie

spalonac.
Zburz� jej kamienny mur
i b�dzie deptana.

6 Sprawi�, że stanie si�
nieużytkiemd.

Nie b�dzie przycinana ani
pielona,

zarośnie cierniami i chwas-
tamie.

Chmurom nakaż�, żeby nie
spuszczały na ni� deszczuf.

7 Winnic� Jehowy, Boga
Zast�pów, jest lud Izraelag.

Mieszkańcy Judy s� upraw�,
któr� pokochał.

Spodziewał si� sprawiedli-
wościh,

lecz zapanowała niespra-
wiedliwość.

Spodziewał si� prawości,
lecz słychać krzyk rozpa-

czy”i.
8 Biada tym, którzy przył�cza-

j� dom do domuj

i dodaj� pole do polak,
tak że nie ma już miejsca

dla innych!
I sami mieszkaj�w tej ziemi.

9 Na własne uszy słyszałem,
jak Jehowa, Bóg Zast�pów,
przysi�gł,

że wiele domów, choć wiel-
kich i pi�knych,

zacznie budzić groz�.
Nikt nie b�dzie w nich

mieszkała.
10 Dziesi�ć mórg� winnicy da

zaledwie jeden bat� wina,
a z chomera� wysianego

ziarna zbierze si� zaledwie
ef��b.

11 Biada tym, którzy od wczes-
nego rana szukaj� alkoholuc

i przesiaduj� do nocy,
aż wino ich rozpali!

12 Na ich ucztach leje si� wino,
gra lira�, harfa�, tamburyn

oraz flet.
Ale nie zwracaj� uwagi

na działania Jehowy,
nie dostrzegaj� tego,

co On robi.
13 Mój lud pójdzie wi�c

na wygnanie
za to, że brak mu wiedzyd.
Jego dostojnicy b�d�

chodzić głodnie,
a zwykli ludzie b�d� usychać

z pragnienia.
14 Grób� si� poszerzył�,

szeroko rozwarł swoj�
paszcz�f.

Na pewno trafi do niego
świetność� Jerozolimy, jej

hałaśliwe tłumy i ci, którzy
sp�dzaj� czas na hucznych
zabawach.

15 Ludzie si� upodl�,
zostan� upokorzeni,

5:10 �Dosł. „dziesi�ć zaprz�gów”. Cho-
dzi o obszar ziemi, jaki w ci�gu dnia
mog� zaorać byki w 10 zaprz�gach.
�Zob. Dodatek B14. 5:12 �Hebr.
kinnòr. Instrument strunowy przypomi-
naj�cy lir� lub harf�. �Hebr. néwel. In-
strument strunowy przypominaj�cy har-
f� lub lir�. 5:14 �Lub „Szeol”, czyli
wspólny grób ludzkości. Zob. Słowni-
czek poj�ć. �Lub „poszerzył swoj� du-
sz�”. �Lub „dostojnicy”.
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oczy wyniosłych b�d�

poniżone.
16 Jehowa, Bóg Zast�pów,

wywyższy si�, gdy wykona
swój wyrok�.

Prawdziwy Bóg,
´
Swi�tya,

uświ�ci si� przez prawośćb.
17 Baranki b�d� si� tam paść

jak na swoim pastwisku.
Cudzoziemcy b�d� si� żywić

na spustoszonych miejs-
cach, gdzie kiedyś przeby-
wały dobrze odżywione
zwierz�ta.

18 Biada tym, którzy ci�gn�
swoj� win� sznurami
oszustwa

i wprz�gaj� si� w grzech
jak do wozu;

19 tym, którzy mówi�: „Niech´
Swi�ty Izraela pośpieszy
si� ze swoim dziełem,

niech szybko je wykona—
chcemy to zobaczyć!

Niech spełni swoje
zamierzenie�—

chcemy je poznać!”c.
20 Biada tym, którzy mówi�,

że dobre jest złe, a złe jest
dobred,

którzy ciemność przedsta-
wiaj� jako światło, a świat-
ło jako ciemność,

którzy gorycz zamieniaj�
w słodycz, a słodycz
w gorycz!

21 Biada tym, którzy s� m�drzy
we własnych oczach

i sami siebie uważaj� za roz-
tropnych!e

22 Biada mocnym w piciu wina,
tym, którzy s� mistrzami

w mieszaniu napojów alko-
holowychf;

23 tym, którzy za łapówk� unie-
winniaj� niegodziwcag,

5:16 �Lub „wywyższy si� przez spra-
wiedliwość”. 5:19 �Lub „postanowie-
nie; zamysł”.

a prawemu odmawiaj� spra-
wiedliwości!a

24 B�d� zniszczeni jak ścierni-
sko, które zostaje pochło-
ni�te przez ogień,

jak sucha trawa, która znika
w płomieniach.

Ich korzenie zgnij�,
a ich kwiaty rozwiej� si�

jak pył,
bo odrzucili prawo� Jehowy,

Boga Zast�pów,
wzgardzili słowem

´
Swi�tego

Izraelab.
25 Dlatego Jehowa zapłon�ł

gniewem na swój lud,
wyci�gnie przeciw niemu

swoj� r�k� i go uderzyc.
Wtedy zadrż� góry,
trupy b�d� leżeć na ulicach

jak śmiecid.
Ze wzgl�du na to wszystko

Jego gniew si� nie od-
wrócił,

Jego r�ka cały czas jest
wyci�gni�ta, gotowa
do uderzenia.

26 Dał znak� dalekiemu
narodowie,

zagwizdał, żeby wezwać go
z krańca ziemif.

I oto przybywa on bardzo
szybkog.

27 Nie ma w nim nikogo,
kto jest zm�czony, nikogo,
kto si� potyka.

Nikt nie jest senny i nikt
nie śpi.

Pasy na ich biodrach nie
s� poluzowane,

rzemyki sandałów nie s�
zerwane.

28 Wszystkie ich strzały s�
ostre,

wszystkie łuki napi�te.

5:24 �Lub „pouczenia”. 5:26 �Lub
„postawił słup sygnałowy”.
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Kopyta ich koni s� jak

krzemień,
a koła rydwanów jak wichera.

29 Ich głos przypomina ryk lwa,
rycz� jak młode lwy�b.
B�d� wydawać groźne po-

mruki i pochwyc� zdobycz,
odejd� z ni� i nikt jej nie

uratuje.
30 Tego dnia nad ni� zarycz�,

ich głos b�dzie jak huk
morzac.

Każdy, kto spojrzy na t� zie-
mi�, zobaczy przeraźliw�
ciemność.´

Swiatło spowij� ciemne
chmuryd.

6 W roku, w którym umarł król
Uzzjasze, ujrzałem Jehow�

siedz�cego na wyniosłym tro-
nief, a końce Jego szaty wypeł-
niały świ�tyni�. 2 Unosili si�
nad Nim serafowie. Każdy z nich
miał sześć skrzydeł—dwoma za-
krywał swoj� twarz, dwoma za-
krywał nogi, a dwa służyły mu
do latania.
3 I wołał jeden do drugiego:

„
´
Swi�ty, świ�ty, świ�ty jest
Jehowa, Bóg Zast�pów!g

Cała ziemia pełna jest Jego
chwały!”.

4 Od tych okrzyków� zatrz�s-
ły si� odrzwia i dom napełnił si�
dymemh.
5 Wtedy powiedziałem:

„Biada mi!
Teraz na pewno umr��,
bo jestem człowiekiem

o nieczystych wargach
i mieszkam wśród ludzi

o nieczystych wargach i,
a moje oczy ujrzały Króla,

samego Jehow�, Boga
Zast�pów”.

5:29 �Lub „młode grzywiaste lwy”.
6:4 �Dosł. „na głos wołaj�cego”. 6:5
�Dosł. „jestem zmuszony do milczenia”.

6 Wówczas przyleciał do mnie
jeden z serafów. Trzymał w r�-
ku żarz�cy si� w�gieleka, któ-
ry wzi�ł szczypcami z ołtarzab.
7 Dotkn�ł nim moich ust i po-
wiedział:

„Dotkn�łem w�gielkiem
twoich ust,

jesteś wolny od winy,
twój grzech został przeba-

czony”.
8 I usłyszałem głos Jehowy:

„Kogo mam posłać? Kto b�dzie
nas reprezentował?”c. Odpowie-
działem: „Jestem gotowy! Poślij
mnie!”d.
9 On rzekł: „Idź i przemów

do tego ludu:
‚B�dziecie ci�gle słyszeć,
ale niczego nie zrozumiecie.
B�dziecie ci�gle patrzeć,
ale niczego nie pojmiecie’e.

10 Znieczul serce tego luduf,
znieczul ich uszyg,
posklejaj im oczy,
żeby nie widzieli swoimi

oczami
ani nie słyszeli swoimi

uszami,
żeby ich serce nie rozumiało
i żeby nie zawrócili i nie zo-

stali uzdrowieni”.
11 Wtedy zapytałem: „Jak dłu-

go, Jehowo?”. On odrzekł:
„Aż miasta obróc� si�

w ruiny i zostan�
bez mieszkańców,

domy opustoszej�,
a zrujnowana ziemia zamieni

si� w pustkowieh.
12 Aż Jehowa wyp�dzi ludzi

daleko i

i w tej ziemi zapanuje strasz-
liwa pustka.

13 „Ale pozostanie tam jesz-
cze dziesi�ta cz�ść, która zno-
wu ulegnie spaleniu. B�dzie jak
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wielkie drzewo, jak d�b, po ści�-
ciu którego pozostaje pień. Tym
pniem b�dzie świ�te potom-
stwo”.

7 Za dni Achazaa, syna Jota-
ma, syna Uzzjasza, króla Ju-

dy, syryjski król Recin razem
z Pekachemb, synem Remalia-
sza, królem Izraela, wyruszył na
wojn� przeciwko Jerozolimie,
ale nie był� w stanie jej zdo-
byćc. 2 Powiadomiono dom Da-
wida: „Syria poł�czyła siły z Ef-
raimem”.

Serce Achaza i serce jego lu-
du zacz�ło drżeć ze strachu, jak
drż� na wietrze drzewa w lesie.

3 Wtedy Jehowa przemówił
do Izajasza: „Wyjdź, prosz�, ze
swoim synem Szear-Jaszubem�d

na spotkanie Achazowi do wylo-
tu kanału górnej sadzawkie, któ-
ry jest przy drodze prowadz�-
cej do pola pracza. 4 Powiedz
mu: ‚Zachowaj spokój. Nie bój si�
i nie trać odwagi z powodu tych
dwóch ledwo tl�cych si� kawał-
ków drewna, z powodu zaciek-
łego gniewu Recina, króla Syrii,
oraz syna Remaliaszaf. 5 Syria
z Efraimem i synem Remaliasza
uknuli przeciwko tobie spisek.
Powiedzieli: 6 „Wyruszmy prze-
ciwko Judzie, rozszarpmy� j�,
podbijmy� i ustanówmy w niej
królem syna Tabeela”g.

7 „‚Tak mówi Wszechwładny
Pan, Jehowa:

„To si� nie uda,
nie dojdzie do tego.

8 Głow� Syrii jest Damaszek,
a głow� Damaszku jest

Recin.

7:1 �Możliwe też „nie byli”. 7:3 � Imi�
to znaczy „tylko ostatek powróci”.
7:6 �Możliwe też „zastraszmy”. �Lub
„zróbmy wyłom w jej murach”. Dosł. „ro-
zerwijmy”.

Zanim minie 65 lat,
Efraim zostanie całkowicie

roztrzaskany i przestanie
być narodema.

9 Głow� Efraima jest Samariab,
a głow� Samarii jest syn

Remaliaszac.
Jeżeli nie b�dziecie mieli

silnej wiary,
to nie b�dziecie bez-

pieczni”’”.
10 Jehowa powiedział jesz-

cze do Achaza: 11 „Poproś Je-
how�, swojego Boga, o znakd—
czy to gł�boki jak grób�, czy wy-
soki jak niebo”. 12 Ale Achaz
odrzekł: „Nie poprosz�, nie b�d�
wystawiał Jehowy na prób�”.

13 Wtedy Izajasz przemówił:
„Posłuchaj, prosz�, domu Dawi-
da. Mało wam, że nadużywacie
cierpliwości ludzi? Musicie jesz-
cze nadużywać cierpliwości Bo-
ga?e 14 Dlatego Jehowa sam
da wam znak: Młoda kobie-
ta� zajdzie w ci�ż� i urodzi sy-
naf, i nada mu imi� Immanuel�g.
15 Zanim nauczy si� on odrzu-
cać zło i wybierać dobro, b�dzie
jadł masło i miód. 16 Chło-
piec nie zd�ży jeszcze nauczyć
si� odrzucać zło i wybierać do-
bro, kiedy ziemia dwóch królów,
których tak bardzo si� boisz,
zostanie całkowicie opuszczo-
nah. 17 Przeciwko tobie, twoje-
mu ludowi i domowi twojego oj-
ca Jehowa pośle króla Asyrii i.
I nastan� takie czasy, jakich nie
było, odk�d Efraim odł�czył si�
od Judy j.

18 „Tego dnia Jehowa za-
gwiżdże na muchy, które s� przy
dalekich kanałach Nilu w Egip-
cie, i na pszczoły w ziemi

7:11 �Lub „Szeol”, czyli wspólny grób
ludzkości. Zob. Słowniczek poj�ć. 7:14
�Lub „panna”. � Imi� to znaczy „z nami
jest Bóg”.
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asyryjskiej 19 i one przylec�,
i obsi�d� urwiste doliny�, roz-
padliny skalne, wszystkie cier-
niste zarośla i wszystkie wodo-
poje.

20 „Tego dnia Jehowa za po-
moc� brzytwy naj�tej w regio-
nie Eufratu�—za pomoc� króla
Asyriia—ogoli twoj� głow� i no-
gi, a nawet obetnie ci brod�.

21 „Tego dnia każdy czło-
wiek b�dzie miał jedn� jałówk�
oraz dwie owce. 22 B�dzie du-
żo mleka, dlatego b�dzie można
jeść masło. Każdy, kto pozosta-
nie w kraju, b�dzie jadł masło
i miód.

23 „Tego dnia wsz�dzie, gdzie
rosło 1000 winorośli wartych
1000 srebrników, zostan� tylko
ciernie i chwasty. 24 Ludzie b�-
d� tam chodzić z łukiem i strza-
ł�, bo ciernie i chwasty poros-
n� cał� t� ziemi�. 25 Z obawy
przed cierniami i chwastami nie
zbliżysz si� wi�cej do gór, które
kiedyś oczyszczano motyk�. B�-
d� si� na nich paść byki, podep-
cz� je owce”.

8 Jehowa polecił mi: „Weź
wielk� tablic�b i zwykłym

rylcem� napisz na niej: ‚Maher-
-Szalal-Chasz-Baz�’. 2 I niech
potwierdz� to na piśmie� wier-
ni świadkowie—kapłan Uriaszc

oraz Zachariasz, syn Jebere-
chiasza”.

3 Potem współżyłem z proro-
kini�� i ona zaszła w ci�ż�.
Kiedy urodziła synad, Jehowa
powiedział do mnie: „Daj mu
na imi� Maher-Szalal-Chasz-Baz,
4 bo zanim chłopiec nauczy si�

7:19 �Lub „wadi”. Zob. Słowniczek
poj�ć. 7:20; 8:7 �Dosł. „rzeki”. 8:1
�Dosł. „rylcem śmiertelnika”. � Imi� to
może znaczyć „śpiesz�c si� do łupu,
id�c szybko, żeby grabić”. 8:2 �Lub
„poświadcz� to”. 8:3 �Dosł. „zbliżyłem
si� do prorokini”. Chodzi o żon� Izaja-
sza.

mówić ‚tata’ i ‚mama’, bogactwa
Damaszku i łupy Samarii zosta-
n� wywiezione do króla Asyrii”a.

5 Jehowa znowu domnie prze-
mówił:
6 „Ponieważ ten lud odrzucił

łagodnie płyn�ce wody
Sziloachu�b

i cieszy si� z powodu Recina
oraz syna Remaliaszac,

7 Jehowa sprowadzi na niego
pot�żne i nieprzebrane wody

Eufratu�—
króla Asyriid wraz z cał�

jego chwał�.
Wyleje si� on ze wszystkich

swoich koryt,
wyst�pi ze wszystkich swo-

ich brzegów
8 i przetoczy si� przez Jud�.

Przejdzie przez ni� jak po-
wódź, si�gnie aż po szyj�e.

B�dzie miał rozpostarte
skrzydła, którymi zakryje
cał� twoj� ziemi�,

Immanuelu�!”f.
9 Wyrz�dzajcie im krzywd�,

narody, ale i tak zostanie-
cie roztrzaskane!

Słuchajcie, wy wszyscy
w odległych miejscach
na ziemi!

Przygotujcie si� do walki�,
ale zostaniecie roztrzas-
kani!g

Przygotujcie si� do walki,
ale zostaniecie roztrzas-
kani!

10 Obmyślcie plan, lecz on i tak
zostanie udaremniony!

Mówcie, co chcecie, lecz
to si� nie uda,

bo z nami jest Bóg�!h

8:6 �Nazwa kanału wodnego. 8:8
�Zob. Iz 7:14. 8:9 �Lub „przepasz-
cie si�”. 8:10 �Zwrot „z nami jest Bóg”
to po hebr. Immanuel. Zob. Iz 7:14 i 8:8.
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11 Jehowa ostrzegł mnie, że-

bym nie post�pował jak ten
lud—zacz�ła na mnie silnie od-
działywać Jego moc� i powie-
dział mi:
12 „Nie nazywajcie spiskiem

tego, co ten lud nazywa
spiskiem!

Nie bójcie si� tego, czego on
si� boi,

nie drżyjcie przed tym.
13 To Jehow�, Boga Zast�pów,

macie uważać za
świ�tegoa,

to Jego macie si� bać
i przed Nim macie drżeć”b.

14 On b�dzie jak sanktuarium,
ale dla obu domów Izraela

stanie si�
kamieniem, o który si�

uderz�c,
i skał�, przez któr� upadn�.
Dla mieszkańców Jerozolimy
stanie si� pułapk� i sidłem.

15 Wielu z nich si� potknie,
przewróci i rozbije.

Wpadn� w sidła i zostan�
schwytani.

16 Zwiń spisane świadectwo�,
opiecz�tuj prawo� wśród

moich uczniów!
17 B�d� wyczekiwał� Jeho-

wyd, który zakrywa swoj� twarz
przed potomkami Jakubae, i w
Nim b�d� pokładał nadziej�.

18 Ja i dzieci, które mi dał
Jehowaf, stanowimy w Izraelu
znakig i cuda od Jehowy, Bo-
ga Zast�pów, który przebywa na
górze Syjon.

19 Mog� wam powiedzieć:
„Poradźcie si� mediów spirytys-
tycznych albo wróżbitów, którzy

8:11 �Lub „spocz�ła na mnie Jego sil-
na r�ka”. 8:16 �Lub „zwiń poświadcze-
nie”. �Lub „pouczenia”. 8:17 �Lub
„czekał z ut�sknieniem”.

szepcz� i mamrocz�”. Ale czy
każdy lud nie powinien radzić
si� swojego Boga? Czy należy
radzić si� umarłych w sprawie
żywych?a 20 Przeciwnie, nale-
ży szukać rady w prawie i spisa-
nym świadectwie�!

Jeżeli nie mówi� zgodnie ze
słowem Boga, nie maj� światła�b.
21 Każdy, kto b�dzie chodził
po tej ziemi, b�dzie nieszcz�ś-
liwy i głodnyc. Z głodu i ze złości
b�dzie przeklinał swojego króla
i swojego Boga, kiedy popatrzy
w gór�. 22 A potem popatrzy
na ziemi� i zobaczy tylko udr�k�
i ciemność, pomrok� i cierpienie,
nieprzenikniony mrok.

9 Jednak mrok ten nie b�dzie
taki jak dawniej, gdy kraj do-

znawał ucisku, gdy ze wzgard�
traktowano ziemi� Zebulona i zie-
mi� Naftalegod. Bóg sprawi, że
w późniejszym czasie ziemia
ta b�dzie otaczana szacunkiem—
droga nadmorska w regionie nad-
jordańskim, Galilea narodów.
2 Lud, który chodził w ciem-

ności,
zobaczył wielkie światło.´
Swiatło zajaśniało
nad mieszkaj�cymi w krainie

gł�bokiego cieniae.
3 Sprawiłeś, że ten naród stał

si� liczny,
i dałeś mu wielk� radość.
Ciesz� si� przed Tob�,
jak ciesz� si� ludzie w porze

żniw,
jak ci, którzy dziel� łupy.

4 Bo roztrzaskałeś ich ci�żkie
jarzmo,

złamałeś rózg�, któr� bito
ich po plecach, kij gn�bi-
ciela—

8:20 �Lub „i poświadczeniu”. �Dosł.
„jutrzenki”.

ROZDZ. 8
a Kpł 10:3

Kpł 22:32

b Kzn 12:13
Mt 10:28

c Mt 21:42, 44
Łk 20:17, 18
Rz 9:31-33
1Ko 1:23
1Pt 2:7, 8

d Ps 33:20

e Pwt 31:16, 17
Mi 3:4

f Heb 2:13

g Iz 7:14, 16
Iz 8:3, 4

��������������������

szpalta 2
a Kpł 20:6

Pwt 18:10, 11
Ps 146:4
Kzn 9:5, 10

b Prz 4:19

c Pwt 28:15,
48

��������������������

ROZDZ. 9
d 2Kl 15:29

e Mt 4:13-16
Łk 1:78, 79
Łk 2:30-32
Jn 1:9
Jn 8:12



IZAJASZA 9:5-18 984
podobnie jak w dniu kl�ski

Midianua.
5 Każdy but, który maszeruje,

aż drży ziemia,
i każde ubranie zbroczone

krwi�
zostan� wydane na pastw�

ognia.
6 Bo narodziło si� nam

dzieckob,
syn został nam dany
i na jego barkach spocznie

władza�c.
B�d� go nazywać Cudownym

Doradc�d, Pot�żnym Bo-
gieme, Wiecznym Ojcem,
Ksi�ciem Pokoju.

7 Jego władza� si�gnie
wsz�dzie

i pokojowi nie b�dzie końcaf,
gdy zasi�dzie na tronie Dawi-

dag w swoim królestwie.
Utwierdzi to królestwoh

i oprze na sprawiedliwości i
i prawości j—

aż po wieczność.
W swojej gorliwości

dokona tego Jehowa,
Bóg Zast�pów.

8 Jehowa skierował słowo
przeciw Jakubowi

i dosi�gło ono Izraelak.
9 Dowiedz� si� o nim

wszyscy—
Efraim i mieszkańcy

Samarii—
którzy wyniośle, z pych�

w sercu mówi�:
10 „Budynki z cegły si� zawaliły,

ale pobudujemy sobie nowe
z ciosanych kamieni l.

Pościnano sykomory,
ale zast�pimy je cedrami”.

11 Jehowa pośle przeciwko
niemu wrogów Recina,

podburzy jego nieprzyjaciół
do ataku:

9:6, 7 �Lub „władza ksi�ż�ca”.

12 Syria nadci�gnie ze wscho-
du, a Filistyni z zachodu�a.

Szeroko otworz� swoj� pasz-
cz� i pochłon� Izraelab.

Ze wzgl�du na to wszystko
Jego gniew si� nie
odwrócił,

Jego r�ka cały czas jest
wyci�gni�ta, gotowa
do uderzeniac.

13 Bo ten lud nie wraca
do Tego, który ich smaga,

i nie szuka Jehowy, Boga
Zast�pówd.

14 W jednym dniu Jehowa
odetnie Izraelowi

głow� i ogon, p�d i sitowie�e.
15 Głow� jest starszy i wysoce

szanowany,
a ogonem—prorok udzielaj�-

cy fałszywych pouczeńf.
16 Przywódcy tego ludu spra-

wiaj�, że wszyscy bł�dz�.
Ci, których prowadz�,

s� zdezorientowani.
17 Dlatego Jehowa nie b�dzie

zadowolony z ich mło-
dzieńców

i nie okaże miłosierdzia
sierotom� i wdowom,

gdyż każdy jest odst�pc�
i dopuszcza si� złag,

każdy mówi bez sensu.
Ze wzgl�du na to wszystko

Jego gniew si� nie
odwrócił,

Jego r�ka cały czas jest
wyci�gni�ta, gotowa
do uderzeniah.

18 Bo niegodziwość płonie
jak ogień,

trawi ciernie i chwasty.
Spali leśne g�stwiny,
z których unios� si�

kł�by dymu.

9:12 �Dosł. „z tyłu”. 9:14 �Możliwe
też „gał�zk� palmow� i trzcin�”. 9:17
�Dosł. „chłopcom bez ojca”.
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19 Od strasznego gniewu

Jehowy, Boga Zast�pów,
zapalił si� kraj,
ludzie zostan� wydani

na pastw� ognia.
Nikt nie oszcz�dzi nawet

swojego brata.
20 Ktoś b�dzie odcinał ciało

z prawej strony,
a i tak b�dzie głodny.
Inny b�dzie jadł z lewej

strony,
ale si� nie nasyci.
Każdy b�dzie pożerał ciało

z własnego ramienia—
21 Manasses pożre Efraima,

a Efraim Manassesa.
Razem wyst�pi� przeciwko

Judziea.
Ze wzgl�du na to wszystko

Jego gniew si� nie
odwrócił,

Jego r�ka cały czas jest
wyci�gni�ta, gotowa
do uderzeniab.

10 Biada tym, którzy usta-
nawiaj� szkodliwe
przepisyc,

tym, którzy wci�ż przygo-
towuj� krzywdz�ce
dekrety!

2 Pozbawiaj� praw biednych
i odmawiaj� sprawiedliwości

niewiele znacz�cym spo-
śród mojego ludud.

Wyzyskuj� wdowy
i ograbiaj� sieroty�!e

3 Co zrobicie w dniu rozra-
chunku�f,

gdy z daleka nadci�gnie
zagłada?g

Do kogo uciekniecie, żeby
szukać pomocyh,

i gdzie zostawicie swoje
bogactwa�?

10:2 �Dosł. „chłopców bez ojca”. 10:3
�Lub „kary”. �Lub „chwał�”.

4 Nie pozostanie wam nic,
jak tylko skulić si�
mi�dzy wi�źniami

albo paść wśród zabitych.
Ze wzgl�du na to wszystko

Jego gniew si� nie
odwrócił,

Jego r�ka cały czas jest
wyci�gni�ta, gotowa
do uderzeniaa.

5 „Oto Asyryjczykb—
rózga mojego gniewu!c
Trzyma w r�ku lask�, której

użyj�, żeby dać wyraz swo-
jemu pot�pieniu!

6 Pośl� go przeciwko odst�p-
czemu narodowid,

przeciwko ludziom, którzy
wywołali mój wielki gniew.

Rozkaż� mu wzi�ć ogromny
łup, zagarn�ć wielk�
zdobycz

i podeptać ich jak błoto
na ulicache.

7 Ale on nie b�dzie do tego
skłonny

i b�dzie knuł coś innego,
bo jego serce pragnie

unicestwić,
wytracić nie kilka,

lecz wiele narodów.
8 Mówi on:

‚Czyż wszyscy moi ksi�ż�ta
nie s� królami?f

9 Czy Kalnog nie jest jak
Karkemisz?h

Czy Chamati nie jest jak
Arpad j,

a Samariak jak Damaszek? l

10 Moja r�ka zdobyła królestwa
bezwartościowych bogów,

których pos�gów było wi�-
cej niż w Jerozolimie
i w Samariim.

11 Czy nie post�pi� z Jerozoli-
m� i jej bożkami

tak samo jak z Samari� i jej
nic niewartymi bogami?’n.
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12 „Kiedy Jehowa doprowa-

dzi do końca wszystko, co chce
zrobić na górze Syjon i w Je-
rozolimie, ukarze� króla Asyrii
za jego zuchwałe serce i dumne,
aroganckie spojrzeniea. 13 Bo
mówi on:

‚Dokonam tego moc� swojej
r�ki

i swoj� m�drości�, bo prze-
cież jestem m�dry.

Usun� granice narodówb,
zagrabi� ich skarbyc

i podporz�dkuj� sobie ich
mieszkańców jak mocarzd.

14 Si�gn� pobogactwanarodów,
jak si�ga si� do gniazda.
I jak si� zbiera porzucone

jajka,
tak zagarn� cał� ziemi�.
Nikt nawet nie zatrzepocze

skrzydłami, nie otworzy
dzioba ani nie piśnie’”.

15 Czy siekiera b�dzie si�
wynosić nad tego, kto ni�
r�bie?

Czy piła b�dzie si� wywyż-
szać nad tego, kto ni�
piłuje?

Czy laskae może poruszać
tym, kto j� podnosi?

Albo czy rózga może pod-
nieść tego, kto j� trzyma?

16 Dlatego prawdziwy Pan,
Jehowa, Bóg Zast�pów,

ześle wycieńczenie na jego�
siłaczyf,

a pod jego chwał� rozpali
ogieńg.

17 ´
Swiatło Izraelah stanie si�

ogniem i,´
Swi�ty Izraela—płomieniem,
który buchnie i w jeden

dzień strawi jego chwasty
i ciernie.

10:12 �Dosł. „ukarz�”. 10:16 �Czyli
Asyryjczyka.

18 Doszcz�tnie� zniszczy wspa-
niałość jego lasu i sadu.

I b�dzie tak jak z chorym,
który gaśniea.

19 W jego lesie pozostanie tak
mało drzew,

że nawet chłopiec b�dzie
mógł je policzyć.

20 W tym dniu pozostali
z Izraela,

potomkowie Jakuba,
którzy ocaleli,

nie b�d� już szukać wsparcia
u tego, który ich uderzyłb.

B�d� polegać na Jehowie,
okaż� si� wierni wobec´

Swi�tego Izraela.
21 Tylko ostatek,

ostatek Jakuba,
powróci do Pot�żnego

Bogac.
22 Bo chociaż twój lud, Izraelu,

jest tak liczny jak ziarnka
piasku morskiego,

to powróci tylko ostatekd.
Zapadła decyzja o zagładzie

twojego ludue,
dosi�gnie go

sprawiedliwość�f.
23 Tak! Zagłada, o której

zadecydował Wszech-
władny Pan, Jehowa,
Bóg Zast�pów,

obejmie cał� t� ziemi�g.
24 Dlatego Wszechwładny

Pan, Jehowa, Bóg Zast�pów, mó-
wi: „Mój ludu mieszkaj�cy na Sy-
jonie, nie bój si� Asyryjczyka,
który bił ci� rózg�h i podno-
sił na ciebie lask� tak jak Egipti.
25 Bo jeszcze chwilka, a pot�pie-
nie przeminie. Swój gniew skieru-
j� na niego i doprowadz� go do
zguby j. 26 Jehowa, Bóg Zast�-
pów, b�dzie wywijał przeciwko
niemu biczemk, tak jak wtedy, gdy

10:18 �Lub „od duszy po ciało”. 10:22
�Lub „kara”.
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987 IZAJASZA 10:27�do�11:8
pokonał Midian przy skale Oreba.
Podniesie swoj� lask� nad morze,
tak jak podniósł j�, gdy walczył
z Egiptemb.
27 W tym dniu ci�żarAsyryj-

czyka spadnie z twoich
barkówc,

a jego jarzmo z twojej szyid.
Jarzmo to zostanie złamanee

za spraw� oliwy”.
28 Dociera on do Ajjatuf,

przechodzi przez Migron,
w Michmaszug pozostawia

swoje sprz�ty.
29 Przeprawia si� przez bród

i nocuje w Gebieh.
Drży Rama, uciekaj�

mieszkańcy Gibei i—
miasta Saula j.

30 Wołaj na cały głos, córko
Gallim!

Czuwaj, Laiszo!
Krzycz, nieszcz�sne Anatot!k

31 Madmena ucieka,
a mieszkańcy Gebim szukaj�

schronienia.
32 Jeszcze dziś zatrzyma si�

w Nobl.
Pogrozi pi�ści� górze córki

syjońskiej,
wzgórzu Jerozolimy.

33 Oto prawdziwy Pan,
Jehowa, Bóg Zast�pów,

ze straszliwym trzaskiem
odr�buje konarym.´

Scina najwyższe drzewa,
a wyniosłe powala,

34 wycina leśne g�stwiny
żelaznym narz�dziem�.

Za spraw� mocarza upadn�
drzewa Libanu.

11 Z pnia Jessegon wyrośnie
gał�zkao,

a latoroślp z jego korzeni
wyda owoce.

2 Spocznie na nim duch
Jehowyq,

10:34 �Lub „siekier�”.

duch m�drościa
i zrozumienia,

duch rady i pot�gib,
duch wiedzy i bojaźni

przed Jehow�.
3 Bojaźń przed Jehow�c b�-

dzie sprawiać mu radość.
Nie b�dzie os�dzał tylko

na podstawie tego,
co widzi,

ani upominał tylko na pod-
stawie tego, co słyszyd.

4 Uczciwie� os�dzi tych,
którzy niewiele znacz�,

i kieruj�c si� sprawiedliwoś-
ci�, udzieli upomnienia
dla dobra potulnych.

Uderzy ziemi� rózg�
swoich uste,

a podmuchem� warg
uśmierci niegodziwychf.

5 Przepasze si� prawości�
i wierność b�dzie pasem

na jego biodrachg.
6 Wtedy wilk b�dzie przeby-

wał z barankiemh,
lampart b�dzie leżał

z koziołkiem,
ciel�, lew� i byk�—

wszystkie b�d� razem�i.
I poprowadzi je mały

chłopiec.
7 Niedźwiedzica b�dzie si�

paść z krow�,
A ich młode b�d� leżeć

razem.
Lew b�dzie jadł słom� tak

jak byk j.
8 Niemowl� b�dzie si� bawić

nad jam� kobry,
małe� dziecko położy r�czk�

na kryjówce jadowitego
w�ża.

11:4 �Lub „w prawości”. �Lub „du-
chem”. 11:6 �Lub „młody grzywias-
ty lew”. �Dosł. „utuczone zwierz�”.
�Możliwe też „ciel� i lew b�d� si� paść
razem”. 11:8 �Lub „odstawione od
piersi”.
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9 Nie b�d� wyrz�dzać szkodya

ani zła
na całej mojej świ�tej górzeb,
bo wiedza o Jehowie napełni

ziemi�,
tak jak wody wypełniaj�

morzec.
10 Tego dnia korzeń Jessegod

stanie jako znak� dla
ludówe.

Narody b�d� szukały jego
przewodnictwa�f,

a miejsce jego przebywania
b�dzie pełne chwały.

11 W tym dniu Jehowa zno-
wu, po raz drugi, wyci�gnie r�-
k�, żeby ostatek swojego ludu
odzyskać z Asyriig, Egiptuh, Pa-
tros i, Etiopii�j, Elamuk, Szinea-
ru�, Chamatu i wysp morskich l.
12 Da znak� narodom i zgro-
madzi rozproszonych z Izrae-
lam, i z czterech krańców� ziemi
zbierze rozproszonych z Judyn.
13 Zazdrość Efraima ustanieo

i ci, którzy okazuj� wrogość
Judzie, zostan� wytraceni.

Efraim nie b�dzie zazdrościł
Judzie,

a Juda nie b�dzie si� odno-
sić wrogo do Efraimap.

14 Zaatakuj� filistyńskie
zbocza� na zachodzie,

razem ograbi� mieszkańców
Wschodu.

Zawładn�� Edomemq

i Moabemr,
Ammonici zostan� ich

poddanymis.
15 Jehowa rozdzieli� zatok��

egipskiego morzat

11:10 �Lub „słup sygnałowy”. �Lub
„b�d� go szukały”. 11:11 �Lub „Kusz”.
�Chodzi o Babiloni�. 11:12 �Lub „po-
stawi słup sygnałowy”. �Dosł. „naroż-
ników”. 11:14 �Dosł. „rami�”. �Lub
„wyci�gn� r�k� przeciwko”. 11:15
�Możliwe też „wysuszy”. �Dosł. „j�-
zyk”.

i pogrozi r�k� Eufratowi�a.˙
Zarem swojego oddechu�

uderzy w jego siedem
potoków�,

tak że ludzie przejd� przez
niego w sandałach.

16 I powstanie drogab z Asyrii
dla ostatka Jego luduc,

tak jak powstała dla Izraela
w dniu, gdy wyszedł on
z ziemi egipskiej.

12 Tego dnia z pewności� po-
wiesz:

„Dzi�kuj� Ci, Jehowo,
bo chociaż si� na mnie

rozgniewałeś,
Twój gniew w końcu ustał

i pocieszyłeś mnied.
2 Bóg jest moim

wybawienieme.
ZaufamMu i nie b�d� si� bałf,
bo Jah� Jehowa jest moj�

sił� i moj� pot�g�
i stał si� moim wybawie-

niem”g.
3 Z radości� b�dziecie czerpać

wod�
ze źródeł wybawieniah.

4 Tego dnia powiecie:
„Dzi�kujcie Jehowie,

wzywajcie Jego imienia,
rozgłaszajcie wśród ludów

Jego czyny!i
Mówcie, że Jego imi� jest

wywyższonej.
5 Wysławiajcie Jehow�

pieśni��k, bo dokonuje
wspaniałych rzeczy l.

Niech dowie si� o tym cała
ziemia!

6 Wołajcie, krzyczcie z rado-
ści, mieszkańcy� Syjonu,

bo wielki jest pośród was´
Swi�ty Izraela”.

11:15 �Dosł. „rzece”. �Lub „ducha”.
�Możliwe też „rozdzieli go na siedem
potoków”. 12:2 �Skrócona forma imie-
nia Jehowa. 12:5 �Lub „grajcie Jeho-
wie”. 12:6 �Dosł. „mieszkanko”.
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989 IZAJASZA 13:1-16

13 Wyrok przeciwko Babilo-
nowia—to, co Izajaszb, syn

Amoca, ujrzał w wizji:
2 „Na nagiej skalistej górze

postawcie znak�c.
Krzyczcie do nich,

machajcie r�k�,
żeby weszli w bramy

dla dostojników.
3 Wydałem rozkaz tym,

których wyznaczyłem�d.
Aby wyrazić gniew, wezwa-

łem swoich wojowników,
a oni zuchwale si� ciesz�.

4 Słuchajcie! Wrzawa
w górach,

coś jakby odgłos wielkiego
tłumu!

Słuchajcie! Zgiełk królestw,
zgiełk zebranych narodów!e
Jehowa, Bóg Zast�pów, zwo-

łuje armi� na wojn�f.
5 Z odległej krainyg,

z najdalszego miejsca
pod niebem

nadchodzi Jehowa z or�żem
swojego gniewu,

żeby zniszczyć cał� ziemi�h.
6 Rozpaczajcie, bo dzień Jeho-

wy jest bliski!
B�dzie to dzień, w którym

Wszechmocny dokona
zniszczenia i.

7 Dlatego wszystkie r�ce
opadn�

i każde serce b�dzie drżeć
ze strachu�j.

8 Ludzi ogarnia panikak.
Chwytaj� ich skurcze i bóle
jak kobiet� w czasie porodu.
Przerażeni patrz� jeden

na drugiego,
a ich twarze płon� z powodu

udr�ki.

13:2 �Lub „słup sygnałowy”. 13:3
�Dosł. „moim uświ�conym”. 13:7
�Dosł. „stopnieje”.

9 Nadchodzi dzień Jehowy—
okrutny, pełen oburzenia

i płon�cego gniewu.
Ziemia ta stanie si� przera-

żaj�cym widowiskiema

i wszyscy grzesznicy zostan�
z niej usuni�ci.

10 Gwiazdy nieba oraz ich
gwiazdozbiory�b

nie b�d� jaśnieć swym
światłem.

Wschodz�ce słońce
ściemnieje

i ksi�życ przestanie świecić.
11 Poci�gn� świat� do odpo-

wiedzialności za jego złoc,
ukarz� niegodziwych

za ich winy.
Sprawi�, że zniknie pycha

zuchwałych,
poniż� wyniosłość tyranówd.

12 Sprawi�, że człowieka trud-
niej b�dzie znaleźć niż
oczyszczone złotoe,

ludzi b�dzie mniej niż złota
z Ofiruf.

13 Ja, Jehowa, Bóg Zast�pów,
potrz�sn� niebem,

zakołysz� ziemi� i wytr�c� j�
z jej miejscag,

gdy wylej� złość w dniu swo-
jego płon�cego gniewu.

14 Każdy wróci do swojego
ludu,

ucieknie do swojego kraju,
jak ucieka spłoszona gazela,

jak rozbiega si� trzoda
bez pasterzah.

15 Każdy, kogo znajd�, zostanie
przebity,

każdy, kogo schwytaj�,
zginie od miecza i.

16 Ich dzieci zostan� roztrzas-
kane na ich oczach j.

13:10 �Dosł. „ich Kesile”. Może cho-
dzić o gwiazdozbiór Oriona i s�siednie
gwiazdozbiory. 13:11 �Lub „zamiesz-
kan� ziemi�”.
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IZAJASZA 13:17�do�14:9 990
Ich domy zostan� spl�dro-

wane,
a ich żony—zgwałcone.

17 Posyłam przeciwko nim
Medówa,

którzy srebro uważaj� za nic
i nie poż�daj� złota.

18 Swoimi łukami b�d� zabijać
młodzieńcówb.

Nie zlituj� si� nad owocem
łona,

nie okaż� miłosierdzia
dzieciom.

19 Babilon, najwspanialsze
z królestw�c,

pi�kno i duma Chaldej-
czykówd,

stanie si� jak Sodoma i Go-
mora, które Bóg zniszczyłe.

20 Na zawsze pozostanie
bezludny,

nikt w nim nie zamieszka
przez wszystkie
pokoleniaf.

Arabnie rozbije tam namiotu,
a pasterz nie pozwoli odpo-

czywać swoim stadom.
21 B�d� tam leżeć zwierz�ta

pustynne.
W domach zagnieżdż� si�

puchacze.
Zamieszkaj� tam strusieg

i b�d� hasać dzikie kozły�.
22 W wieżach b�d� wyć zwie-

rz�ta.
Szakale b�d� wyć w luksuso-

wych pałacach.
Czas Babilonu si� przybliżył,

jego dni nie zostan� prze-
dłużone”h.

14 Jehowa okaże miłosier-
dzie Jakubowii, znowu wy-

bierze Izraela j i osiedli go� w jego
ziemik. Przył�cz� si� do niego cu-
dzoziemcy, zwi�ż� si� z potomka-

13:19 �Lub „ozdoba królestw”. 13:21
�Możliwe też „kozłokształtne demony”.
14:1 �Lub „zapewni mu spokój”.

mi Jakubaa. 2 Ludzie z innych
narodów zaprowadz� lud Izraela
z powrotem do jego ziemi. Izrae-
lici zrobi� z nich służ�cych i słu-
ż�ceb w ziemi Jehowy. Zniewol�
tych, którzy ich trzymali w nie-
woli, i podporz�dkuj� sobie tych,
którzy zmuszali ich do pracy.

3 W dniu, gdy Jehowa da ci
wytchnienie od bólu, niepokoju
i ci�żkiej niewoli, w której si�
znalazłeśc, 4 wygłosisz prze-
ciwko królowi Babilonu nast�pu-
j�c� szydercz� przypowieść:

„Nie ma już tego, który poga-
niał innych do pracy!

Skończyło si� gn�bienie!d
5 Jehowa połamał rózg�

niegodziwców,
lask� rz�dz�cyche.

6 Zniszczył tego, kto z furi�
ci�gle zadawał narodom
ciosyf,

tego, kto w gniewie je
podbijał i bezlitośnie
prześladowałg.

7 Cała ziemia odetchn�ła,
jest wolna od niepokoju.

Ludzie wykrzykuj�
z radościh.

8 Nawet drzewa jałowcowe
i cedry Libanu

ciesz� si� z tego, co ci�
spotkało.

Mówi�: ‚Odk�d upadłeś,
żaden drwal si� nie zbliża,

żeby nas ścinać’.
9 Również grób� jest poru-

szony,
pragnie si� z tob� spotkać,

gdy przyb�dziesz.
Z twojego powodu budzi

bezsilnych w śmierci,
wszystkich despotycznych

przywódców� ziemi.

14:9 �Lub „Szeol”, czyli wspólny grób
ludzkości. Zob. Słowniczek poj�ć.
�Dosł. „kozłów”.
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991 IZAJASZA 14:10-24
Sprawia, że wszyscy

królowie narodów wstaj�
ze swoich tronów.

10 Wszyscy oni mówi� do ciebie:
‚Czy i ty osłabłeś
i stałeś si� taki jak my?

11 Twoj� pych� i dźwi�k twoich
harf�

str�cono do grobu�a.
Larwy stały si� twoim

łóżkiem,
a robaki przykryciem’.

12 Run�łeś aż z nieba,
jaśniej�cy, synu jutrzenki!
Ty, który podbijałeś narodyb,
zostałeś powalony na ziemi�!

13 Powiedziałeś sobie w sercu:
‚Wst�pi� do niebac.

Wynios� swój tron ponad
gwiazdy Bożed

i zasi�d� na górze spotkania,
na samych krańcach

północye.
14 Wznios� si� ponad szczyty

chmur
i stan� si� taki jak

Najwyższy’.
15 Zostaniesz jednak str�cony

do grobu�,
do dołu, aż na samo jego

dno.
16 Ci, którzy ci� zobacz�, b�d�

si� w ciebie wpatrywać,
uważnie ci si� przygl�dać

i mówić:
‚Czy to ten, który potrz�sał

ziemi�,
sprawiał, że królestwa

drżały?f

17 Czy to ten, który zamieszka-
n� ziemi� obracał w pust-
kowie,

burzył miastag

14:11 �Hebr. néwel. Instrument stru-
nowy przypominaj�cy harf� lub lir�.
14:11, 15 �Lub „Szeolu”, czyli wspólne-
go grobu ludzkości. Zob. Słowniczek po-
j�ć.

i nie pozwalał wi�źniom
wrócić do domu?’a.

18 Wszyscy królowie narodów,
wszyscy oni spoczywaj�

w chwale,
każdy we własnym

grobowcu�.
19 Ale ty nie masz grobu,

wyrzucono ci� jak budz�c�
wstr�t gał�ź�.

Jesteś pokryty zabitymi, któ-
rych przeszytomieczem

i wrzucono do dołu pełnego
kamieni.

Jesteś jak stratowany trup.
20 Nie znajdziesz si� z nimi

w grobie,
bo niszczyłeś swój własny

kraj,
zabijałeś swój własny lud.
Nigdy już nie b�dzie

si� wspominać potomków
złoczyńców.

21 Zgotujcie rzeź jego synom
za winy ich przodków,
żeby nie zapanowali

nad ziemi�
i nie napełnili jej miastami”.

22 „Wyst�pi� przeciw nim”b—
oświadcza Jehowa, Bóg Zast�-
pów.

„Usun� imi� Babilonu, jego
ostatek, potomków, przyszłe po-
kolenia”c—oświadcza Jehowa.

23 „Zamieni� go w siedlisko
jeżozwierzy i w mokradła i wy-
miot� go miotł� unicestwienia”d.
Takie jest oświadczenie Jehowy,
Boga Zast�pów.
24 Jehowa, Bóg Zast�pów,

przysi�gł:
„Jak zamierzyłem,

tak si� stanie,
i co postanowiłem,

to si� spełni.

14:18 �Dosł. „domu”. 14:19 �Lub „la-
torośl”.
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IZAJASZA 14:25�do�15:5 992
25 Zmiażdż� Asyryjczyka

w mojej ziemi,
podepcz� go na moich

góracha.
Jego jarzmo zostanie zdj�te

z mojego narodu,
ci�żar spadnie z karku moje-

go ludu”b.
26 Tak� decyzj� podj�to prze-

ciwko całej ziemi.
Oto r�ka wyci�gni�ta� prze-

ciwko wszystkim narodom.
27 Skoro Jehowa, Bóg Zast�-

pów, podj�ł decyzj�,
kto może Mu przeszkodzić?c

Skoro Jego r�ka jest
wyci�gni�ta,

kto może j� cofn�ć?d

28 W roku, w którym umarł król
Achaze, ogłoszono:

29 „Filisteo, niech żaden twój
mieszkaniec si� nie cieszy,

że laska tego, kto ci� bił,
została złamana.

Bo z rodu tego w�żaf wyjdzie
w�ż jadowityg,

jego potomstwem b�dzie
lataj�cy w�ż ognisty�.

30 Gdy pierworodni tych,
którzy niewiele znacz�,
b�d� jeść do syta,

a biedni b�d� leżeć
bezpiecznie,

sprawi�, że twój lud
umrze z głodu,

a ci, którzy ocalej�,
zostan� zabicih.

31 Wyj, bramo! Krzycz, miasto!
Wszyscy twoi mieszkańcy

strac� odwag�, Filisteo!
Bo z północy nadci�ga

wojsko niczym kł�by dymu
i nikt si� nie odł�cza od jego

szeregów”.

14:26 �Lub „gotowa do uderzenia”.
14:29 �Lub „błyskawicznie poruszaj�cy
si� jadowity w�ż”.

32 Co maj� odpowiedzieć
posłańcom narodów?

To, że Jehowa położył
fundament Syjonua

i że schroni� si� tam niewie-
le znacz�cy z Jego ludu.

15 Wyrok przeciwko Moa-
bowib:

Arc moabskie zostało
zmuszone do milczenia,

ponieważ w nocy je
spustoszono.

Kird moabskie zostało
zmuszone do milczenia,

ponieważ w nocy je
spustoszono.

2 Ludzie poszli płakać
do świ�tyni� i do Dibonue,

na świ�te wzniesienia.
Moab rozpacza nad Nebof

i Medeb�g.
Ogolona jest każda głowah

i broda i.
3 Na ulicachchodz�wworach�.

Na dachach i na placach
wszyscy lamentuj�,

zanosz� si� od płaczuj.
4 Cheszbon i Elealek napełniły

si� krzykiem.
Słychać go aż w Jahacul.˙
Zołnierze Moabu wydaj�

okrzyki.
Moab� drży.

5 Moje serce rozpacza
nad Moabem.

Jego uciekinierzy dotarli
aż do Coarum i Eglat-
-Szeliszijjin.

Na zbocze Luchitu wchodz�
z płaczem,

na drodze do Choronaim
głośno użalaj� si� z powo-
du kl�skio.

15:2 �Lub „domu”. 15:3 �Zob. Słowni-
czek poj�ć. 15:4 �Lub „jego dusza”.
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993 IZAJASZA 15:6�do�16:10
6 Bo wody Nimrim wyschły.

Wyschła też zielona trawa,
znikła, nie ma żadnej zieleni.

7 Dlatego wynosz� to,
co pozostało z ich zaso-
bów i bogactwa.

Przechodz� przez dolin��
topoli.

8 Krzyk obiega terytorium
Moabua.

Lament dociera do Eglaim,
zawodzenie słychać w Beer-

-Elim.
9 Bo wody Dimonu napełniły

si� krwi�.
Sprowadz� na Dimon coś

jeszcze—
pośl� lwa na tych, którzy

uciekaj� z Moabu,
i na tych, którzy w nim

pozostaj�b.

16 Poślijcie barana
do władcy tej ziemi.

Poślijcie go z Seli
przez pustkowie

na gór� córki syjońskiej.
2 Jak ptaki wypłoszone

z gniazdac,
takie b�d� córki Moabu

przy brodach Arnonud.
3 „Udziel rady, wykonaj

postanowienie.
Niech w południe twój cień

b�dzie jak noc.
Ukryj rozproszonych

i nie wydawaj zbiegów.
4 Niech rozproszeni mieszkaj�

u ciebie, Moabie!
Stań si� dla nich kryjówk�

przed niszczycieleme.
Na gn�biciela przyjdzie

koniec,
ustanie zniszczenie,
a ci, którzy depcz� innych,

znikn� z ziemi.

15:7 �Lub „wadi”. Zob. Słowniczek po-
j�ć.

5 Wtedy tron zostanie utwier-
dzony lojaln� miłości�,

a ten, który na nim zasi�dzie
w namiocie Dawida, okaże
si� wiernya.

B�dzie s�dził sprawiedliwie
i bezzwłocznie czynił to,
co prawe”b.

6 Słyszeliśmy o pysze Moabu—
że jest bardzo pysznyc—

o jego wyniosłości, zaro-
zumialstwie oraz wielkiej
złościd.

Ale jego puste przechwałki
nic mu nie dadz�.

7 Moab b�dzie j�czeć nad swo-
im nieszcz�ściem,

wszyscy jego mieszkańcy
b�d� lamentowaće.

Przygn�bieni b�d� wzdychać
za plackami rodzynkowy-
mi z Kir-Charesetf.

8 Bo wyschły winnice
Cheszbonug,

wyschła też winorośl Sibmyh.
Jej jaskrawoczerwone

gał�zie� stratowali władcy
narodów.

Si�gała ona aż do Jazerui,
wchodziła na pustkowie.
Jej rozrośni�te p�dy dosi�-

gały morza.
9 Dlatego b�d� płakać nad wi-

norośl� Sibmy, jak płacz�
z powodu Jazeru.

Zalej� was łzami, Cheszbo-
nie i Elealej,

bo ustały okrzyki� przy
zbiorach letnich owoców
i winobraniu.

10 Nie ma już radości i wesela
w sadach,

a w winnicach nie
słychać radosnego śpiewu
i wołaniak.

16:8 �Lub „gał�zie z czerwonymi wino-
gronami”. 16:9 �Możliwe też „bo roz-
legł si� okrzyk wojenny”.
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Nie depcze si� już winogron

w tłoczni.
Sprawiłem, że radosne

okrzyki ustałya.
11 Cały drż� z przej�cia z powo-

du Moabub,
jak struny liry�,
ściska mnie w środku z po-

wodu Kir-Charesetc.
12 Choćby Moab trudził si�

na świ�tym wzniesieniu i cho-
dził modlić si� do swojego sank-
tuarium, nic mu to nie pomożed.

13 Tak Jehowa powiedział
kiedyś o Moabie. 14 Teraz Je-
howa mówi: „W ci�gu trzech lat,
liczonych według lat pracowni-
ka najemnego�, chwała Moabu
zamieni si� w hańb� i zapanuje
w nim wielkie zamieszanie, a ci,
którzy pozostan�, b�d� nielicz-
ni i słabi”e.

17 Wyrok przeciwko Damasz-
kowif:

„Damaszek przestanie być
miastem

i zamieni si� w rumowiskog.
2 Opustoszej� miasta Aroeruh.

B�d� tam odpoczywać stada
i nikt ich nie przepłoszy.

3 W Efraimie nie b�dzie już
warownych miasti,

a w Damaszku—królestwa j.
Chwała Syryjczyków, którzy

ocalej�,
zniknie jak chwała Izraeli-

tów�”—oświadcza Jehowa,
Bóg Zast�pów.

4 „Tego dnia chwała Jakuba
przygaśnie

16:11 �Hebr. kinnòr. Instrument stru-
nowy przypominaj�cy lir� lub harf�.
16:14 �Lub „policzonych tak skrupulat-
nie, jak robi to pracownik najemny”,
czyli dokładnie w trzy lata. 17:3 �Dosł.
„synów Izraela”.

i jego zdrowe ciało�
wychudnie.

5 B�dzie on jak pole,
na którym żniwiarz
chwyta rosn�ce zboże

i ścina r�k� kłosy,
jak dolina� Refaima, w której

zbiera si� pokłosie�.
6 Pozostanie jedynie pokłosie,

tak jak po otrz�śni�ciu drze-
wa oliwnego:

tylko dwie lub trzy dojrzałe
oliwki zostaj� na najwyż-
szej gał�zi,

tylko cztery lub pi�ć na jego
owocuj�cych konarach”b—
oświadcza Jehowa, Bóg
Izraela.

7 W tym dniu człowiek zwró-
ci si� ku swojemu Twórcy, b�-
dzie spogl�dał na

´
Swi�tego Izra-

ela. 8 Nie spojrzy na ołtarzec,
dzieło swoich r�kd, i nie b�dzie
si� wpatrywał w to, co uczyniły
jego palce—ani w świ�te pale�,
ani w kadzielne ołtarze.
9 W tym dniu jego warowne

miasta stan� si� jak opusz-
czone osady w lesiee,

jak gał�ź, któr� porzucono
przed Izraelitami.

I b�dzie tam pustkowie.
10 Bo zapomniałaś� o Boguf

swojego wybawienia
i nie pami�tałaś o Skaleg,

o swojej Twierdzy.
Dlatego zakładasz pi�kne�

plantacje
i obsadzasz je sadzonkami

od obcego�.
11 Za dnia starannie stawiasz

ogrodzenie na swojej
plantacji,

17:4 �Dosł. „tłuszcz jego ciała”. 17:5
�Lub „nizina”. 17:5, 8 �Zob. Słowni-
czek poj�ć. 17:10 �Chodzi o Jerozoli-
m�. �Lub „rozkoszne”. �Lub „od cu-
dzoziemskiego boga”.
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od rana starasz si�, żeby

nasienie kiełkowało,
ale plony i tak przepadn�

w dniu choroby i nieule-
czalnego bólua.

12 Słuchaj! Nast�piło porusze-
nie wśród wielu ludów,

które s� wzburzone jak
morze!

Słychać wrzaw� narodów,
która przypomina szum

pot�żnych wód!
13 Narody b�d� wydawać od-

głos podobny do szumu
wielu wód.

On je zgromi i uciekn�
daleko,

b�d� jak plewy nawzgórzach,
unoszone przez wiatr,

jak wiruj�cy kł�b ostów,
gnany wichrem.

14 Wieczorem zapanuje strach.
Zanim nadejdzie ranek, już

ich nie b�dzie.
Taki los czeka tych, którzy

nas pl�druj�,
tych, którzy nas ograbiaj�.

18 Biada krajowi brz�cz�-
cych owadów skrzydla-
tych,

który leży w rejonie rzek
Etiopii!b

2 Posyła on wysłanników
morzem,

posyła ich po wodach na
papirusowych statkach
i mówi:

„Wyruszajcie, szybcy
posłańcy,

do narodu rosłego
i o gładkiej skórze,

do ludu wzbudzaj�cego
wsz�dzie strachc,

do silnego, zwyci�skiego�
narodu,

którego ziemi� zmywaj�
rzeki”.

18:2 �Lub „do odpornego, tratuj�cego”.

3 Wszyscy mieszkańcy ziemi,
wszyscy, którzy na niej
żyjecie,

zobaczycie coś przypomina-
j�cego znak� postawiony
na górach

i usłyszycie dźwi�k przypo-
minaj�cy d�cie w róg.

4 Bo Jehowa powiedział
do mnie:

„B�d� spokojnie patrzył
na swoje miejsce�.

Moja obecność b�dzie
jak ciepło, jak światło
słoneczne,

jak obłok rosy w skwarze
żniw.

5 Ale jeszcze przed zbiorami—
gdy przekwitn� kwiaty

i zaczn� dojrzewać
winogrona—

p�dy zostan� odci�te nożami
ogrodniczymi,

a w�sy czepne obci�te
i usuni�te.

6 Wszystkie b�d� pozostawio-
ne dla drapieżnych gór-
skich ptaków

i dla dzikich zwierz�t.
Ptaki drapieżne b�d� si�

żywić nimi podczas lata
i wszystkie dzikie zwierz�ta

b�d� na nich żerować
w porze żniw.

7 W tym czasie dla Jehowy,
Boga Zast�pów, zostanie
przyniesiony dar

od narodu rosłego
i o gładkiej skórze,

od ludu wzbudzaj�cego
wsz�dzie strach,

od silnego, zwyci�skiego�
narodu,

którego ziemi� zmywaj�
rzeki,

18:3 �Lub „słup sygnałowy”. 18:4
�Możliwe też „ze swojego miejsca”.
18:7 �Lub „od odpornego, tratuj�cego”.
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na miejsce nosz�ce imi�

Jehowy, Boga Zast�pów—
na gór� Syjon”a.

19 Wyrok przeciwko Egip-
towib:

Jehowa dosiada szybkiego
obłoku i przybywa
do Egiptu.

Bezwartościowe bożki Egip-
tu b�d� przed Nim drżećc,

a serca Egipcjan b�d� si�
trz�ść ze strachu�.

2 „Podburz� Egipcjan prze-
ciwko Egipcjanom

i b�d� wzajemnie ze sob�
walczyć,

każdy przeciwko swojemu
bratu, przeciwko swojemu
bliźniemu,

miasto przeciw miastu, kró-
lestwo przeciw królestwu.

3 Egipcjanie� wpadn�
w popłoch

i udaremni� ich planyd.
Zwróc� si� do bezwartościo-

wych bożków,
zaklinaczy, mediów spirytys-

tycznych i wróżbitówe.
4 Wydam Egipt w r�ce surowe-

go pana
i b�dzie nad nim panował

bezwzgl�dny król”f—
oświadcza prawdziwy Pan,
Jehowa, Bóg Zast�pów.

5 Znikn� wody morza,
rzeka wyschnie i stanie si�

pustym korytemg.
6 Rzeki b�d� cuchn�ć.

Kanały Nilu w Egipcie stan�
si� płytkie i wyschn�.

Trzcina i sitowie zgnij�h.
7 Uschnie roślinność nad

Nilem, przy jego ujściu.
Wyschn� wszystkie obsiane

wzdłuż niego i pola j,

19:1 �Dosł. „stopniej�”. 19:3 �Dosł.
„duch Egiptu”.

a to, co tam rosło, uniesie
wiatr i nic nie pozostanie.

8 Rybacy wpadn� w rozpacz.
Ci, którzy łowi� na haczyk

w Nilu, b�d� lamentować,
ci, którzy zarzucaj�

do wody sieci rybackie,
opadn� z sił.

9 Zawstydz� si� ci, którzy
wykonuj� wyroby z cze-
sanego lnua,

ci, którzy tkaj� na krośnie
białe płótno.

10 Egipscy tkacze b�d� zdruz-
gotani.

Wszyscy najemni pracowni-
cy si� zasmuc��.

11 Ksi�ż�ta Coanub s�
głupcami.

Najm�drzejsi doradcy fara-
ona daj� niedorzeczne
radyc.

Jak możecie mówić
do faraona:

„Jesteśmy potomkami
m�drców,

potomkami dawnych
królów”?

12 Gdzie s� ci twoi m�drcy?d

Jeśli wiedz�, to niech ci
wyjawi�, co Jehowa, Bóg
Zast�pów, postanowił
w sprawie Egiptu.

13 Ksi�ż�ta Coanu post�pili
głupio,

ksi�ż�ta Nof�e zostali
zwiedzeni,

przywódcy egipskich
plemion sprowadzili
naród na manowce.

14 Jehowa wylał na Egipt
ducha zam�tuf.

Zwierzchnicy Egiptu spro-
wadzaj� go na manowce
w każdej sprawie

i zatacza si� on jak pijany
w swoich wymiocinach.

19:10 �Lub „zasmuc� si� w duszy”.
19:13 �Lub „Memfis”.
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15 Egipt niczego już nie

dokona,
ani głowa, ani ogon,

ani p�d, ani sitowie�.
16 Tego dnia Egipt stanie si�

podobny do kobiety i b�dzie si�
trz�sł przerażony, bo Jehowa,
Bóg Zast�pów, pogrozi mu r�-
k�, któr� przeciwko niemu pod-
niesiea. 17 Ziemia judzka sta-
nie si� postrachem dla Egipcjan.
Nawet wzmianka o niej b�dzie
wywoływać w nich przerażenie
z powodu decyzji, któr� Jeho-
wa, Bóg Zast�pów, podj�ł prze-
ciwko nimb.

18 Tego dnia w pi�ciu egip-
skich miastach b�dzie si� mówić
j�zykiem Kanaanuc i przysi�gać
lojalność Jehowie, Bogu Zast�-
pów. Jedno z tych miast b�dzie
zwane Miastem Zburzenia.

19 W tym dniu pośrodku zie-
mi egipskiej b�dzie stał ołtarz
dla Jehowy, a przy jej granicy—
słup ku czci Jehowy. 20 B�-
dzie to w ziemi egipskiej zna-
kiem oraz świadectwem o Jeho-
wie, Bogu Zast�pów. B�d� wołać
do Jehowy z powodu ciemi�z-
ców i On pośle im wspaniałe-
go wybawc�, który ich wyzwoli.
21 Jehowa stanie si� znany
Egipcjanom.W tym dniu poznaj�
oni Jehow�, przynios� Mu ofia-
ry i dary, złoż� też Jehowie ślub
i go spełni�. 22 Jehowa zada
Egipcjanom ciosd, uderzy ich,
a potem uzdrowi. Powróc� oni
do Jehowy, a On odpowie na ich
błagania i uzdrowi ich.

23 W tym dniu powstanie
drogae z Egiptu do Asyrii. Asyria
przyb�dzie do Egiptu, a Egipt
do Asyrii. I razem b�d� służyć
Bogu. 24 Tego dnia Izrael jako

19:15 �Możliwe też „ani gał�zka palmo-
wa, ani trzcina”.

trzeci doł�czy do Egiptu i Asy-
riia, b�dzie błogosławieństwem
dla ziemi. 25 Jehowa, Bóg Za-
st�pów, pobłogosławi ich, mó-
wi�c: „Błogosławiony niech b�-
dzie mój lud, Egipt, i dzieło
moich r�k, Asyria, i moje dzie-
dzictwo, Izrael”b.

20 W roku, w którym Sargon,
król Asyrii, wysłał do Asz-

doduc tartana�, tenwalczył z Asz-
dodem i go zdobyłd. 2 W tym
czasie Jehowa powiedział do Iza-
jaszae, syna Amoca: „Idź, zdejmij
wór� i ści�gnij z nóg sandały”. On
tak zrobił i chodził nago� i boso.

3 Potem Jehowa oświadczył:
„Jak mój sługa Izajasz przez trzy
lata chodził nago i boso, stano-
wi�c znakf i prorocz� zapowiedź
przeciwko Egiptowig i Etiopiih,
4 tak król Asyrii poprowadzi jeń-
ców egipskichi oraz wygnańców
etiopskich, chłopców i starców,
nagich i bosych, z gołymi poślad-
kami—i odsłoni nagość� Egiptu.
5 A ci, którzy pokładali nadzie-
j� w Etiopii i szczycili si�� Egip-
tem, przeraż� si� i zawstydz�.
6 Mieszkańcy tego wybrzeża po-
wiedz� w tym dniu: ‚Zobaczcie,
co si� stało z tymi, w których
pokładaliśmy nadziej�, u których
szukaliśmy pomocy i ratunku
przed królem Asyrii! Jak si� te-
raz uratujemy?’”.

21 Wyrok przeciwko morskie-
mu pustkowiu�j:

Nadci�ga jak wichry wiej�ce
na południu,

przybywa z pustkowia, z zie-
mi budz�cej groz�k.

20:1 �Lub „głównodowodz�cego”.
20:2 �Zob. Słowniczek poj�ć. �Lub
„cz�ściowo rozebrany; sk�po ubrany”.
20:4 �Lub „upokorzy”. 20:5 �Lub „po-
dziwiali pi�kno”. 21:1 �Najwyraźniej
chodzi o region w starożytnej Babilonii.
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2 Przekazano mi złowieszcz�

wizj�:
Zdrajca post�puje zdra-

dziecko,
a niszczyciel niszczy.
Wyrusz, Elamie! Przyst�p

do obl�żenia, Medio!a
Położ� kres wszelkim cier-

pieniom, które zadał�b.
3 Z powodu tej wizji przeszy-

wa mnie ból�c.
Chwyciły mnie skurcze
jak kobiet�, która rodzi.
Jestem zbyt przygn�biony,

żeby słyszeć,
zbyt wstrz�śni�ty, żeby

widzieć.
4 Moje serce dygocze, drż�

ze strachu.
Zmrok, którego wyczekiwa-

łem, sprawia, że cały si�
trz�s�.

5 Nakryjcie stół i przygotujcie
miejsca do siedzenia!

Jedzcie i pijcie!d
Wstańcie, ksi�ż�ta, posma-

rujcie oliw�� tarcze!
6 Bo tak powiedział do mnie

Jehowa:
„Idź, postaw strażnika

i niech informuje,
co widzi”.

7 I zobaczył rydwan wojenny
zaprz�żony w konie,

rydwan wojenny ci�gni�ty
przez osły

i rydwan wojenny ci�gni�ty
przez wielbł�dy.

Patrzył z uwag�, z wielk�
uwag�.

8 I zawołał jak lew:
„Jehowo, stoj� na strażnicy

przez cały dzień
i trwam na swoim posterun-

ku każdej nocye.

21:2 �Najwyraźniej chodzi o Babilon.
21:3 �Dosł. „moje biodra s� pełne bólu”.
21:5 �Dosł. „namaśćcie”.

9 Oto nadci�gaj� żołnierze
w rydwanie wojennym

zaprz�żonym w konie!”a.
Potem zawołał:
„Upadł, upadł Babilon!b
Wszystkie pos�gi jego bo-

gów zostały roztrzaskane
o ziemi�!”c.

10 O mój ludu, wymłócony jak
zboże,

ziarno� mojego klepiskad,
przekazałem ci, co usły-

szałem od Jehowy, Boga
Zast�pów, Boga Izraela.

11 Wyrok przeciwko Dumie�:
Ktoś woła do mnie z Seirue:
„Strażniku, ile jeszcze

b�dzie trwała noc?
Strażniku, ile jeszcze b�dzie

trwała noc?”.
12 Strażnik odpowiedział:

„Nadchodzi ranek,
nadchodzi noc.

Jeśli chcecie pytać, pytajcie.
Przyjdźcie znowu!”.

13 Wyrok przeciwko pustyn-
nej równinie:

Karawany Dedanitówf,
sp�dzicie noc w lesie

na pustynnej równinie.
14 Mieszkańcy krainy Temag,

przynieście wody sprag-
nionym

i dajcie chleba uciekinierom.
15 Bo uciekli przed mieczem,

wyci�gni�tym mieczem,
przed napi�tym łukiem,

przed okrucieństwem
wojny.

16 Tak rzekł do mnie Jeho-
wa: „W ci�gu roku, liczonego we-
dług lat pracownika najemnego�,
przeminie cała chwała Kedaruh.

21:10 �Dosł. „synu”. 21:11 �Nazwa ta
znaczy „cisza; milczenie” i odnosi si� do
Edomu. 21:16 �Lub „policzonego tak
skrupulatnie, jak robi to pracownik na-
jemny”, czyli dokładnie w rok.
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17 Niewielu łuczników pozosta-
nie spośród wojowników Kedaru,
ponieważ tak powiedział Jehowa,
Bóg Izraela”.

22 Wyrok przeciwko Dolinie
Wizji�a:

Co ci si� stało? Czemu
wszyscy twoi mieszkańcy
wyszli na dachy?

2 Miasto gwarne i radosne,
zapanował w tobie zgiełk.
Twoi zabici nie padli

od miecza
ani nie polegli w bitwieb.

3 Wszyscy twoi dyktatorscy
przywódcy uciekli razemc.

Zostali wzi�ci do niewoli
bez użycia łuku.

Chociaż uciekli daleko,
to ich znaleziono i wzi�to

do niewolid.
4 Dlatego powiedziałem:

„Odwróćcie ode mnie
oczy.

Nie próbujcie mnie pocie-
szać.

B�d� gorzko płakaće

z powodu zagłady córki�
mojego luduf.

5 Bo w Dolinie Wizji
nastał dzień zamieszania,

kl�ski i panikig.
Sprowadził go Wszechwład-

ny Pan, Jehowa, Bóg
Zast�pów.

Mury si� wal�h,
krzyk dociera aż do góry.

6 Elami bierze kołczan,
rydwany wojenne i konie�,
a Kirj odsłania� tarcz�.

7 Twoje najwspanialsze
doliny�

22:1 �Najwyraźniej chodzi o Jerozolim�.
22:4 �Poetycka personifikacja, być mo-
że wyrażaj�ca litość lub współczucie.
22:6 �Lub „jeźdźców”. �Lub „przygo-
towuje”. 22:7 �Lub „niziny”.

zapełni� si� rydwanami
wojennymi,

a konie� zajm� pozycje
w bramie.

8 I zostanie usuni�ta osłona
Judy.

„Tego dnia b�dziecie patrzeć
w stron� zbrojowni Domu Lasua

9 i zobaczycie liczne wyłomy
w murach Miasta Dawidab. B�-
dziecie gromadzić wod� w dolnej
sadzawcec. 10 Dokonacie ogl�-
dzin domów Jerozolimy i b�dzie-
cie je burzyć, żeby wzmocnić
mury. 11 Mi�dzy dwoma mura-
mi zrobicie zbiornik na wod� ze
starej sadzawki. Ale nie b�dzie-
cie zwracać uwagi na Wspaniałe-
go Twórc�, nie b�dziecie widzieć
Tego, który już dawno temu to
uczynił.
12 W tym dniu Wszechwładny

Pan, Jehowa, Bóg Zast�-
pów,

nakaże ludziom płakać,
lamentowaćd,

ogolić głowy i włożyć wory�.
13 Tymczasem oni b�d� świ�to-

wać i si� cieszyć,
zabijać bydło i zarzynać

owce,
jeść mi�so, pić winoe i mówić:
‚Jedzmy i pijmy, bo jutro

umrzemy’”f.
14 Jehowa, Bóg Zast�pów,

wyjawił mi: „‚Za t� win� nie b�-
dzie dla was przebłagania, do-
póki nie umrzecie’g — tak mó-
wi Wszechwładny Pan, Jehowa,
Bóg Zast�pów”.

15 Wszechwładny Pan, Jeho-
wa, Bóg Zast�pów, rzekł: „Idź
do tego zarz�dcy, do Szeb-
nyh, który odpowiada za dom�,
i powiedz: 16 ‚Czy coś tutaj
należy do ciebie i czy masz
tu kogoś, że wykułeś dla siebie

22:7 �Lub „jeźdźcy”. 22:12 �Zob. Słow-
niczek poj�ć. 22:15 �Lub „pałac”.
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grobowiec?’. Wykuwa on sobie
grobowiec na wzniesieniu, wy-
dr�ża miejsce spoczynku� w ska-
le. 17 ‚Człowieku, Jehowa gwał-
townie ci� zrzuci. Mocno ci�
chwyci, 18 zwinie w kł�bek
i jak piłk� rzuci do przestronnej
ziemi. Tam umrzesz i tam znaj-
d� si� twoje wspaniałe rydwany—
hańba dla domu twojego pana.
19 Pozbawi� ci� twojej pozycji
i usun� z twojego stanowiska.

20 „‚W tym dniu wezw� swo-
jego sług�, Eliakimaa, syna Chil-
kiasza, 21 ubior� go w two-
j� szat� i mocno obwi�ż� twoj�
szarf�b. Oddam twoj� władz�
w jego r�ce i stanie si� on
ojcem dla mieszkańców Jerozo-
limy i Judejczyków. 22 Położ�
na jego barkach klucz domu Da-
widac. Gdy on otworzy, nikt nie
zamknie, a gdy on zamknie, nikt
nie otworzy. 23 Wbij� go jak
kołek w trwałe miejsce i stanie
si� tronem chwały dla domu swo-
jego ojca. 24 Zostanie na nim
zawieszona cała chwała� domu
jego ojca, potomkowie i dzieci�,
wszelkie małe naczynia, naczy-
nia w kształcie czasz, jak też
wszystkie wielkie dzbany.

25 „‚W tym dniu’, oświadcza
Jehowa, Bóg Zast�pów, ‚kołek
wbity w trwałe miejsce zostanie
usuni�tyd. B�dzie odci�ty i spad-
nie, a wszystko, co na nim wisia-
ło, roztrzaska si�, bo tak powie-
dział Jehowa’”.

23 Wyrok przeciwko Tyrowie:
Podnieście lament, okr�ty

Tarszisz!f
Bo port został zniszczony

i nie można do niego
wpłyn�ć.

22:16 �Dosł. „siedzib�”. 22:24 �Dosł.
„ci�żar”. �Lub „odrośle”.

Wiadomość o tym nadeszła
z ziemi Kittima.

2 Zamilknijcie, mieszkańcy
wybrzeża!

Wzbogacili was kupcy z Sy-
donub, którzy przeprawiaj�
si� przez morze.

3 Przez wiele wód transpor-
towano ziarno znad Szi-
choru�c

i zbiory znad Nilu—było
to dochodem Tyru

i przynosiło zysk narodomd.
4 Wstydź si�, Sydonie, twier-

dzo nad morzem,
bo morska toń mówi:
„Nie miałam bólów porodo-

wych i nie rodziłam,
nie wychowałam chłopców

ani dziewcz�t�”e.
5 Na wiadomość o Tyrze ludzie

b�d� ubolewaćf

tak jak wtedy, gdy usłyszeli
wiadomość o Egipcieg.

6 Uciekajcie do Tarszisz!
Podnieście lament, miesz-

kańcy wybrzeża!
7 Czy to jest wasze miasto,

które od dawnych dni,
od czasu gdy je założono,
było pełne radości?

Nogi jego mieszkańców nosi-
ły ich do dalekich krajów,
żeby si� tam osiedlali.

8 Kto powzi�ł takie postano-
wienie przeciwko Tyrowi,

który rozdawał korony,
którego kupcy byli ksi�ż�-

tami,
którego handlarzy poważa-

no na całej ziemi?h

9 Sam Jehowa, Bóg Zast�pów,
postanowił,

że poniży pych�, która roz-
piera Tyr z powodu całego
jego pi�kna,

23:3 �Chodzi o odnog� Nilu. 23:4
�Dosł. „dziewic”.
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i upokorzy osobistości

poważane na całej ziemia.
10 Córko Tarszisz, przepraw si�

przez swoj� ziemi� jak Nil.
Nie ma już żadnej stoczni�b.

11 Bóg wyci�gn�ł r�k�
nad morze,

potrz�sn�ł królestwami.
Jehowa rozkazał unicestwić

twierdze Fenicjic.
12 Mówi: „Nie b�dziesz si� już

wi�cej cieszyćd,
udr�czona dziewico, córko

Sydonu.
Ruszaj, uciekaj do Kittime.
Ale nawet tam nie zaznasz

spokoju”.
13 Oto ziemia Chaldejczyków!f

Właśnie oni—a nie Asyriag—
zamienili go w siedlisko pus-

tynnych zwierz�t.
Wznieśli swoje wieże

obl�żnicze,
a jego obronne wieże

zrównali z ziemi�h.
Obrócili go w ruin�.

14 Podnieście lament, okr�ty
Tarszisz,

bo wasza twierdza została
zniszczona i.

15 W tym dniu Tyr pójdzie
w zapomnienie na 70 latj—tyle,
ile trwa życie� jednego króla. Po
upływie 70 lat Tyr b�dzie jak
prostytutka, o której mowa w tej
piosence:
16 „Weź lir��, obejdź miasto,

zapomniana prostytutko!
Graj jak najlepiej,
śpiewaj wiele piosenek,
żeby sobie o tobie przypo-

mniano”.
17 Po upływie 70 lat Jeho-

wa skieruje swoj� uwag� na Tyr

23:10 �Możliwe też „portu”. 23:15
�Dosł. „dni”. 23:16 �Hebr. kinnòr. In-
strument strunowy przypominaj�cy lir�
lub harf�.

i ten wróci do swojego zarob-
ku—b�dzie uprawiał prostytucj�
ze wszystkimi królestwami świa-
ta na powierzchni całej ziemi.
18 A jego zysk i zarobek stan�
si� czymś świ�tym dla Jehowy.
Nie b�dzie si� tego gromadzić
ani odkładać, gdyż jego zapłata
przypadnie tym, którzy miesz-
kaj� przed obliczem Jehowy, że-
by mogli jeść do syta i wytwor-
nie si� ubieraća.

24 Jehowa pustoszy kraj�
i go niszczyb.

Rujnuje go�c i rozprasza
jego mieszkańcówd.

2 Każdego spotka to samo:
lud i kapłana,
sług� i jego pana,
służ�c� i jej pani�,
kupuj�cego i sprzedaj�cego,
pożyczaj�cego i bior�cego

pożyczk�,
wierzyciela i dłużnikae.

3 Kraj b�dzie doszcz�tnie
spustoszony,

całkowicie spl�drowanyf,
bo tak powiedział Jehowa.

4 Kraj jest okryty żałob��g,
niszczeje.˙

Zyzna kraina usycha,
wi�dnie.

Ważne osobistości kraju
słabn�.

5 Został on skalany przez
swoich mieszkańcówh,

którzy obchodzili prawa i,
przeinaczali przepisyj

i złamali trwałe� przymierzek.
6 Dlatego przekleństwo

pożera kraj l.
Jego mieszkańcy zostali

uznani za winnych.
Jest ich coraz mniej,
niewielu już pozostałom.

24:1 �Lub „ziemi�”. �Lub „zniekształ-
ca jego powierzchni�”. 24:4 �Możliwe
też „wysycha”. 24:5 �Lub „dawne”.
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7 Młode wino pogr�żyło si�

w smutku�, winorośl
uschłaa.

Wszyscy, którzy byli
w radosnym nastroju,
zaczynaj� wzdychaćb.

8 Ustaje radosny odgłos
tamburynów,

cichnie wrzawa tych,
którzy wesoło si� bawi�,

milknie radosny dźwi�k
liry�c.

9 Pij� wino, ale nie śpiewaj�,
alkohol ma dla nich gorz-

ki smak.
10 Opustoszałe miasto jest

zniszczoned.
Wszystkie domy s� zamkni�-

te i nikt nie może do nich
wejść.

11 Na ulicach rozlega si� krzyk,
bo nie ma wina.

Cała radość znikn�ła,
nikt w kraju si� nie cieszye.

12 Z miasta pozostały ruiny.
Zniszczono doszcz�tnie jego

bram�f.
13 Na ziemi, wśród narodów,

b�dzie tak jak po otrz�śni�-
ciu drzewa oliwnegog

i jak przy zbieraniu tego, co
pozostało po winobraniuh.

14 B�d� wołać,
radośnie wykrzykiwać.
B�d� rozgłaszać majestat

Jehowy od strony morza�i.
15 W krainie światła� b�d�

wychwalać Jehow� j,
na wyspach morskich b�d�

sławić imi� Jehowy, Boga
Izraelak.

16 Z krańców ziemi dochodz�
pieśni:

„Chwała� Prawemu!” l.

24:7 �Możliwe też „wysycha”. 24:8
�Hebr. kinnòr. Instrument strunowy
przypominaj�cy lir� lub harf�. 24:14
�Lub „od zachodu”. 24:15 �Lub „na
wschodzie”. 24:16 �Lub „ozdoba”.

Ale ja mówi�: „Nie mam już
siły, nie mam siły!

Biada mi! Zdrajcy działaj�
zdradziecko,

podst�pnie dopuszczaj� si�
zdrady”a.

17 Mieszkańcu tego kraju, cze-
ka ci� strach, doły i sidła!b

18 Każdy, kto ucieknie przed
dźwi�kiem budz�cym
strach, wpadnie do dołu,

a kto wydostanie si� z dołu,
wpadnie w sidłac.

Bo otworz� si� upusty nieba
i zadrż� fundamenty kraju.

19 Kraj si� rozpada,
cały drży,
gwałtownie si� trz�sied.

20 Chwieje si� jak pijany
i kołysze jak szopa

na wietrze.
Ci�ży na nim winae,
upadnie i już si� nie

podniesie.
21 Tego dnia Jehowa os�dzi

wojsko w górze
oraz ziemskich królów

na ziemi.
22 I b�d� zebrani razem

jak wi�źniowie w dole,
i zostan� zamkni�ci w lochu.
A po wielu dniach spotka ich

kara�.
23 Speszy si� ksi�życ w pełni,

zawstydzi si� jaskrawe
słońcef,

bo Jehowa, Bóg Zast�pów,
został Królemg na górze
Syjonh i w Jerozolimie

i okrył si� chwał� przed
starszymi swojego ludu�i.

25 Jehowo, Ty jesteś moim
Bogiem.

Wywyższam Ci�, wysławiam
Twoje imi�,

24:22 �Lub „zostanie na nich zwróco-
na uwaga”. 24:23 �Dosł. „przed swoi-
mi starszymi”.
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bo dokonujesz wspaniałych

rzeczya,
spełniasz to, co zamierzyłeś

w dawnych czasachb,
jesteś wiernyc i godny zaufa-

nia.
2 Warowne miasto obróciłeś

w stert� kamieni,
w rozpadaj�c� si� ruin�.
Cudzoziemska twierdza

przestała być miastem,
nigdy nie zostanie odbudo-

wana.
3 Dlatego b�dzie Ci� wychwa-

lać silny lud.
Miasto tyrańskich narodów

b�dzie si� Ciebie baćd.
4 Bo stałeś si� twierdz� dla te-

go, który niewiele znaczy,
twierdz� dla biednego pod-

czas udr�kie,
schronieniem przed deszczo-

w� nawałnic�,
cieniem w czasie skwaruf.
Kiedy podmuch gniewu ty-

ranów jest jak nawałnica
uderzaj�ca w mur

5 albo jak skwar w spieczonej
ziemi,

Ty tłumisz wrzaw� obcych.
Jak cień chmury łagodzi

upał,
tak zostaje uciszona pieśń

tyranów.
6 Na tej górzeg Jehowa, Bóg

Zast�pów, wyprawi dla
wszystkich ludów

uczt� z najlepszych potrawh,
uczt� z wyśmienitego wina�,
z najlepszych potraw

pełnych szpiku,
z wyśmienitego, przecedzo-

nego wina.
7 Na tej górze usunie� On

zasłon� rozpostart�
nad wszystkimi ludami

25:6 �Lub „z wina trzymanego na osa-
dach”. 25:7, 8 �Lub „pochłonie”.

i tkanin�� okrywaj�c�
wszystkie narody.

8 Wszechwładny Pan, Jehowa,
usunie� śmierć na zawszea

i otrze łzy z każdej twarzyb.
Zdejmie hańb� ze swojego

ludu na całej ziemi,
bo sam Jehowa tak powie-

dział.
9 W tym dniu b�d� mówić:

„To jest nasz Bóg!c
W Nim pokładaliśmy

nadziej�d

i On nas wybawiłe.
To jest Jehowa!
W Nim pokładaliśmy

nadziej�.
Radujmy si�, cieszmy si�

z wybawienia, które nam
zapewnił”f.

10 Bo r�ka Jehowy spocznie
na tej górzeg,

a Moab zostanie rozdeptany
na swoim miejscuh,

jak si� rozdeptuje słom�
na stercie gnoju.

11 Jak pływak, który wyci�ga
r�ce i uderza nimi w wod�,

tak Bóg wyci�gnie r�ce
i uderzy Moab.

Wprawnymi ruchami r�k
poniży jego wyniosłośći.

12 Zburzy warowne miasto
razem z jego wysokimi

murami obronnymi,
rzuci je na ziemi�, w proch.

26 Tego dnia w ziemi judz-
kiej b�dzie si� śpiewać ta-

k� pieśńj:
„Mamy pot�żne miastok.
Jego murem i wałem obron-

nym jest wybawienie, któ-
re daje Bóg�l.

2 Otwórzcie bramym, żeby
mógł wejść prawy naród—

naród, który trwa w wier-
nym post�powaniu.

25:7 �Lub „woal”. 26:1 �Dosł. „On”.
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3 B�dziesz strzegł tych,

którzy całkowicie
na Tobie polegaj��.

Cały czas b�dziesz zapew-
niał im pokója,

bo właśnie Tobie ufaj�b.
4 Zawsze ufajcie Jehowiec,

bo Jah� Jehowa jest wieczn�
Skał�d.

5 Poniża mieszkaj�cych
na wysokości, w mieście
wyniosłym.

Powala to miasto,
powala na ziemi�.
Rzuca je w proch.

6 Podepcz� je nogi uciśnio-
nych,

b�d� po nim st�pać niewiele
znacz�cy”.

7 ´
Scieżka prawego jest prosta�.
Wyrównasz jego drog�,
ponieważ jesteś prostoli-

nijny.
8 Gdy idziemy ścieżk� Twoich

postanowień,
w Tobie pokładamy nadziej�,

Jehowo.
T�sknimy� za Twoim imie-

niem i pragniemy,
żeby o Tobie pami�tano.

9 Całym sob�� t�skni� za Tob�
w nocy,

moje serce� wci�ż Ci�
szukae.

Kiedy s�dzisz ziemi�,
jej mieszkańcy ucz� si�,

czym jest prawośćf.
10 Ale niegodziwy nie nauczy

si� prawości,
choćby okazano mu łask�g.
Nawet w ziemi prawości�

b�dzie post�pował
niegodziwieh

26:3 �Możliwe też „którzy przejawia-
j� nieugi�t� postaw�”. 26:4 �Skróco-
na forma imienia Jehowa. 26:7 �Lub
„równa”. 26:8 �Lub „nasza dusza t�sk-
ni”. 26:9 �Lub „swoj� dusz�”. �Dosł.
„duch”. 26:10 �Lub „rzetelności”.

i nie zobaczy majestatu
Jehowya.

11 Jehowo, podniosłeś swoj�
r�k�, lecz oni tego nie do-
strzegaj�b.

Zobacz� żarliw� miłość, jak�
darzysz swój lud�, i okryj�
si� wstydem.

Pochłonie ich ogień przezna-
czony dla Twoich wrogów.

12 Jehowo, Ty zapewnisz
nam pokójc,

bo wszystkie nasze
osi�gni�cia

s� Twoj� zasług�.
13 Boże nasz, Jehowo, oprócz

Ciebie rz�dzili nami inni
panowied,

ale my wspominamy tylko
Twoje imi�e.

14 Oni s� martwi, nie b�d� żyć.
S� bezsilni w śmierci,

nie powstan�f.
Skierowałeś na nich swoj�

uwag�—
zgładziłeś ich i zatarłeś

wszelk� pami�ć o nich.
15 Pomnożyłeś naród, Jehowo,

pomnożyłeś naród.
Otoczyłeś si� chwał�g.
Bardzo poszerzyłeś granice

krajuh.
16 Jehowo, w czasie udr�ki

zwracali si� do Ciebie.
Gdy ich karciłeś, szeptem

wylewali swe serca
w modlitwiei.

17 Jehowo, z Twojego powodu
byliśmy jak kobieta w ci�ży,
która w czasie porodu cierpi

i krzyczy z bólu.
18 Byliśmy w ci�ży, mieliśmy

bóle porodowe,
ale urodziliśmy wiatr.
Nie zapewniliśmy tej ziemi

wybawienia

26:11 �Lub „zobacz� Twoj� gorliwość
o Twój lud”.
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1005 IZAJASZA 26:19�do�27:11
i nie rodzimy dla niej miesz-

kańców.
19 „Twoi umarli ożyj�.

Ciała moich zmarłych�
powstan�a.

Przebudźcie si� i radośnie
wykrzykujcie,

mieszkańcy prochu!b
Bo Twoja rosa jest

jak rosa o poranku�
i ziemia uwolni bezsilnych

w śmierci—powróc� oni
do życia�.

20 Idź, mój ludu, wejdź
do swoich wewn�trznych
pokojów

i zamknij za sob� drzwic.
Schowaj si� na chwilk�,
aż przeminie gniew�d.

21 Bo Jehowa wyrusza
ze swojego miejsca,

żeby mieszkańców ziemi
poci�gn�ć do odpowie-
dzialności za ich win�.

Ziemia odsłoni przelan�
na niej krew

i już nie b�dzie skrywać
zabitych”.

27 Tego dnia Jehowa weźmie
swój ostry miecz, wielki
i mocnye,

i skieruje uwag� na Lewiata-
na�, zwinnego w�ża,

na Lewiatana, wij�cego si�
w�ża,

i zabije tego morskiego
olbrzyma.

2 Wtym dniu zaśpiewajcie jej�:
„Winnico pieni�cego si�

wina!f
3 Ja, Jehowa, jej strzeg�g.

Co chwila j� podlewamh.

26:19 �Dosł. „moje martwe ciało”.
�Możliwe też „rosa na ziołach; rosa na
malwach”. �Lub „ziemia urodzi bezsil-
nych w śmierci”. 26:20 �Lub „pot�pie-
nie”. 27:1, 9 �Zob. Słowniczek poj�ć.
27:2 �Najwyraźniej chodzi o Izraela,
przyrównanego tutaj do winnicy.

Pilnuj� jej dniem i noc�,
żeby nikt nie wyrz�dził jej

szkodya.
4 Mój gniew min�łb.

Jeśli ktoś wystawi do bitwy
ze mn� ciernie i chwasty,

ja je podepcz� i wszystkie
naraz spal�.

5 Niech lepiej szuka schronie-
nia w mojej twierdzy.

Niech zawrze ze mn� pokój,
niech zawrze ze mn� pokój”.

6 W nadchodz�cych dniach
Jakub zapuści korzenie,

Izrael zakwitnie i puści
p�dyc,

napełni plonem cał� ziemi�d.
7 Czy trzeba mu zadać tak

dotkliwy cios?
Czy trzeba go zabić jak pod-

czas rzezi?
8 Z krzykiem budz�cym prze-

rażenie rozprawisz si�
z nim i go odeślesz.

Wyp�dzisz go silnym
podmuchem w dniu, gdy
powieje wiatr wschodnie.

9 W ten sposób zostanie
dokonane przebłaganie
za win� Jakubaf

i taki b�dzie owoc usuni�cia
jego grzechu:

wszystkie kamienie ołtarza
zostan� starte w pył jak

kreda,
znikn� wszystkie świ�te

pale� i kadzielne ołtarzeg.
10 Warowne miasto opusto-

szeje.
Pastwiska b�d� jak pustko-

wie, porzucone i opusz-
czoneh.

Tam ciel� b�dzie si� pasło,
b�dzie odpoczywało

i obgryzało gał�ziei.
11 Gdy gał�zki uschn�,

przyjd� kobiety, odłami� je
i b�d� ich używać do rozpa-

lania ognia.
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IZAJASZA 27:12�do�28:12 1006
Ten lud nie wykazuje

zrozumieniaa,
dlatego jego Twórca

nie zlituje si� nad nim;
Ten, który go ukształtował,

nie okaże mu łaskib.
12 Tak jak ktoś otrz�sa owo-

ce z drzewa i zbiera je jeden po
drugim, tak w tym dniu Jeho-
wa pozbiera was, ludu Izraela—
od strumienia Eufratu� do Doli-
ny Potoku Egipskiego�c. 13 Te-
go dnia zabrzmi wielki rógd.
Wtedy ci, którzy marniej� w zie-
mi asyryjskieje, i ci rozproszeni
po ziemi egipskiejf przyjd� i po-
kłoni� si� Jehowie na świ�tej
górze w Jerozolimieg.

28 Biada okazałej� koronie�
pijaków Efraima!h

Ta pi�kna ozdoba to tylko
wi�dn�cy kwiat

na szczycie żyznej doliny,
gdzie mieszkaj� zamrocze-
ni winem!

2 Jehowa ma kogoś silnego
i pot�żnego.

On z całej siły zrzuci t�
koron� na ziemi�—

jak nawałnica z gradem, jak
niszczycielski huragan,

jak burza z piorunami spro-
wadzaj�ca wielk� powódź.

3 Okazałe� korony pijaków
Efraima

zostan� podeptanei.
4 Ich pi�kna ozdoba,

wi�dn�cy kwiat na szczycie
żyznej doliny,

b�dzie jak wczesna figa
przed nadejściem lata—

gdy ktoś j� zobaczy, zrywa
i natychmiast zjada.

27:12 �Dosł. „rzeki”. �Lub „Wadi Egip-
tu”. Zob. Słowniczek poj�ć, hasło „Wa-
di”. 28:1 �Lub „wyniosłej; dumnej”.
�Najwyraźniej chodzi o stolic� Izrae-
la, czyli Samari�. 28:3 �Lub „wyniosłe;
dumne”.

5 Tego dnia Jehowa, Bóg Za-
st�pów, stanie si� wspaniał� ko-
ron� i pi�knym wieńcem dla oca-
lałych ze swojego ludua. 6 Da
ducha sprawiedliwości temu, któ-
ry zasiada w s�dzie, i b�dzie źród-
łem siły dla tych, którzy odpie-
raj� natarcie wrogów pod bram�
miastab.
7 A tamci też schodz� na ma-

nowce z powodu wina,
zataczaj� si� pod wpływem

napojów alkoholowych—
z powodu alkoholu schodz�

na manowce kapłan
i prorok.

Wino sprawia, że trac�
orientacj�.

Zataczaj� si� od alkoholu.
Schodz� na manowce

z powodu swoich wizji
i potykaj� si�, gdy podej-

muj� decyzjec.
8 Na ich stołach jest pełno

obrzydliwych wymiocin,
nie ma czystego miejsca.

9 „Kogo on b�dzie pouczał,
komu b�dzie wyjaśniał

to or�dzie?
Czy jesteśmy dziećmi, które

dopiero co przestały być
karmione mlekiem,

które dopiero co odstawiono
od piersi?

10 Ci�gle powtarza:
‚Nakaz za nakazem,
nakaz za nakazem,

przepis za przepisem,
przepis za przepisem�d,

troch� tu, troch� tam’”.
11 Dlatego za pośrednictwem

tych, którzy bełkocz� i mówi�
obcym j�zykiem, przemówi do te-
go ludue— 12 do tych, którym

28:10 �Lub „sznur mierniczy za sznu-
rem mierniczym, sznur mierniczy za
sznurem mierniczym”.
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1007 IZAJASZA 28:13-23
kiedyś powiedział: „To jest miejs-
ce odpoczynku. Pozwólcie od-
pocz�ć zm�czonemu. To jest
miejsce wytchnienia”. Lecz oni
nie chcieli słuchaća. 13 Na nich
wi�c spełni� si� słowa Jehowy:

„Nakaz za nakazem,
nakaz za nakazem,

przepis za przepisem,
przepis za przepisem�b,

troch� tu, troch� tam”.
I kiedy b�d� iść,
potkn� si�, upadn�

na plecy i si� potłuk�,
wpadn� w sidła i zostan�

pojmanic.
14 Dlatego słuchajcie słowa

Jehowy, wy, którzy si�
chełpicie,

wy, którzy sprawujecie
władz� nad tym ludem
w Jerozolimie.

15 Mówicie:
„Zawarliśmy przymierze

ze śmierci�d,
z grobem� zawarliśmy

porozumienie�.
Kiedy b�dzie szaleć

gwałtowna powódź,
do nas nie dojdzie,
bo naszym schronieniem

uczyniliśmy kłamstwo
i ukryliśmy si� w fałszu”e.

16 Dlatego Wszechwładny Pan,
Jehowa, mówi:

„Jako fundament kład�
na Syjonie kamień—

kamień wypróbowanyf i dro-
gocenny, kamień narożnyg

solidnego fundamentuh.
Nikogo, kto przejawia wiar�,

nie ogarnie przerażeniei.

28:13 �Lub „sznur mierniczy za sznurem
mierniczym, sznur mierniczy za sznu-
rem mierniczym”. 28:15, 18 �Lub „Sze-
olem”, czyli wspólnym grobem ludzkości.
Zob. Słowniczek poj�ć. 28:15 �Możliwe
też „urzeczywistniliśmy wizj�”.

17 I uczyni� sprawiedliwość
sznurem mierniczyma,

a prawość—poziomic��b.
Grad zniszczy wasze

schronienie z kłamstwa,
a wody zalej� wasz�

kryjówk�.
18 Wasze przymierze ze śmier-

ci� zostanie zerwane,
wasze porozumienie

z grobem� nie przetrwac.
Kiedy b�dzie szaleć

gwałtowna powódź,
zmiecie was wszystkich.

19 Porwie was za każdym
razem,

gdy nadejdzied.
A b�dzie przechodzić

co rano,
w czasie dnia i w czasie nocy.
Zrozumiej� to or�dzie, gdy

zmusi ich do tego strach�”.
20 Łóżko jest za krótkie, żeby

si� na nim wyci�gn�ć,
a przykrycie za w�skie, żeby

si� nim otulić.
21 Bo Jehowa powstanie

jak przy górze Peracim,
przyst�pi do działania jak

w dolinie� koło Gibeonue

i dokona swojego czynu—
zadziwiaj�cego czynu,

wykona swoje dzieło—
niezwykłe dziełof.

22 Teraz wi�c si� nie naśmie-
wajcieg,

żeby wasze p�ta nie zacisn�-
ły si� jeszcze bardziej,

bo usłyszałem od Wszech-
władnego Pana, Jehowy,
Boga Zast�pów,

że zapadła decyzja o zagła-
dzie całego kraju�h.

23 Nadstawcie ucha i słuchajcie
mojego głosu,

28:17 �Lub „pionem”. 28:19 �Możli-
we też „kiedy zrozumiej�, ogarnie ich
śmiertelny strach”. 28:21 �Lub „na ni-
zinie”. 28:22 �Lub „całej ziemi”.
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IZAJASZA 28:24�do�29:8 1008
uważnie przysłuchujcie si�

temu, co mówi�.
24 Czy w porze wysiewu oracz

przez cały czas tylko orze?
Czy ci�gle tylko spulchnia

i bronuje gleb�?a

25 Czy kiedy j� wyrówna,
nie rozrzuca czarnuszki

i kminu?
Czy nie sieje pszenicy, prosa

i j�czmienia w wyznaczo-
nych miejscach,

a orkiszub na skraju pola?
26 Podobnie Bóg poucza�

człowieka w odpowiedni
sposób.

Jego Bóg udziela mu wska-
zówekc.

27 Bo czarnuszki nie miażdży
si� saniami młockarskimid,

a po kminie nie przetacza si�
koła wozu.

Czarnuszk� młóci si� kijem,
a kmin—lask�.

28 Czy zboże chlebowe rozgnia-
ta si� na miazg�?

Nie, nikt go nie wymłóca
bez końcae.

Kiedy przetacza si� po nim
wał wozu młockarskiego
ci�gni�tego przez konie,

nie zostaje ono zmiażdżonef.
29 To również pochodzi od

Jehowy, Boga Zast�pów.
Jego rada� jest cudowna
i wszystko, co On robi, przy-

nosi wspaniałe rezultaty�g.

29 „Biada Arielowi�, Arielo-
wi—miastu, w którym
obozował Dawid!h

Niech mija rok za rokiem,
niech świ�ta odbywaj� si�

zgodnie ze swoim cyklemi.

28:26 �Lub „karci; karze”. 28:29 �Lub
„zamierzenie”. �Lub „Jego praktyczna
m�drość jest wielka”. 29:1 �Słowo to
może znaczyć „palenisko ołtarza Boże-
go” i najwyraźniej odnosi si� do Jerozo-
limy.

2 Ale ja sprowadz� na Ariela
udr�k�a,

zapanuje w nim żałoba
i lamentb.

B�dzie on dla mnie jak pale-
nisko ołtarza Bożegoc.

3 Rozłoż� obóz wokół ciebie,
b�d� ci� oblegał, otocz� ci�

palisad�
i wznios� przeciwko tobie

umocnienia obl�żniczed.
4 Zostaniesz poniżony.

Odezwiesz si� z ziemi
i proch przytłumi twoje

słowa.
Twój głos b�dzie dochodził

z ziemie
niczym głos medium spiry-

tystycznego.
B�dziesz szeptał z prochu.

5 Twoi liczni wrogowie� za-
mieni� si� w drobny pyłf,

a tłum tyranów b�dzie jak
plewy, które unosi wiatrg.

Stanie si� to nagle, w jednej
chwilih.

6 Jehowa, Bóg Zast�pów,
zwróci na ciebie uwag�

i obroni ci� gromem, trz�-
sieniem ziemi i pot�żnym
hukiem,

wichrem, nawałnic� i pło-
mieniami niszczycielskie-
go ognia”i.

7 Wtedy wszystkie narody,
które walcz� z Arielemj—

wszyscy, którzy tocz� wojn�
przeciwko niemu,

stawiaj� wieże obl�żnicze
i sprowadzaj� na niego

udr�k�—
b�d� jak sen, nocna wizja.

8 B�d� jak ktoś głodny,
kto śni, że je,

ale budzi si� i chce mu si�
jeść�,

29:5 �Dosł. „obcy”. 29:8 �Lub „jego
dusza jest pusta”.
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1009 IZAJASZA 29:9-21
jak ktoś spragniony, kto śni,

że pije,
ale budzi si� zm�czony

i chce mu si� pić�.
Stanie si� tak ze wszystkimi

narodami,
które walcz� przeciwko

górze Syjona.
9 Wpadnijcie w osłupienie

i b�dźcie zdumienib.
Oślepcie si� i b�dźcie ślepic.
Upili si�, ale nie winem.
Zataczaj� si�, choć nie s�

pod wpływem alkoholu.
10 Bo Jehowa wylał na was

ducha gł�bokiego snud.
Zamkn�ł wasze oczy—

waszych prorokówe,
zakrył wasze głowy—

waszych wizjonerówf.
11 Każda wizja b�dzie dla

was jak słowa zapiecz�towanej
ksi�gig. Kiedy dadz� j� komuś,
kto umie czytać, i poprosz�:
„Przeczytaj j� na głos”, on od-
powie: „Nie mog�, bo jest zapie-
cz�towana”. 12 A gdy dadz� t�
ksi�g� komuś, kto nie umie czy-
tać, i poprosz�: „Przeczytaj j�”,
on odpowie: „Przecież ja nie
umiem czytać”.
13 Jehowa mówi: „Ci ludzie

przybliżaj� si� do mnie
tylko w słowach.

Okazuj� mi szacunek
ustamih,

ale sercem s� ode mnie
bardzo daleko.

Ich bojaźń wobec mnie opie-
ra si� na nakazach ludz-
kich, których ich uczono i.

14 Dlatego znowu post�pi�
z tym ludem w sposób
budz�cy zdumieniej,

w sposób niezwykły.
Zginie m�drość jego

m�drców

29:8 �Lub „jego dusza jest wyschni�ta”.

i zniknie rozs�dek rozs�d-
nych”a.

15 Biada tym, którzy zadaj�
sobie wiele trudu, żeby
zataić swoje plany
przed Jehow�b.

Dopuszczaj� si� swoich
czynów w ciemności

i mówi�: „Kto nas widzi?
Kto o nas wie?”c.

16 Jak wy wszystko przekr�-
cacie!�

Czy glina może si� równać
z garncarzem?d

Czy coś, co zostało wykona-
ne, powie o swoim twórcy:

„On mnie nie wykonał”?e

Czy rzecz, która została
ukształtowana, powie
o tym, kto nadał jej kształt:

„On nic nie potrafi”?f

17 Jeszcze troch� i Liban
zamieni si� w sadg,

a sad b�dzie uważany
za lash.

18 Tego dnia głusi usłysz�
słowa ksi�gi,

a oczy ślepych zaczn�
widzieć, uwolni� si�
od mroku i ciemności i.

19 Potulni b�d� si� bardzo
radować Jehow�,

biedni b�d� si� radować´
Swi�tym Izraela j.

20 Bo nie b�dzie już tyrana,
przyjdzie kres na tego,

który si� chełpi,
i zostan� zgładzeni wszyscy,

którzy tylko czekaj�,
żeby wyrz�dzać krzywd�k,

21 ci, którzy kłamstwem
ści�gaj� na innych win�,

którzy zastawiaj� pułapki
na obrońc�� w bramie
miasta l

29:16 �Lub „ale wy jesteście przewrot-
ni!”. 29:21 �Dosł. „upominaj�cego”.
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i którzy odmawiaj� prawemu

sprawiedliwości, zasłania-
j�c si� pustymi argumen-
tamia.

22 Dlatego Jehowa, który wy-
kupił Abrahamab, mówi do po-
tomków Jakuba:

„Jakub już nie b�dzie si�
wstydził,

jego twarz już nie
zblednie�c.

23 Zobaczy wokół siebie
swoje dzieci,

dzieło moich r�kd,
i uświ�c� moje imi�.
Uświ�c�

´
Swi�tego Boga

Jakuba,
b�d� okazywać podziw

i respekt Bogu Izraelae.
24 Ci, którzy maj� bł�dny spo-

sób myślenia�, zdob�d�
zrozumienie,

ci, którzy narzekaj�, przyj-
m� pouczenia”.

30 „Biada upartym synom”f,
oświadcza Jehowa,

„którzy realizuj� plany,
ale nie mojeg,

i zawieraj� sojusze�,
ale wbrew mojej woli�.

W ten sposób mnoż� swoje
grzechy.

2 Nie pytaj� mnie o rad��h,
a id� do Egiptu! i

Szukaj� schronienia
u faraona�,

chc� si� skryć w cieniu
Egiptu.

3 Ale b�dziecie si� wstydzić,
że schroniliście si�
u faraona.

29:22 �Z powodu wstydu i rozczaro-
wania. 29:24 �Lub „bł�dz� w duchu”.
30:1 �Dosł. „wylewaj� napój ofiarny”,
najwyraźniej w celu zawarcia porozu-
mienia. �Dosł. „mojemu duchowi”.
30:2 �Lub „nie pytaj� si� moich ust”.
�Dosł. „w twierdzy faraona”.

Zostaniecie upokorzeni
za to, że skryliście si�
w cieniu Egiptua.

4 Bo ksi�ż�ta s� w Coanieb,
a wysłannicy dotarli

do Chanes.
5 Wszyscy b�d� si� wstydzić

z powodu narodu, który nie
może zapewnić im nic
dobrego,

który nie udziela pomocy
i z którego nie ma żadnego
pożytku.

Przynosi on jedynie wstyd
i hańb�”c.

6 Wyrok przeciwko zwierz�-
tom południa:

Przez kraj udr�ki i ucisku,
przez kraj lwa, rycz�cego

lwa,
kraj żmii i lataj�cego w�ża

ognistego�
wioz� swoje bogactwa

na grzbietach osłów,
swoje zapasy—na garbach

wielbł�dów.
Jednak nic to nie da temu

ludowi.
7 Bo pomoc Egiptu jest nic

niewartad.
Nazwałem go wi�c bezczyn-

nym Rahabeme.
8 „Idź, napisz to przy nich

na tablicy
i zapisz w ksi�dzef,
żeby zachowało si� to

na przyszłość
i służyło jako trwałe

świadectwog.
9 Bo to lud buntowniczyh,

oszuści i,
synowie, którzy nie chc�

słuchać prawa� Jehowy j.
10 Mówi� do wizjonerów:

‚Przestańcie mieć wizje’,

30:6 �Lub „błyskawicznie poruszaj�ce-
go si� jadowitego w�ża”. 30:9 �Lub
„pouczeń”.
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a do proroków: ‚Nie proro-

kujcie nam prawdya.
Mówcie to, co nam

schlebia�.Wypowiadajcie
złudne przepowiednieb.

11 Zejdźcie z drogi, zboczcie
ze ścieżki.

Nie wspominajcie nam
już wi�cej o

´
Swi�tym

Izraela’”c.
12 Dlatego

´
Swi�ty Izraela mówi:

„Ponieważ odrzucacie moje
słowod,

a pokładacie ufność w oszu-
stwie i fałszu

i na tym si� opieraciee,
13 wasza wina b�dzie dla was

jak p�kni�ty mur,
wysoki mur, który si� prze-

chyla i zaraz runie.
Zawali si� nagle, w jednej

chwili.
14 Zostanie rozbity jak wielki

dzban garncarza,
roztrzaskany tak doszcz�t-

nie, że wśród jego odłam-
ków nie znajdzie si� ani
jeden kawałek,

którym dałoby si� zgarn�ć
żar z paleniska

albo zaczerpn�ć wody
z kałuży�”.

15 Tak mówi Wszechwładny
Pan, Jehowa,

´
Swi�ty

Izraela:
„Jeśli powrócicie do mnie

i pozostaniecie spokojni,
b�dziecie wybawieni.

Zachowujcie spokój i oka-
zujcie zaufanie—to b�dzie
wasz� sił�”f.

Ale wy tego nie chcieliścieg.
16 Powiedzieliście: „Nie, uciek-

niemy na koniach!”.
B�dziecie wi�c uciekać.
„Pojedziemy na szybkich

koniach!”h.

30:10 �Lub „to, co miłe”. 30:14 �Moż-
liwe też „cysterny”.

Dlatego ścigaj�cy was b�d�
szybcya.

17 Z powodu gróźb jednego
zadrży tysi�cb.

Z powodu gróźb pi�ciu
rzucicie si� do ucieczki

i zostanie was tak mało,
że b�dziecie jak maszt
na szczycie góry,

jak słup sygnałowy
na wzgórzuc.

18 Lecz Jehowa cierpliwie
czeka�, żeby okazać wam
łask�d,

i powstanie, żeby okazać
wam miłosierdziee.

Bo Jehowa jest Bogiem
sprawiedliwościf.

Szcz�śliwi s� wszyscy,
którzy Go wyczekuj��g.

19 Kiedy lud b�dzie miesz-
kał na Syjonie, w Jerozolimieh,
w żadnym razie nie b�dziesz
płakałi. Na głos twojego krzy-
ku o pomoc On na pewno oka-
że ci łask�—odpowie, gdy tylko
ci� usłyszy j. 20 Chociaż Jeho-
wa b�dzie was karmił chlebem
udr�ki i poił wod� uciskuk, wasz
Wspaniały Nauczyciel już nie b�-
dzie si� ukrywał i na własne
oczy zobaczycie swojego Wspa-
niałego Nauczyciela l. 21 A gdy-
byście zboczyli na prawo lub na
lewom, usłyszycie za sob� słowa:
„To jest ta drogan. Ni� idźcie”.

22 I zbezcześcicie wasze rzeź-
bione wizerunki pokryte sreb-
rem i wasze metalowe pos�-
gi pokryte złotemo. Wyrzucicie
je jak bielizn� poplamion� men-
struacyjn� krwi� i powiecie do
nich: „Precz!”�p. 23 A On ześle
deszcz na ziarno, którym obsie-
wacie ziemi�q, i ziemia zapewni

30:18 �Lub „Jehowa wyczekuje”. �Lub
„czekaj� na Niego z ut�sknieniem”.
30:22 �Możliwe też „i nazwiecie je bru-
dem”.
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wam obfitość pożywnego� chle-
baa. W tym dniu wasze sta-
da b�d� si� paść na rozleg-
łych pastwiskachb. 24 Bydło
i osły obrabiaj�ce rol� b�d� jeść
pasz� z dodatkiem szczawiu, od-
wian� szufl� i widłami. 25 I w
dniu strasznej rzezi, gdy run�
wieże, na każdej wyniosłej górze
i na każdym wysokim wzniesie-
niu popłyn� potoki i strumieniec.
26 Tego dnia, kiedy Jehowa
opatrzy skaleczenie� swojego lu-
dud i uleczy jego ci�żk� ran� od
ciosu, który mu zadałe, ksi�życ
w pełni b�dzie świecił jak słońce,
a światło słońca b�dzie siedem
razy jaśniejszef—niczym światło
siedmiu dni.
27 Oto Jehowa� przybywa z da-

leka z ci�żkimi chmurami
i płonie gniewem.
Jego usta s� pełne oburze-

nia,
a Jego j�zyk jest jak niszczy-

cielski ogieńg.
28 Jego duch� jest jak potok,

który wylewa i si�ga aż
po szyj�.

Przesieje narody przez sito
zagłady�,

w szcz�ki ludów włoży
w�dzidło uzdyh, które
sprowadzi je na manowce.

29 Awy zaśpiewacie pieśń,
któr� śpiewacie w nocy,

gdy si� przygotowujecie�
na świ�to i.

Wasze serca b�d� si� cieszyć
jak serce tego, kto idzie

z fletem�
na gór� Jehowy, do Skały

Izraela j.

30:23 �Dosł. „tłustego i dobrze nas�-
czonego oliw�”. 30:26 �Lub „złama-
nie”. 30:27 �Dosł. „imi� Jehowy”.
30:28 �Lub „oddech”. �Dosł. „sito
bezużyteczności”. 30:29 �Lub „uświ�-
cacie”. �Lub „przy dźwi�kach fletu”.

30 Jehowa sprawi, by usłysza-
no Jego dostojny głosa,

i odsłoni swoje rami�,
którym uderzy w wielkim
gniewieb,

wśród płomieni niszczyciel-
skiego ogniac,

wśród ulewyd, burzy i gradue.
31 Bo z powodu głosu Jehowy

Asyri� ogarnie przeraże-
nief.

On uderzy j� rózg�g.
32 Za każdym razem, gdy Jeho-

wa uderzyAsyri�
swoj� rózg� do wymierzania

kary,
zagraj� tamburyny i liry�h.
I b�dzie z ni�walczył, zada-

j�c ciosy swoim ramieniemi.
33 Bo jest już dla niej przygoto-

wane Tofet�j.
Jest przygotowane też

dla królak.
W miejscu gł�bokim

i szerokim ułożono stos.
Ognia nie zabraknie,

drewna jest mnóstwo.
Niczym potok siarki
podpali je oddech Jehowy.

31 Biada tym, którzy udaj�
si� po pomoc do Egiptul,

którzy polegaj� na koniachm,
pokładaj� ufność w mnó-

stwie rydwanówwojennych
i w sile koni bojowych�.
Ale nie zwracaj� uwagi

na
´
Swi�tego Izraela,

nie szukaj� Jehowy.
2 On jednak jest m�dry

i sprowadzi nieszcz�ście,
nie cofnie swoich słów.
Wyst�pi przeciwko zgrai

złoczyńców

30:32 �Hebr. kinnòr. Instrument stru-
nowy przypominaj�cy lir� lub harf�.
30:33 �Tofet odnosi si� tutaj do symbo-
licznego miejsca spalania i oznacza za-
gład�. 31:1 �Lub „jeźdźców”.
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i przeciwko tym, którzy

pomagaj� niegodziwyma.
3 Przecież Egipcjanie s� tylko

ludźmi, a nie Bogiem.
Ich konie s� ciałem, a nie

duchemb.
Jehowa wyci�gnie swoj� r�k�
i każdy, kto udziela pomocy,

potknie si�,
a każdy, któremu jest ona

udzielana, upadnie.
Wszyscy oni zgin� w tym

samym czasie.
4 Bo Jehowa powiedział

do mnie:
„Jak lew, silny młody lew�,

wydaje groźne pomruki
nad swoj� zdobycz�,

gdy zwołano cał� gromad�
pasterzy, żeby go przep�-
dzić,

a on si� nie boi ich okrzyków
i nie zraża si� wrzaw� wokół

siebie—
tak Jehowa, Bóg Zast�pów,

zst�pi, żeby walczyć
o gór� Syjon i jej szczyt.

5 Jak pikuj�cy ptak, tak Jeho-
wa, Bóg Zast�pów, b�dzie
bronił Jerozolimyc.

Stanie w jej obronie
i j� wyzwoli.

Oszcz�dzi j� i ocali”.
6 „Powróć, ludu Izraela, doTe-

go, przeciwko któremu tak bez-
czelnie si� zbuntowałeśd. 7 W
tym dniu każdy z was porzu-
ci swoje bezwartościowe bożki ze
srebra i złota, które uczyniliście
swoimi własnymi r�kami, popeł-
niaj�c tym grzech.
8 Asyryjczyk padnie od mie-

cza, ale nie od ludzkiego
miecza.

Pochłonie go miecz, ale nie
miecz należ�cy do czło-
wiekae.

31:4 �Lub „młody grzywiasty lew”.

B�dzie uciekał przed mie-
czem,

a jego młodzieńcy b�d�
wykonywać prac� przymu-
sow�.

9 Jego skała zniknie z przera-
żenia,

a jego ksi�ż�ta wystrasz�
si� z powodu słupa sygna-
łowego”—oświadcza
Jehowa,

którego światło� świeci
na Syjonie i którego piec
płonie w Jerozolimie.

32 Oto króla b�dzie panował
na rzecz prawościb,

a ksi�ż�ta b�d� sprawować
władz� na rzecz sprawied-
liwości.

2 Każdy z nich b�dzie jak
schronienie przed wiatrem

i kryjówka przed deszczow�
nawałnic�,

jak strumienie wody
w bezwodnej krainiec,

jak cień masywnej skały
w spieczonej ziemi.

3 Wtedy oczy tych, którzy
widz�, już wi�cej nie b�d�
sklejone,

a uszy tych, którzy słysz�,
b�d� uważnie słuchać.

4 Serce impulsywnych zacznie
brać pod uwag� wiedz�,

a j�zyk j�kaj�cych si� b�dzie
mówił płynnie i wyraźnied.

5 Nierozumnego nie b�dzie si�
już nazywać wspaniało-
myślnym�,

a człowieka wyzutego
z zasad nie b�dzie si�
nazywać szlachetnym.

6 Bo nierozumny b�dzie
mówił bez sensu

i w sercu planował to,
co szkodliwee,

31:9 �Lub „ogień”. 32:5 �Lub „szczod-
rym”.
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żeby szerzyć odst�pstwo�

i wypowiadać przewrotne
kłamstwa o Jehowie,

żeby odesłać głodnego�
bez jedzenia,

a spragnionego pozbawić
wody.

7 Człowiek wyzuty z zasad
używa niegodziwych
metoda.

Nakłania do haniebnego
post�powania,

żeby kłamstwami zrujnować
uciśnionegob,

nawet gdy biedny mówi
prawd�.

8 Natomiast szlachetny ma
szlachetne zamiary

i nie przestaje d�żyć do tego,
co szlachetne�.

9 „Kobiety zbyt pewne siebie,
wstańcie i posłuchajcie
mojego głosu!

Beztroskie córkic, zwróćcie
uwag� na to, co mówi�!

10 Minie troch� ponad rok, a wy,
beztroskie, zadrżycie,

bo skończy si� pora winobra-
nia, lecz nie zbierze si�
żadnego owocud.

11 Drżyjcie, kobiety zbyt
pewne siebie!

Drżyjcie, beztroskie!
Rozbierzcie si� do naga
i przepaszcie si� worem�e.

12 Bijcie si� w piersi z żalu
za pi�knymi polami,

za urodzajn� winorośl�.
13 Bo ziemi� mojego ludu

porosn� ciernie i osty.
Pokryj� wszystkie domy,

w których kiedyś panowała
radość,

32:6 �Lub „działać zuchwale”. �Lub
„dusz� głodnego”. 32:8 �Lub „i trwa
w szczodrości”. 32:11 �Zob. Słowni-
czek poj�ć.

całe miasto, które wcześniej
si� weseliłoa.

14 Wieża obronna została
opuszczona,

miasto pełne wrzawy
opustoszałob.

Ofelc i strażnica na zawsze
zamieniły si� w pustkowie,

stały si� rozkosz�
dla dzikich osłów,

pastwiskiem dla stadd.
15 B�dzie tak, aż zostanie

na nas wylany duch
z wysokoście;

i pustkowie stanie si�
sadem,

a sad b�dzie uważany za lasf.
16 Wtedy na pustkowiu b�dzie

przebywać sprawiedliwość,
a w sadzie zamieszka

prawośćg.
17 Rzeczywista prawość

przyniesie pokójh.
Jej owocem b�dzie

spokój i bezpieczeństwo
na zawszei.

18 Mój lud zamieszka tam,
gdzie b�dzie panował
pokój,

w miejscach bezpiecznych,
gdzie można spokojnie
odpocz�ćj.

19 Ale las zostanie powalony
od gradu,

miasto b�dzie zrównane
z ziemi�.

20 Szcz�śliwi jesteście wy,
którzy siejecie nad wszyst-
kimi wodami

i puszczacie wolno� byka
i osła”k.

33 Biada ci, niszczycielu,
który jeszcze nie
zostałeś zniszczonyl,

zdrajco, który jeszcze nie
zostałeś zdradzony!

32:20 �Lub „wysyłacie”.
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Gdy przestaniesz niszczyć,

sam zostaniesz znisz-
czonya.

Gdy przestaniesz zdradzać,
sam zostaniesz zdradzony.

2 Jehowo, okaż nam łask�b.
Cała nasza nadzieja jest

w Tobie.
Wspieraj nas swoim ramie-

niemc każdego ranka,
b�dź naszym wybawieniem

w czasie udr�kid.
3 Na dźwi�k Twojego pot�żne-

go głosu uciekaj� ludy.
Gdy powstajesz, rozpierz-

chaj� si� narodye.
4 Ludzie niczym żarłoczna

szarańcza zbior� wasz łup,
rzuc� si� na niego jak chma-

ra szarańczy.
5 Jehowa b�dzie wywyższony,

On przebywa na wysokości.
Napełni Syjon sprawiedli-

wości� i prawości�.
6 On zapewnia stabilność

w twoich czasach.
Wybawienie w obfitościf,

m�drość, wiedza i bojaźń
wobec Jehowyg—

to jest skarb.
7 Ich� bohaterzy krzycz�

na ulicach,
posłańcy pokoju gorzko

płacz�.
8 Drogi opustoszały,

nikt już nie chodzi ścież-
kami.

Wróg złamał przymierze,
z pogard� potraktował

miasta.
Człowiek nic dla niego nie

znaczyh.
9 Kraj pogr�żył si� w żałobie�,

wi�dnie.
Liban okrył si� wstydemi,

niszczeje.

33:7 �Najwyraźniej chodzi o Judejczy-
ków. 33:9 �Możliwe też „wysycha”.

Szaron stał si� jak pustynia,
a Baszan i Karmel zrzucaj�

liściea.
10 „Teraz powstan�”, mówi

Jehowa,
„teraz okryj� si� chwał�,
teraz si� wywyższ�b.

11 Pocz�liście such� traw�
i rodzicie słom�.

Wasz własny duch strawi
was jak ogieńc.

12 Narody stan� si� jak palone
wapno.

Spłon� w ogniu jak wyci�te
ciernied.

13 Wy, którzy jesteście daleko,
posłuchajcie, co zrobi�!

I wy, którzy jesteście blisko,
uznajcie moj� pot�g�!

14 Grzeszników na Syjonie
ogarn�ł strache.

Odst�pcy drż� i mówi�:
‚Kto z nas może mieszkać

przy niszczycielskim
ogniu?f

Kto z nas może przebywać
przy nieugaszonych
płomieniach?’.

15 Człowiek, który zawsze po-
st�puje w sposób prawyg

i mówi prawd�h,
który odrzuca nieuczciwy,

nielegalny zysk
i powstrzymuje swoje r�ce

od brania łapówki i,
który zatyka uszy, żeby nie

słuchać o przelewie krwi,
i zamyka oczy, żeby nie

patrzeć na zło—
16 ten b�dzie przebywał

wysoko,
a jego bezpiecznym schro-

nieniem� b�d� skalne
twierdze.

B�dzie otrzymywał chleb
i jego zapas wody nigdy si�

nie wyczerpie”j.

33:16 �Lub „wzniesieniem”.
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17 Twoje oczy ujrz� króla

w jego chwale,
zobacz� dalek� ziemi�.

18 Twoje serce przypomni so-
bie� ten przerażaj�cy czas:

„Gdzie jest sekretarz?
Gdzie ten, kto ważył

danin�?a

Gdzie ten, kto liczył wieże?”.
19 Nie zobaczysz wi�cej zuch-

wałego ludu,
którego mowa jest zbyt

niewyraźna�, żeby można
było j� poj�ć,

którego j�zyk jest bełkotliwy
i nie można go zrozumiećb.

20 Popatrz na Syjon, miasto
naszych świ�t!c

Twoje oczy zobacz�
Jerozolim�—miejsce,
w którym można
spokojnie mieszkać,

namiot, którego nie b�dzie
si� przenosićd.

Jego paliki nigdy
nie zostan� wyci�gni�te

i żadna z jego linek
nie zostanie zerwana.

21 Tam Jehowa, Majestatyczny
Bóg,

b�dzie dla nas jak region
rzek i szerokich kanałów,

po których nie popłynie
flota wrogich galer

ani żaden olbrzymi statek.
22 Bo Jehowa jest naszym

S�dzi�e,
Jehowa naszym Prawo-

dawc�f,
Jehowa naszym Królemg.
To On nas wybawih.

23 Liny b�d� zwisać luźno,
nie utrzymaj� masztu ani

nie napn� żagla.
W tym czasie zostanie

rozdzielony obfity łup.

33:18 �Lub „b�dzie rozmyślać”. 33:19
�Dosł. „gł�boka”.

Nawet kulawi zagarn�
wielk� zdobycza.

24 I żaden mieszkaniec
tej ziemi nie powie:
„Jestem chory”b.

Ludowi, który tam mieszka,
zostanie przebaczona
winac.

34 Narody, zbliżcie si�,
żeby słuchać,

ludy, wyt�żcie uwag�!
Niech słucha ziemia i to,

co j� napełnia,
ziemia i wszystko,

co na niej żyje.
2 Bo Jehowa oburzył si�

na wszystkie narodyd

i rozzłościł na całe ich
wojskoe.

Zgładzi� je,
wyda na rzeźf.

3 Ich zabici b�d� leżeć
porzuceni

i smród b�dzie si� unosił
z ich trupówg.

Góry rozpuszcz� si�
od ich krwi�h.

4 Zgnije całe wojsko nieba.
Niebo zostanie zwini�te

jak zwój,
a całe jego wojsko spadnie,
tak jak zwi�dły liść spada

z winorośli
i zeschni�ta figa z drzewa

figowego.
5 „Mój miecz upoi si� krwi�

nieba i.
Spadnie na Edom, żeby

wykonać wyrok j,
spadnie na naród, który

postanowiłem zgładzić�.
6 Jehowa ma miecz, który

b�dzie spływać krwi�.

34:2 �Lub „przeznaczy na zagła-
d�”. Zob. Słowniczek poj�ć. 34:3 �Lub
„spłyn� ich krwi�”. 34:5 �Lub „prze-
znaczyłem na zagład�”.
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B�dzie na nim tłuszcza,
krew baranków i kozłów,
tłuszcz nerek baranów,
gdyż Jehowa przygotowuje

ofiar� w Bocrze,
wielk� rzeź w ziemi edom-

skiejb.
7 Razem z nimi padn� dzikie

byki,
młode byki padn� razem

z silnymi.
Ich ziemia b�dzie zalana

krwi�
i przesi�kni�ta tłuszczem”.

8 Bo Jehowa wyznaczył dzień
zemstyc,

rok odpłaty w zwi�zku ze
spraw� s�dow� o Syjond.

9 Jej� potoki zamieni� si�
w smoł�,

a piach w siark�.
Jej ziemia stanie si�

jak płon�ca smoła.
10 Nie zgaśnie ona ani w dzień,

ani w nocy.
Już zawsze b�dzie si� unosił

z niej dym.
Przez wszystkie pokolenia

pozostanie zniszczona.
Nikt nie b�dzie przez ni�

przechodził po wieczne
czasye.

11 Zasiedli j� pelikan oraz
jeżozwierz

i b�d� w niej przebywać
sowy uszate i kruki.

Bóg rozci�gnie nad ni�
sznur mierniczy pustki

i opuści pion� opustoszenia.
12 ˙

Zaden z jej dostojników
nie zostanie powołany
na króla

i wszyscy jej ksi�ż�ta b�d�
niczym.

13 Na jej obronnych wieżach
wyrosn� ciernie,

34:9 �Najwyraźniej chodzi o Bocr�, sto-
lic� Edomu. 34:11 �Dosł. „kamienie”.

w jej warowniach—pokrzy-
wy i kłuj�ce chwasty.

Stanie si� legowiskiem
szakalia,

siedliskiem strusi.
14 Wyj�ce zwierz�ta spotkaj�

si� z pustynnymi zwierz�-
tami

i dzikie kozły� b�d� si�
wzajemnie nawoływać.

Tam osiedli si� lelek
i znajdzie miejsce
na odpoczynek.

15 Szybki jak strzała w�ż zrobi
tam sobie gniazdo i złoży
w nim jaja,

b�dzie je wysiadywał, zbie-
rze je w swoim cieniu.

I zlec� si� tam kanie, każda
ze swoim samcem.

16 Poszukajcie tego w ksi�dze
Jehowy i przeczytajcie
o tym na głos.˙

Zadnego z nich nie b�dzie
brakować,

każde b�dzie mieć swoj�
par�,

bo tak rozkazał� Jehowa
i Jego duch je zebrał.

17 To On rzucił dla nich los
i Jego r�ka odmierzyła

dla nich miejsce�.
Zamieszkaj� tam na zawsze,
b�d� tam przebywać przez

wszystkie pokolenia.

35 Pustkowie i spieczona zie-
mia b�d� si� radowaćb,

pustynna równina b�dzie si�
weselić i rozkwitnie jak
krokus�c.

2 Na pewno rozkwitnied,
b�dzie si� cieszyć i wykrzy-

kiwać ze szcz�ścia.

34:14 �Możliwe też „kozłokształtne de-
mony”. 34:16 �Dosł. „rozkazały us-
ta”. 34:17 �Dosł. „podzieliła to dla
nich sznurem mierniczym”. 35:1 �Lub
„szafran”.
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Zostanie obdarzona chwał�

Libanua,
wspaniałości� Karmelub

i Szaronuc.
Ludzie zobacz� chwał�

Jehowy, wspaniałość
naszego Boga.

3 Umocnijcie osłabłe r�ce
i wzmocnijcie trz�s�ce si�

kolanad.
4 Powiedzcie do tych, którzy

maj� zatroskane serce:
„B�dźcie silni, nie bójcie si�!
Wasz Bóg przyb�dzie, żeby

dokonać zemsty.
Bóg przyjdzie z odpłat�e.
Przyjdzie i was wybawi”f.

5 W tym czasie otworz� si�
oczy niewidomychg,

a uszy niesłysz�cych
zaczn� słyszećh.

6 Wtedy kulawy b�dzie
skakał jak jeleńi,

a j�zyk niemego b�dzie
krzyczał z radości j.

Wody wytrysn� na pust-
kowiu

i potoki popłyn� na pustyn-
nej równinie.

7 Spieczona od skwaru ziemia
zamieni si� w trzciniaste
rozlewisko,

w spragnionej ziemi
wytrysn� źródła wódk.

Miejsca, w których
wylegiwały si� szakalel,

porośnie zielona trawa,
trzcina i papirus.

8 I b�dzie tam drogam

nazywana Drog�
´
Swi�tości.

Nie b�dzie ni� chodził
nieczystyn.

Jest przeznaczona dla tych,
którzy si� jej trzymaj�.

Nie wejdzie na ni� żaden
głupiec.

9 Nie b�dzie tam lwa
ani nie b�d� po niej chodzić

groźne dzikie zwierz�ta.

˙
Zadne z nich tam si� nie

znajdziea.
B�d� ni� chodzić tylko

wykupienib.
10 Ci, których wykupił Jehowa,

powróc�c i przyb�d�
na Syjon z radosnymi
okrzykamid.

Niekończ�ca si� radość
b�dzie koron� na ich
głowache.

Ogarnie ich szcz�ście
i b�d� si� cieszyć,

a smutek i wzdychanie
przemin�f.

36 W 14 roku panowania króla
Ezechiasza asyryjski królg

Sancheryb wyruszył przeciwko
wszystkim warownym miastom
Judy i je zdobyłh. 2 Potem król
Asyrii wysłał z Lachisz do kró-
la Ezechiasza do Jerozolimy rab-
szaka�i wraz z pot�żn� armi�.
Zaj�ł on pozycje koło kanału gór-
nej sadzawki j, przy drodze prowa-
dz�cej do pola praczak. 3 Wtedy
wyszedł do niego zarz�dca do-
mu� Eliakiml, syn Chilkiasza,
oraz sekretarz Szebnam i kroni-
karz Joach, syn Asafa.

4 Rabszak odezwał si� do
nich: „Powiedzcie, prosz�, Eze-
chiaszowi: ‚Tak mówi wielki król,
władca Asyrii: „Na co ty liczysz?n

5 Twierdzisz: ‚Mam opracowan�
strategi� i jestem na tyle sil-
ny, żeby prowadzić wojn�’, ale
to tylko puste słowa. Komu za-
ufałeś, że odważyłeś si� zbun-
tować przeciwko mnie?o 6 Pew-
nie myślisz, że wesprze ci� Egipt,
ta nadłamana trzcina, która każ-
demu, kto si� na niej oprze, prze-
bija dłoń. Taki właśnie jest fara-
on, król Egiptu, dla wszystkich,
którzy mu ufaj�p. 7 Może po-

36:2 �Lub „wielkiego podczaszego”.
36:3 �Lub „pałacu”.
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wiecie: ‚Ufamy Jehowie, naszemu
Bogu’. Ale czy to nie Jego świ�-
te wzniesienia i ołtarze pousuwał
Ezechiasza, mówi�c do Judy i Je-
rozolimy: ‚Macie si� kłaniać tylko
przed tym ołtarzem’?” ’b. 8 Za-
łóż si� wi�c teraz z moim panem,
królem Asyriic: Dostaniesz 2000
koni, jeśli uda ci si� znaleźć dla
nich jeźdźców. 9 Nawet jeśli li-
czysz na rydwany i jeźdźców
Egiptu, to czy zdołasz odeprzeć
atak choćby jednego, najmniej
znacz�cego namiestnika spośród
sług mojego pana? 10 Czy to
nie z upoważnienia Jehowy wy-
ruszyłem przeciwko tej ziemi,
żeby j� zniszczyć? To Jehowa po-
wiedział do mnie: ‚Wyrusz prze-
ciwko tej ziemi i zniszcz j�’”.

11 Na to Eliakim oraz Szeb-
nad i Joach odezwali si� do rab-
szakae: „Prosimy, rozmawiaj ze
swoimi sługami po aramejsku�f,
bo my rozumiemy ten j�zyk. Nie
mów do nas w j�zyku

˙
Zydów,

gdy słysz� ci� ludzie na murze”g.
12 Ale rabszak odrzekł: „Czy
mój pan posłał mnie z tymi sło-
wami tylko do twojego pana i do
ciebie? Czy nie posłał mnie rów-
nież do ludzi siedz�cych na mu-
rze, do tych, którzy razem z wa-
mi b�d� jeść swój kał i pić swój
mocz?”.

13 Rabszak wi�c stał i głośno
wołał w j�zyku

˙
Zydówh: „Słuchaj-

cie słów wielkiego króla, władcy
Asyriii. 14 Król mówi: ‚Nie po-
zwólcie si� zwodzić Ezechiaszo-
wi. On nie zdoła was ocalić j.
15 Nie dajcie si� przekonać Eze-
chiaszowi do ufania Jehowiek,
kiedy mówi: „Jehowa na pewno
nas ocali i to miasto nie zosta-
nie wydane w r�ce króla Asyrii”.
16 Nie słuchajcie Ezechiasza, bo
król Asyrii mówi: „Zawrzyjcie ze

36:11 �Lub „syryjsku”.

mn� pokój i si� poddajcie�.
Wtedy każdy b�dzie jadł owoce
ze swojej winorośli i ze swoje-
go drzewa figowego oraz b�-
dzie pił wod� z własnej cyster-
ny, 17 aż przyjd� i zabior� was
do takiej ziemi jak waszaa—do
ziemi zboża i młodego wina, zie-
mi chleba i winnic. 18 Nie daj-
cie si� zwieść, gdy Ezechiasz za-
pewnia: ‚Jehowa nas ocali’. Czy
jacyś bogowie narodów ocalili
swoj� ziemi� przed królem Asy-
rii?b 19 Gdzie s� bogowie Cha-
matu i Arpadu?c Gdzie s� bogo-
wie Sefarwaim?d Czy uratowali
Samari� przed moj� pot�g�?e

20 Który ze wszystkich bogów
tych ziem ocalił przede mn� swo-
j� ziemi�? Czy w takim razie Je-
howa ocali Jerozolim�?” ’”f.

21 Ale oni milczeli i nie od-
powiedzieli mu ani słowem, po-
nieważ król wydał rozkaz: „Nie
odpowiadajcie mu”g. 22 A za-
rz�dca domu� Eliakim, syn Chil-
kiasza, oraz sekretarz Szebnah

i kronikarz Joach, syn Asafa,
przyszli do Ezechiasza w roz-
dartych szatach i przekazali mu
słowa rabszaka.

37 Gdy tylko król Ezechiasz
to usłyszał, rozdarł swoje

szaty, włożył wór� i wszedł do
domu Jehowy i. 2 Potem wysłał
Eliakima, zarz�dc� domu�, oraz
sekretarza Szebn� i starszyzn�
kapłanów, ubranych w wory, do
proroka Izajasza j, syna Amoca.
3 Powiedzieli do niego: „Tak
mówi Ezechiasz: ‚Ten dzień to
dzień udr�ki, nagany� i hańby,
bo nadszedł czas porodu�, ale
brakuje sił, żeby urodzićk.

36:16 �Dosł. „uczyńcie zemn� błogosła-
wieństwo i wyjdźcie do mnie”. 36:22;
37:2 �Lub „pałacu”. 37:1 �Zob. Słow-
niczek poj�ć. 37:3 �Lub „zniewagi”.
�Dosł. „synowie doszli do wyjścia z ło-
na”.
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IZAJASZA 37:4-23 1020
4 Może Jehowa, twój Bóg, usły-
szy słowa rabszaka, którego
król Asyrii, jego pan, posłał, że-
by szydził z żywego Bogaa. I mo-
że Jehowa, twój Bóg, poci�gnie
go do odpowiedzialności za te
słowa. Pomódl si�b wi�c za tych,
którzy jeszcze tu pozostali’”c.

5 Kiedy słudzy króla Ezechia-
sza przekazali to Izajaszowid,
6 on im odrzekł: „Powiedzcie
swojemu panu: ‚Tak mówi Je-
howa: „Nie bój si�e słów, któ-
re usłyszałeś, a którymi zniewa-
żali mnie słudzy króla Asyrii f.
7 Podsun� mu tak� myśl�, że
gdy usłyszy pewn� wiadomość,
wróci do swojego krajug. I spra-
wi�, że we własnym kraju zginie
od miecza”’”h.

8 Rabszak dowiedział si�, że
król Asyrii wycofał si� spod La-
chisz, i wrócił do niego, gdy ten
właśnie walczył z Libn� i. 9 A
kiedy król Asyrii usłyszał, że
etiopski król Tirhaka wyruszył,
żeby z nim walczyć, ponow-
nie wyprawił posłańców do Eze-
chiasza j z tak� wiadomości�:
10 „Przekażcie Ezechiaszowi,
królowi Judy: ‚Niech twój Bóg,
któremu ufasz, nie zwodzi ci�,
mówi�c: „Jerozolima nie zosta-
nie wydana w r�ce króla Asyrii”k.
11 Słyszałeś przecież, że królo-
wie Asyrii spustoszyli� wszystkie
te ziemie l. Czemu akurat ty
miałbyś ocaleć? 12 Czy bogo-
wie tych narodów ocalili je przed
moimi przodkami?m Czy ocalał
Gozan, Charann, Recef i ludność
Edenu, która mieszkała w Telas-
sarze? 13 Gdzie jest król Cha-
matu, król Arpadu i król miasta
Sefarwaim?o Gdzie jest król He-
ny czy Iwwy?’”.

37:7 �Dosł. „włoż� w niego ducha”.
37:11 �Lub „przeznaczyli na zagład�”.
Zob. Słowniczek poj�ć.

14 Ezechiasz wzi�ł listy z r�k
posłańców, przeczytał je, a na-
st�pnie poszedł do domu Je-
howy i rozłożył je� przed Jeho-
w�a. 15 I zacz�ł si� modlić do
Jehowyb: 16 „Jehowo, Boże Za-
st�pówc, Boże Izraela, Ty, który
zasiadasz na tronie nad� cheru-
bami! Tylko Ty jesteś prawdzi-
wym Bogiem wszystkich kró-
lestw ziemi. Ty stworzyłeś niebo
i ziemi�. 17 Nadstaw ucha, Je-
howo, i usłysz!d Otwórz oczy, Je-
howo, i zobacz!e Usłysz wszystkie
słowa, które przysłał Sancheryb,
żeby szydzić z żywego Bogaf.
18 To prawda, Jehowo, że królo-
wie Asyrii spustoszyli wszystkie
te ziemieg, a także własny kraj.
19 Ich bogów powrzucali do og-
niah. Zniszczyli ich, bo to nie byli
bogowie, lecz wytwór ludzkich
r�k i, drewno i kamień. 20 Ale
teraz, Jehowo, nasz Boże, wybaw
nas z jego r�ki, żeby wszystkie
królestwa ziemi przekonały si�,
że tylko Ty jesteś Bogiem, Jeho-
wo”j.

21 Wtedy Izajasz, syn Amo-
ca, wysłał do Ezechiasza wiado-
mość: „Tak mówi Jehowa, Bóg
Izraela: ‚Ponieważ modliłeś si�
w sprawie Sancheryba, króla
Asyriik, 22 Jehowa powiedział
o nim:

„Gardzi tob�, drwi z ciebie
dziewica, córka syjońska.

Córka jerozolimska potrz�sa
nad tob� głow�.

23 Z kogo szydziłeś l i kogo
znieważałeś?

Przeciw komu podniosłeś
głos?m

I na kogo patrzyłeś
wyniośle?

Na
´
Swi�tego Izraela!n

37:14 �Dosł. „go”. 37:16 �Możliwe też
„mi�dzy”.
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1021 IZAJASZA 37:24-38
24 Przez swoich sług szydziłeś

z Jehowya. Mówiłeś:
,Z mnóstwem moich rydwa-

nów wojennych
dostan� si� na szczyty górb,
do najbardziej odległych

zak�tków Libanu.
Zetn� jego wyniosłe cedry,

jego najdorodniejsze drze-
wa jałowcowe

i dotr� do jego najdalszych
szczytów, do jego najbuj-
niejszych lasów.

25 B�d� kopać studnie i pić
wod�,

a swoimi stopami wysusz�
strumienie� Egiptu’.

26 Czy nie słyszałeś? Zostało
to postanowione� dawno
temu.

Przygotowałem� to już
w dniach minionychc.

Teraz wprowadz� to
w czynd.

A ty zamienisz warowne
miasta w stosy gruzówe.

27 Ich mieszkańcy b�d� bez-
radni,

przeraż� si� i zawstydz�.
Stan� si� jak rośliny na polu,

jak zielona trawa
i jak trawa na dachach

spieczona wiatrem
wschodnim.

28 Dobrze wiem, kiedy siedzisz,
kiedy wychodzisz i kiedy
wracaszf.

Wiem też, kiedy wybuchasz
na mnie gniewemg,

29 bo twój gniewh i twój ryk
doszedł do moich uszu i.

Dlategowłoż� swój hak
w twoje nozdrza i w�dzidłoj

mi�dzy twoje wargi
i poprowadz� ci� z powro-

tem drog�, któr� przy-
szedłeś”.

37:25 �Lub „kanały Nilu”. 37:26 �Dosł.
„zrobione”. �Lub „ukształtowałem”.

30 „‚A to b�dzie dla ciebie�
znakiem: W tym roku b�dziecie
jeść zboże, które samo wyros-
ło�, i również na drugi rok b�-
dziecie jeść to, co wyrośnie
samo, ale na trzeci rok b�dzie-
cie siać i ż�ć, b�dziecie sadzić
winnice i jeść z nich owo-
cea. 31 Judejczycy, którzy oca-
lej�, ci, którzy pozostan�b, za-
puszcz� korzenie i wydadz�
plon. 32 Z Jerozolimy wyjdzie
ostatek i z góry Syjon—ci, któ-
rzy ocalej�c. W swojej gorliwości
dokona tego Jehowa, Bóg Zast�-
pówd.

33 „‚Dlatego tak Jehowa mó-
wi o królu Asyriie:

„Nie wejdzie do tego miastaf

ani nie wypuści tam strzały,
ani nie stanie naprzeciw nie-

go z tarcz�,
ani nie usypie przeciw niemu

wału obl�żniczego”’g.
34 ‚Wróci drog�, któr� przy-

szedł.
Nie wejdzie do tego miasta’—

oświadcza Jehowa.
35 ‚B�d� bronić tego miastah

i ocal� je ze wzgl�du
na samego siebie i

i ze wzgl�du na swojego
sług� Dawida’” j.

36 I wyszedł anioł Jehowy,
i zabił w obozie Asyryjczyków
185 000 żołnierzy. Kiedy ludzie
wstali wcześnie rano, zobaczyli
wszystkie te zwłokik. 37 Wtedy
Sancheryb, król Asyrii, wycofał
si�, wrócił do Niniwy l i tam po-
zostałm. 38 A gdy oddawał po-
kłony w świ�tyni� Nisrocha,
swojego boga, jego synowie Ad-
rammelech i Sarecer zabili go
mieczemn i uciekli do ziemi Ara-
rato. Władz� po nim obj�ł jego
syn Asarhaddonp.

37:30 �Czyli dla Ezechiasza. �Lub „to,
co wyrosło z rozsypanych ziaren”.
37:38 �Dosł. „domu”.
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IZAJASZA 38:1-17 1022

38 W tamtym czasie Eze-
chiasz zachorował i był

bliski śmiercia. Przyszedł do nie-
go prorok Izajaszb, syn Amoca,
i powiedział: „Tak mówi Jehowa:
‚Wydaj polecenia swoim domow-
nikom, bo umrzesz, nie wyzdro-
wiejesz’”c. 2 Wtedy Ezechiasz
odwrócił si� twarz� do ściany
i zacz�ł si� modlić do Jehowy:
3 „Jehowo, błagam Ci�, pami�-
tajd, jak wiernie Ci służyłem�.
Moje serce było Ci w pełni od-
dane�e i robiłem to, co dobre
w Twoich oczach”. I Ezechiasz
wybuchn�ł płaczem.

4 Wtedy Jehowa rzekł do Iza-
jasza: 5 „Wróć i powiedz Eze-
chiaszowif: ‚Tak mówi Jehowa,
Bóg twojego przodka Dawi-
da: „Usłyszałem twoj� modlit-
w�g i zobaczyłem twoje łzyh.
Dlatego przedłuż� twoje życie�
o 15 lati 6 i uratuj� ciebie i to
miasto przed królem Asyrii. B�-
d� bronił tego miasta j. 7 Taki
znak otrzymasz od Jehowy, że
Jehowa spełni swoj� obietnic�k:
8 Sprawi�, że cień przesuwaj�-
cy si� po schodach� Achaza cof-
nie si� o 10 schodków”’”l. I cień
na schodach cofn�ł si� o 10
schodków.

9 Oto co napisał Ezechiasz�,
król Judy, gdy zachorował i od-
zyskał siły po chorobie:
10 „Powiedziałem: ‚W połowie

moich dni
musz� przekroczyć bramy

grobu�.
Zostan� pozbawiony reszty

moich lat’.

38:3 �Dosł. „chodziłem przed Tob�”.
�Lub „było niepodzielne”. 38:5 �Dosł.
„dni”. 38:8 �Możliwe, że schody te słu-
żyły do odmierzania czasu i były czymś
w rodzaju zegara słonecznego. 38:9
�Lub „utwór Ezechiasza”. 38:10 �Lub
„Szeolu”, czyli wspólnego grobu ludzko-
ści. Zob. Słowniczek poj�ć.

11 Powiedziałem: ‚Nie ujrz�
Jah�, nie ujrz� Jah
w krainie żyj�cycha.

Nie zobacz� już ludzi,
gdy znajd� si� wśród

mieszkaj�cych tam,
gdzie wszystko ustaje.

12 Moje mieszkanie wyrwano
mi i zabranob

jak namiot pasterski.
Zwijam swoje życie, jak

tkacz zwija tkanin�.
On odcina mnie jak nici

osnowy.
Od świtu do nocy sprawiasz,

że zbliżam si� do kresuc.
13 Szukam ulgi aż do rana.

On niczym lew miażdży
wszystkie moje kości.

Od świtu do nocy sprawiasz,
że zbliżam si� do kresud.

14 Kwil� jak jerzyk, jak drozd�e.
Grucham żałośnie jak goł�bf.
Moje oczy zm�czyły si�

patrzeniem ku górzeg:
„Jehowo, tak bardzo cierpi�.
Wesprzyj mnie!�”h.

15 Co mog� powiedzieć?
On przemówił do mnie

i zadziałał.
B�d� post�pował pokornie�

przez wszystkie lata
swojego życia,

bo doświadczyłem strasz-
nych cierpień�.

16 „Jehowo, dzi�ki temu�
żyj� wszyscy ludzie.

Dzi�ki temu żyje również
mój duch.

Ty mnie uzdrowisz
i zostawisz przy życiui.

17 Zamiast spokoju zaznałem
wielkiej goryczy.

38:11 �Skrócona forma imienia Jehowa.
38:14 �Możliwe też „żuraw”. �Dosł.
„b�dźmoim por�czeniem”. 38:15 �Lub
„z powag�”. �Dosł. „goryczy swojej
duszy”. 38:16 �Czyli dzi�ki słowom
i działaniom Boga.
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1023 IZAJASZA 38:18�do�40:3
Ale Ty mnie� pokochałeś
i uchroniłeś przed dołem

śmiercia.
Wszystkie moje grzechy

rzuciłeś za siebie�b.
18 Bo grób� nie może Ci�

wychwalaćc,
śmierć nie może Ci� sławićd.
Ci, którzy id� do dołu,

nie mog� liczyć na Twoj�
wiernośće.

19 ˙
Zywy, tylko żywy może

Ci� wysławiać,
tak jak ja dzisiaj.
Ojciec może uczyć swoich

synów o Twojej wiernościf.
20 Jehowo, uratuj mnie,

a b�dziemy w domu Jehowyg

grać na strunach moje
pieśnih

przez wszystkie dni swojego
życia”’”.

21 Izajasz polecił: „Przynieś-
cie placek ze sprasowanych su-
szonych fig i przyłóżcie go na
wrzód, a Ezechiasz wyzdrowie-
je” i. 22 Wcześniej Ezechiasz za-
pytał: „Co b�dzie znakiem tego,
że wejd� do domu Jehowy?” j.

39 W tym czasie babiloński
król Merodach-Baladan,

syn Baladana, usłyszał, że Eze-
chiasz chorował i że wrócił już
do zdrowiak. Wysłał wi�c do nie-
go listy oraz dar l. 2 Ezechiasz
serdecznie przywitał posłań-
ców� i pokazał im swój skar-
biecm, srebro, złoto, olejek bal-
samowy i inne cenne olejki, cał�
swoj� zbrojowni�, wszystko, co
si� znajdowało w jego skarb-
cach. Nie było w jego domu� ani
w całym jego królestwie rzeczy,
której by im nie pokazał.

38:17 �Lub „moj� dusz�”. �Lub „usu-
n�łeś sprzed swoich oczu”. 38:18 �Lub
„Szeol”, czyli wspólny grób ludzkości.
Zob. Słowniczek poj�ć. 39:2 �Dosł.
„ucieszył si� z nich”. 39:2, 4, 6 �Lub
„pałacu”.

3 Potem prorok Izajasz przy-
szedł do króla Ezechiasza i zapy-
tał go: „Co mówili ci ludzie i sk�d
przybyli?”. Ezechiasz odpowie-
dział: „Z dalekiego kraju, z Babi-
lonu”a. 4 „Co widzieli w twoim
domu�?”—spytał Izajasz. Na to
Ezechiasz powiedział: „Widzieli
wszystko, co jest w moim domu�.
Pokazałem im każd� rzecz w mo-
ich skarbcach”.

5 Wtedy Izajasz rzekł do Eze-
chiasza: „Posłuchaj, co mówi Je-
howa, Bóg Zast�pów: 6 ‚Nad-
chodzi czas, gdy wszystko, co
jest w twoim domu�, i wszyst-
ko, co dot�d nagromadzili twoi
przodkowie, b�dzie zabrane do
Babilonu. Nic nie pozostanie’b—
mówi Jehowac. 7 ‚Niektórzy
twoi potomkowie zostan� wzi�-
ci do niewoli i b�d� dworzanami
w pałacu króla Babilonu’”d.

8 Na to Ezechiasz powiedział
do Izajasza: „Słowa Jehowy, któ-
re mi przekazałeś, s� słuszne”.
I dodał: „Bo za mojego życia� b�-
dzie spokojnie i bezpiecznie�”e.

40 „Pocieszajcie, pocieszaj-
cie mój lud”—mówi
wasz Bógf.

2 „Przemawiajcie Jerozolimie
do serca�

i ogłaszajcie, że jej przymu-
sowa służba dobiegła
końca,

że jej wina została
spłaconag.

Otrzymała z r�ki Jehowy
pełn�� odpłat� za wszyst-
kie swoje grzechy”h.

3 Oto głos tego, który woła
na pustkowiu:

39:8 �Dosł. „dni”. �Lub „i b�dzie
prawda”. 40:2 �Lub „mówcie do Jero-
zolimy pocieszaj�co”. �Lub „podwój-
n�”.
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IZAJASZA 40:4-17 1024
„Oczyśćcie� drog� Jehowie!a
Zbudujcie dla naszego Boga

prost� drog�b wiod�c�
przez pustyni�c.

4 Niech każda dolina si�
podniesie,

a każda góra i wzgórze
si� obniży.

Niech wyboisty teren
si� wygładzi,

a nierówny—stanie si�
równin��d.

5 Objawi si� chwała Jehowye

i wszyscy� j� zobacz�f,
bo tak powiedział� Jehowa”.

6 Słuchaj! Ktoś mówi:
„Ogłaszaj!”.

Inny pyta: „Co mam
ogłaszać?”.

„Wszyscy ludzie� s� jak
zielona trawa.

Cała ich lojalna miłość jest
jak polny kwiatg.

7 Zielona trawa usycha,
kwiat wi�dnieh

od powiewu oddechu�
Jehowy i.

Rzeczywiście, ludzie
s� tylko zielon� traw�.

8 Zielona trawa usycha,
kwiat wi�dnie,
ale słowo naszego Boga

trwa wiecznie”j.
9 Wejdź na wysok� gór�,

kobieto nios�ca dobr�
nowin� dla Syjonuk.

Wołaj na cały głos,
kobieto nios�ca dobr�

nowin� dla Jerozolimy.
Wołaj, nie bój si�.
Ogłaszaj miastom Judy:

„Oto wasz Bóg!”l.
10 Wszechwładny Pan,

Jehowa, przyjdzie z moc�,

40:3 �Lub „przygotujcie”. 40:4 �Lub
„dolinn� równin�”. 40:5, 6 �Dosł.
„wszelkie ciało”. 40:5 �Dosł. „powie-
działy usta”. 40:7 �Lub „ducha”.

b�dzie rz�dził swoim ramie-
niema.

Przybywa z nagrod�,
ma ze sob� zapłat�b.

11 B�dzie si� troszczył o swoj�
trzod�� niczym pasterzc.

Ramieniem zbierze jagni�ta
i b�dzie je nosił na swojej

piersi.
Delikatnie poprowadzi te,

które karmi� młoded.
12 Kto w garści zmieścił wody

mórze

i pi�dzi�� wymierzył
niebiosa?

Kto zebrał w miarce
cały piasek ziemif

albo zważył góry na wadze
i wzgórza na szalach?

13 Kto zmierzył� ducha
Jehowy?

Czy ktoś może Go pouczać
i być Jego doradc�?g

14 Kogo si� radził, żeby nabyć
zrozumienia?

Kto Go poucza o ścieżce
sprawiedliwości?

Kto przekazuje Mu wiedz�
albo wskazuje drog�

do prawdziwego zrozu-
mienia?h

15 Narody s� jak kropla wody
z wiadra

i znacz� tyle, co warstewka
pyłu na szalach wagi i.

Wyspy podnosi On jak
ziarnka piasku.

16 Nawet drzew Libanu nie
starczy do podtrzymania
ognia,

a jego dzikich zwierz�t nie
wystarczy na całopalenie.

17 Wszystkie narody s� dla Nie-
go jak coś, co nie istniejej.

40:11 �Lub „pasł swoj� trzod�”. 40:12
�Odległość od końca kciuka do koń-
ca małego palca rozpostartej dłoni.
Zob. Dodatek B14. 40:13 �Możliwe też
„zgł�bił”.
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1025 IZAJASZA 40:18�do�41:1
S� dla Niego niczym, nie ma-

j� żadnego znaczeniaa.
18 Do kogo możecie przyrów-

nać Boga?b

Czy jest coś, co Go przypo-
mina?c

19 Rzemieślnik odlewa bożka�,
a złotnik pokrywa go złotemd

i wykuwa srebrne łańcuszki.
20 Wybiera na dar jakieś

drzewoe,
które nie spróchnieje.
Wyszukuje zdolnego

rzemieślnika,
żeby wyrzeźbił figur�,

która si� nie przewrócif.
21 Czy nie wiecie?

Czy nie słyszeliście?
Czy nie mówiono wam o tym

od samego pocz�tku?
Czy nie zrozumieliście tego,

co było oczywiste, odk�d
zostały położone funda-
menty ziemi?g

22 Jest Ktoś, kto mieszka nad
okr�giem� ziemih,

której mieszkańcy s� jak
koniki polne.

On rozpościera niebiosa
niczym delikatn� tkanin�,

rozpina je jak namiot, w któ-
rym si� mieszka i.

23 Sprawia, że wysocy urz�d-
nicy przestaj� cokolwiek
znaczyć,

a ziemscy s�dziowie� staj�
si� nic niewarci.

24 Ledwie ich zasadzono,
ledwie zasiano,
ledwie ich p�dy puściły

korzenie,
powiało na nich i uschli.
Wiatr unosi ich jak słom�j.

25 „Do kogo możecie mnie przy-
równać? Kto mi dorównu-
je?”—mówi

´
Swi�ty.

40:19 �Lub „pos�g z metalu”. 40:22
�Lub „kul�”. 40:23 �Lub „władcy”.

26 „Podnieście oczy i popatrz-
cie na niebo.

Kto stworzył to wszystko?a

Ten, który policzył gwiazdy
i prowadzi je jak wojsko,

każd� z nich woła
po imieniub.

Dzi�ki Jego niewyczerpanej
energii i mocy budz�cej l�k
i podziwc

ani jednej z nich nie brak.
27 Dlaczego mówisz, Jakubie,

i twierdzisz, Izraelu:
‚Jehowa nie widzi mojej

drogi,
ignoruje to, że niesprawied-

liwie cierpi�’?d

28 Czy nie wiesz?
Czy nie słyszałeś?

Jehowa, Stwórca całej
ziemi, jest Bogiem
wiecznyme.

On nigdy si� nie m�czy
ani nie nużyf.

Jego m�drość� jest niezgł�-
bionag.

29 Zm�czonemu dodaje energii,
temu, kto opadł z sił�,

w obfitości udziela mocyh.
30 Chłopcy si� zm�cz� i znuż�,

młodzieńcy potkn� si�
i upadn�,

31 ale ci, którzy pokładaj�
nadziej� w Jehowie,
odzyskaj� siły.

Wzbij� si� na skrzydłach
jak orłyi.

B�d� biec i si� nie zm�cz�,
b�d� chodzić i si� nie

znuż�”j.

41 „Słuchajcie mnie w mil-
czeniu�, wyspy!

Niech narody odzyskaj� sił�.
Niech si� zbliż� i przemówi�k.

40:28 �Lub „zrozumienie”. 40:29
�Lub „nie ma dynamicznej energii”.
41:1 �Lub „milczcie przede mn�”.
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IZAJASZA 41:2-15 1026
Stańmy razem do rozprawy

s�dowej.
2 Kto powołał kogoś

ze wschodu�?a

Kto wezwał go do swoich
stóp�, żeby wymierzyć
sprawiedliwość,

wydać w jego r�ce narody
i podporz�dkować mu

królów?b

Kto jego mieczem rozbija
ich w proch

i jego łukiem rozrzuca ich
jak gnan� wiatrem słom�?

3 ´
Sciga ich, bez przeszkód

idzie
po ścieżkach, którymi

wcześniej nie chodził.
4 Kto działał i tego dokonał?

Kto od pocz�tku wzywał
pokolenia?

Ja, Jehowa, jestem
Pierwszyc

i dla ostatnich pokoleń
b�d� ten sam”d.

5 Wyspy to ujrzały i si�
przestraszyły.

Krańce ziemi zadrżały.
Ludy zbieraj� si� i ruszaj�.

6 Jeden drugiemu śpieszy
z pomoc�

i mówi do swojego brata:
„B�dź silny”.

7 Rzemieślnik wspiera
złotnikae.

Ten, kto wygładza młotem
metal,

wspiera tego, kto kuje
na kowadle.

Mówi o spojeniu: „Dobra
robota”.

Potem przymocowuj� bożka
gwoździami, żeby si� nie
przewracał.

8 „Ale ty, Izraelu, jesteś moim
sług�f,

41:2 �Lub „wschodu słońca”. �Czyli po
to, żeby Mu służył.

ty, Jakubie, którego
wybrałema,

potomku Abrahama,
mojego przyjacielab.

9 Przywiodłem ci� z krańców
ziemic,

wezwałem z najdalszych
stron.

Powiedziałem do ciebie:
‚Jesteś moim sług�d.

Wybrałem ci� i nie odrzuci-
łeme.

10 Nie bój si�, bo ja jestem
z tob�f.

Nie martw si�, bo jestem
twoim Bogiemg.

Wzmocni� ci�, naprawd�
ci pomog�h.

Naprawd� b�d� ci� mocno
trzymał swoj� siln� r�k��,
r�k�, która niesie spra-
wiedliwość’.

11 Wszyscy, którzy pałaj� do
ciebie gniewem, zostan�
zawstydzeni i upokorzeni i.

Ci, którzy z tob� walcz�,
stan� si� niczym i pogin� j.

12 B�dziesz szukał swoich
przeciwników, lecz ich
nie znajdziesz.

Ci, którzy prowadz� z tob�
wojn�, stan� si� niczym,
jakby nie istnielik.

13 Bo ja, Jehowa, twój Bóg,
trzymam ci� za praw� r�k�

i mówi� do ciebie: ‚Nie bój
si�. Ja ci pomog�’l.

14 Nie l�kaj si�, robaczku�
Jakubiem,

ludu Izraela, ja ci pomog�”—
oświadcza Jehowa,
twój Wykupicieln,´
Swi�ty Izraela.

15 „Uczyniłem z ciebie sanie
młockarskieo,

nowe z�bate urz�dzenie
do młócenia.

41:10 �Dosł. „swoj� prawic�”. 41:14
�Chodzi o kogoś bezbronnego, mało
znacz�cego.
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1027 IZAJASZA 41:16-28
Podepczesz i zmiażdżysz

góry,
a wzgórza zamienisz

w plewy.
16 Odwiejesz je

i wiatr je uniesie,
a wichura rozwieje.
Jehowa b�dzie twoj�

radości�a,
b�dziesz si� szczycić´

Swi�tym Izraela”b.
17 „Potrzebuj�cy i biedni szu-

kaj� wody, ale jej nie ma.
Z pragnienia wysechł im

j�zykc.
Ja, Jehowa, im odpowiemd.
Ja, Bóg Izraela, nie opuszcz�

iche.
18 Sprawi�, że na nagich

wzgórzach popłyn� rzekif,
a na równinach� wytrysn�

źródłag.
Pustkowie zamieni� w rozle-

wisko porośni�te trzcin�,
a bezwodn� ziemi� w źródła

wódh.
19 Na pustyni zasadz� cedr,

akacj�, mirt i sosn�i.
Na pustynnej równinie zasa-

dz� drzewo jałowcowe
razem z jesionem

i cyprysemj.
20 Wtedy wszyscy ludzie

zobacz� i si� dowiedz�,
zwróc� uwag� i zrozumiej�,
że dokonała tego r�ka

Jehowy,
że spowodował to

´
Swi�ty

Izraela”k.
21 „Przedstawcie swoj�

spraw�”—mówi Jehowa.
„Podajcie swoje

argumenty”—mówi Król
Jakuba.

22 „Przedstawcie dowody
i powiedzcie nam,
co si� stanie.

41:18 �Lub „dolinnych równinach”.

Opowiedzcie o dawnych
wydarzeniach�,

żebyśmy mogli o nich roz-
myślać� i dowiedzieć si�,
co z nich wynikło.

Albo oznajmijcie nam rze-
czy, które maj� nadejśća.

23 Powiedzcie, co si� stanie
w przyszłości,

a przekonamy si�,
czy jesteście bogamib.

No zróbcie coś—
coś dobrego albo złego.

Jak to zobaczymy, b�dziemy
si� zachwycaćc.

24 Ale wy jesteście nicości�,
niczego nie zdziałaliścied.
Każdy, kto was wybiera,

jest odrażaj�cye.
25 Powołałem kogoś z północy

i on przyb�dzief,
kogoś ze wschodu�g,

kto b�dzie wzywać
mojego imienia.

Niczym glin� podepcze
on władców�h,

jak garncarz, który udeptuje
wilgotn� glin�.

26 Kto mówił o tym od pocz�t-
ku, żebyśmy mogli si�
dowiedzieć,

od minionych czasów,
żebyśmy mogli stwierdzić:
‚Ma racj�’? i

Nikt niczego nie ogłosił!
Nikt niczego nie oznajmił!
Nikt od was niczego

nie usłyszał!”j.
27 Ja pierwszy powiedziałem

Syjonowi: „Zobacz,
co si� wydarzy!”k.

Do Jerozolimy pośl� zwias-
tuna dobrej nowinyl.

28 Rozgl�dałem si�, ale nie
było nikogo.

41:22 �Lub „o pierwszych rzeczach”.
�Lub „przyłożyć do nich serce”. 41:25
�Lub „wschodu słońca”. �Lub „zarz�d-
ców”.
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IZAJASZA 41:29�do�42:13 1028
Nikt z nich nie udzielał rad.
Chociaż pytałem, nikt nie

odpowiadał.
29 Wszyscy oni s� iluzj��.

Ich dzieła s� niczym.
Ich pos�gi z metalu to wiatr

i nicośća.

42 To jest mój sługa,
którego wspieram!b

Wybrałem goc i darz��
uznaniem!d

Dałem mu swojego duchae

i on przyniesie narodom
sprawiedliwośćf.

2 Nie b�dzie wołał, nie b�dzie
wykrzykiwał,

nie usłyszy si� jego głosu
na ulicachg.

3 Nie złamie nadłamanej
trzciny

ani nie zgasi tl�cego si�
knotah.

Okaże si� wierny i przynie-
sie sprawiedliwośći.

4 Nie przygaśnie ani si� nie
złamie, dopóki nie zapro-
wadzi sprawiedliwości
na ziemi j.

Wyspy wyczekuj� jego
prawa�.

5 Tak mówi prawdziwy Bóg,
Jehowa,

Stwórca nieba—Ten,
który je rozpostarłk,

Ten, który uformował�
ziemi� i uczynił wszystko,
co na niej jest l,

Ten, który daje dech jej
mieszkańcomm

i ducha tym, którzy po niej
chodz�n:

6 „Ja, Jehowa, powołałem ci�,
kieruj�c si� prawości�.

Wzi�łem ci� za r�k�.

41:29 �Lub „czymś, co nie istnieje”.
42:1 �Lub „moja dusza darzy”. 42:4
�Lub „pouczeń”. 42:5 �Dosł. „rozpo-
starł”.

B�d� ci� strzegł i uczyni�
przymierzem dla ludzia

i światłem dla narodówb,
7 żebyś otworzył ślepym oczyc,

wyprowadził wi�źniów
z lochu

i wyzwolił tych, którzy
siedz� w ciemnościd.

8 Ja jestem Jehowa.
To jest moje imi�.

Swojej chwały nie oddam
nikomu�

ani należnej mi czci
wizerunkome.

9 Zobaczcie! To, co kiedyś
zapowiedziałem,
spełniło si�.

Teraz oznajmiam coś
nowego.

Zanim to si� wydarzy, powia-
damiam was o tym”f.

10 ´
Spiewajcie Jehowie now�

pieśńg,
na całej ziemi śpiewajcie

o Jego chwaleh,
wy, którzy pływacie po mo-

rzu i pośród wszystkiego,
co w nim jest,

oraz wy, wyspy, i wasi
mieszkańcyi.

11 Niech zawoła pustkowie
i jego miasta j,

osady zamieszkiwane
przez Kedara!k

Niech wykrzykuj� z radości
mieszkańcy skalistych
terenów,

niech głośno wołaj�
ze szczytów gór!

12 Niech przypisuj� chwał�
Jehowie

i oznajmiaj� Jego sław�
na wyspach!l

13 Jehowa wyruszy jak
mocarzm.

42:8 �Lub „z nikim nie dziel� swojej
chwały”.
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1029 IZAJASZA 42:14�do�43:1
Rozbudzi w sobie zapał

jak wojownika.
Krzyknie, wzniesie okrzyk

wojenny.
Pokaże, że jest silniejszy

od swoich wrogówb.
14 „Przez długi czas nic

nie mówiłem,
milczałem, powstrzymywa-

łem si�.
Teraz jak kobieta, która

rodzi,
b�d� j�czeć, dyszeć i sapać.

15 Spustosz� góry i wzgórza,
sprawi�, że cała ich roślin-

ność uschnie.
Rzeki zamieni� w wyspy�,
a rozlewiska porośni�te

trzcin� osusz�c.
16 Poprowadz� ślepych drog�,

któr� nie chodzilid,
ścieżkami, których

nie znaj�e.
Ciemność przed nimi

zamieni� w światłof,
a nierówny teren—

w równin�g.
Zrobi� to dla nich i ich

nie opuszcz�”.
17 Wycofaj� si�, okryj� si�

wielkim wstydem,
ci, którzy pokładaj� ufność

w rzeźbionych wizerun-
kach

i mówi� do pos�gów z me-
talu: „Jesteście naszymi
bogami”h.

18 Posłuchajcie, głusi,
i popatrzcie, ślepi!i

19 Kto jest ślepy, jeśli nie
mój sługa,

i tak głuchy jak posłaniec,
którego wysyłam?

Kto jest ślepy jak ten,
który otrzymał zapłat�,

tak ślepy jak sługa Jehowy? j

42:15 �Lub „wybrzeża”.

20 Widzisz wiele, ale nie
zwracasz na to uwagi.

Otwierasz uszy,
ale nie słuchasza.

21 Jehowa ze wzgl�du
na swoj� prawość

z radości� wykazuje,
że prawo� jest wielkie
i wspaniałe.

22 Ale ten lud został ograbiony
i spl�drowanyb.

Wszystkich ich schwytano
w doły i ukryto w wi�zie-
niachc.

Ograbiaj� ich i nikt nie
przychodzi im z pomoc�d,

pl�druj� ich i nikt nie mówi:
„Oddaj!”.

23 Kto z was to usłyszy?
Kto zwróci na to uwag�

i b�dzie tego słuchał
z myśl� o przyszłości?

24 Kto wydał Jakuba
na spl�drowanie?

Kto oddał Izraela w r�ce
grabieżców?

Czy nie Jehowa—Ten, prze-
ciwko któremu zgrzeszyli?

Nie chcieli chodzić
Jego drogami,

nie przestrzegali
Jego prawa�e.

25 Dlatego On wylewał na nich
swoj� złość i swój gniew

i dał im odczuć okrucień-
stwo wojnyf.

Płomienie pochłaniały
wszystko wokół nich,
ale oni nie zwracali
na to uwagig.

Trawił ich ogień, lecz oni nie
brali sobie tego do sercah.

43 Tak mówi Jehowa,
twój Stwórca, Jakubie,

Ten, który ci� ukształto-
wał, Izraelui:

42:21 �Lub „pouczenia”. 42:24 �Lub
„pouczeń”.
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„Nie bój si�, bo ci� wykupi-

łema.
Wezwałem ci� po imieniu.
Należysz do mnie.

2 Gdy b�dziesz przemierzał
wody, b�d� z tob�b.

Gdy b�dziesz przeprawiał si�
przez rzeki, one ci�
nie zatopi�c.

Gdy b�dziesz przechodził
przez ogień, on ci�
nie przypali,

płomień nawet ci�
nie osmali.

3 Bo ja jestem Jehowa,
twój Bóg,´

Swi�ty Izraela,
twój Wybawca.

Dałem Egipt na okup
za ciebie,

w zamian za ciebie oddałem
Etiopi� i Seb�.

4 Stałeś si� dla mnie cennyd,
szanuj� ci� i kochame.
Dlatego dam ludzi w zamian

za ciebie,
za twoje życie� oddam

narody.
5 Nie bój si�, bo ja jestem

z tob�f.
Ze wschodu przyprowadz�

twoje potomstwo
i zbior� ci� z zachodug.

6 Powiem północy: ‚Wydaj
ich!’h,

a południu: ‚Nie zatrzymuj
ich!

Sprowadź moich synów
z daleka i moje córki
z krańców ziemi i,

7 każdego, kto jest nazywany
od mojego imienia j,

kogo stworzyłem na swoj�
chwał�,

kogo ukształtowałem
i uczyniłem’k.

43:4 �Lub „dusz�”.

8 Wyprowadź lud, który jest
ślepy, chociaż ma oczy,

i głuchy, chociaż ma uszya.
9 Niech wszystkie narody

zgromadz� si� w jednym
miejscu

i niech si� zbior� razem
ludyb.

Kto z nich� może to powie-
dzieć?

Albo czy mog� sprawić,
żebyśmy usłyszeli o pierw-
szych wydarzeniach�?c

Niech przedstawi� swoich
świadków i dowiod�,
że maj� racj�.

Niech ci usłysz� i powiedz�:
‚To prawda!’”d.

10 „Wy jesteście moimi świad-
kami”e, mówi Jehowa,

„moim sług�, którego
wybrałemf,

żebyście mnie poznali,
wierzyli we mnie�

i rozumieli, że ja zawsze
jestem ten samg.

Przede mn� nie istniał
żaden Bóg

ani po mnie żaden si�
nie pojawiłh.

11 Ja, właśnie ja, jestem
Jehowa i i oprócz mnie
nie ma wybawcy” j.

12 „Ja jestem Tym, który oznaj-
mił, wybawił i sprawił,
że o tym usłyszano—

nie było wtedy wśród was
cudzoziemskiego bogak.

Dlatego wy jesteście moimi
świadkami”, mówi Jehowa,
„a ja jestem Bogieml.

13 Zawsze jestem ten samm.
Nikt nie wyrwie niczego

z mojej r�kin.

43:9 �Najwyraźniej chodzi o fałszywe
bóstwa. �Może chodzić o wydarzenia
maj�ce nast�pić w najbliższej przyszło-
ści. 43:10 �Lub „ufali mi”.
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Kiedy działam, kto może mi

w tym przeszkodzić?”a.
14 Tak mówi Jehowa, wasz Wy-

kupicielb,
´
Swi�ty Izraelac:

„Ze wzgl�du na was pośl�
ich do Babilonu i zerw�
wszystkie zasuwy bramd,

a Chaldejczycy na statkach
b�d� krzyczeć w udr�cee.

15 Ja jestem Jehowa, wasz´
Swi�tyf, Stwórca Izraelag,
wasz Król”h.

16 Tak mówi Jehowa,
który toruje drog�

przez morze
i wyznacza ścieżk� przez

wzburzone wodyi,
17 Ten, który wyprowadza

rydwany wojenne i koniej,
wojsko razem z dzielnymi

wojownikami:
„Padn� i już nie wstan�k.
Zostan� zgaszeni jak pal�cy

si� knot”.
18 „Nie powracajcie do tego,

co wydarzyło si� kiedyś,
nie żyjcie przeszłości�.

19 Oto czyni� coś nowego l.
Już teraz to powstaje.
Czy tego nie dostrzegacie?
Wytycz� drog� przez

pustkowiem,
sprawi�, że na pustyni

popłyn� rzekin.
20 B�d� mi oddawać chwał�

dzikie zwierz�ta,
szakale i strusie,
bo zapewniam wod�

na pustkowiu,
sprawiam, że na pustyni

płyn� rzekio,
żeby mój lud, który

wybrałemp, miał co pić,
21 żeby lud, który utworzyłem

dla siebie,
rozgłaszał moj� chwał�q.

22 Ale ty, Jakubie, nie wzywa-
łeś mnier,

bo si� mn� znużyłeś,
Izraelua.

23 Nie przyprowadzałeś mi
owiec na całopalenia,

nie wychwalałeś mnie
swoimi ofiarami.

Nie zmuszałem ci�, żebyś
przynosił mi dary,

i nie m�czyłem ci�, ż�daj�c
spalania kadzidła�b.

24 Nie kupowałeś mi za swoje
pieni�dze słodkiej trzciny�,

nie zadowoliłeś mnie też
tłuszczem swoich ofiarc.

Zamiast tego obci�żyłeś
mnie swoimi grzechami

i zm�czyłeś przewinieniamid.
25 Ja, właśnie ja, ze wzgl�du

na samego siebie zmazuj�
twoje wyst�pki�e

i nie b�d� pami�tał twoich
grzechówf.

26 Stańmy do rozprawy
przeciwko sobie.

Przypomnij mi, przedstaw
argumenty na swoj�
obron�.

27 Twój pierwszy praojciec
zgrzeszył,

a twoi rzecznicy� zbuntowali
si� przeciwko mnieg.

28 Dlatego zhańbi� ksi�ż�t
świ�tego miejsca�

i wydam Jakuba na zagład�,
wystawi� Izraela na znie-

wagih.

44 „Posłuchaj, Jakubie,
mój sługo,

Izraelu, którego wybrałemi.
2 Tak mówi Jehowa,

twój Twórca, Ten, który
ci� ukształtował j,

43:23 �Chodzi o olibanum, gumoży-
wic� z kadzidłowca. 43:24 �Rodzaj aro-
matycznej trzciny. 43:25 �Lub „bun-
townicze czyny”. 43:27 �Może chodzić
o nauczycieli Prawa. 43:28 �Zob. Słow-
niczek poj�ć.
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Ten, który ci pomaga

od łona matki�:
‚Nie bój si�, mój sługo

Jakubiea,
Jeszurunie�b, którego

wybrałem.
3 Bo damwody sprag-

nionemu�c,
sprawi�, że w suchej ziemi

popłyn� strumienie.
Wylej� swojego ducha

na twoje potomstwod,
swoje błogosławieństwo—

na twoich potomków.
4 Wyrosn� jak zielona trawae,

jak topole nad strumieniami.
5 Jeden powie: „Należ�

do Jehowy”f.
Drugi nazwie si� imieniem

Jakuba.
A inny napisze na swojej

r�ce: „Jestem własności�
Jehowy”

i przybierze imi� Izraela’.
6 Tak mówi Jehowa,

Król Izraelag i jego Wykupi-
cielh, Jehowa, Bóg Zast�-
pów:

‚Ja jestem pierwszy
i ja jestem ostatni i.

Oprócz mnie nie ma Boga j.
7 Kto jest taki jak ja?k

Niech si� odezwie, niech
przemówi i przedstawi mi
dowody!l

Niech powie o tym, co si�
stanie wkrótce,

i o tym, co si� wydarzy
później,

tak jak ja to robi�, odk�d
powołałem lud dawny.

8 Niech nie ogarnia was l�k,
niech strach was nie

paraliżujem.

44:2 �Lub „od urodzenia”. �Nazwa ta
znaczy „prostolinijny”. Jest to zaszczyt-
ny tytuł odnoszony do Izraela. 44:3
�Lub „wylej� wod� na spragnion� zie-
mi�”.

Czy wam wszystkim już
o tym wcześniej nie mówi-
łem, czy nie ogłaszałem
wam tego?

Wy jesteście moimi
świadkamia.

Czy jest jakiś Bóg oprócz
mnie?

Nie, nie ma żadnej innej
Skałyb.

˙
Zadnej nie znam’”.

9 Wszyscy, którzy rzeźbi�
figurki, s� niczym,

a ich ukochane bożki okaż�
si� bezużytecznec.

Nie mog� one� być ich
świadkami, bo nic nie wi-
dz� i niczego nie wiedz�d.

Dlatego ich wytwórcy okryj�
si� wstydeme.

10 Po co ktoś miałby wykony-
wać bożka albo odlewać
z metalu pos�g,

który nie może przynieść
żadnego pożytku?f

11 Wszyscy, którzy maj� z nim
coś wspólnego, b�d� si�
wstydzić!g

Rzemieślnicy s� tylko
ludźmi.

Niech wszyscy si� zbior�
i stan�.

Przeraż� si� i razem zostan�
zawstydzeni.

12 Kowal swoim narz�dziem�
kuje żelazo nad rozżarzo-
nym w�glem.

Formuje je młotami,
obrabia je swoj� siln� r�k�h.
Potem głodnieje i brakuje

mu sił.
Nie pije wody, wi�c si�

m�czy.
13 Rzeźbiarz rozci�ga sznur

mierniczy nad drewnem
i czerwon� kred� rysuje
kontury.

44:9 �Czyli figurki bożków. 44:12
�Lub „dłutem”.
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Obrabia drewno dłutem

i kreśli na nim znaki
cyrklem.

Nadaje mu kształt człowiekaa

o pi�knym wygl�dzie,
żeby postawić to w domu�b.

14 Ktoś, kto zajmuje si�
ścinaniem cedrów,

wybiera sobie drzewo
pewnego gatunku, d�b,

i pozwala, by rosło wśród
drzew lasu i stało si�
silnec.

Zasadza drzewo laurowe,
a deszcz zapewnia mu
wzrost.

15 Potem służy ono człowie-
kowi na opał.

Cz�ść z niego bierze,
żeby si� ogrzać.

Rozpala ogień, piecze
na nim chleb.

Z tego drzewa robi też boga
i oddaje mu cześć.

Rzeźbi sobie bożka i bije
przed nim pokłonyd.

16 Połow� drzewa spala
w ogniu

i piecze na nim mi�so,
którym najada si� do syta.

Ogrzewa si� też i mówi:
„Ach, jak miło tak si� grzać

i patrzeć na ogień”.
17 A z reszty rzeźbi sobie

bożka.
Kłania mu si� i oddaje mu

cześć.
Modli si� do niego, mówi�c:
„Ratuj mnie, bo jesteś moim

bogiem!”e.
18 Tacy ludzie nic nie wiedz�,

niczego nie rozumiej�f,
bo ich oczy s� zaślepione

i nie widz�,
a ich sercom brakuje

wnikliwości.
19 Nikt z nich nie zastanawia

si� w swoim sercu,

44:13 �Lub „świ�tyńce”.

nikt nie ma wiedzy ani zrozu-
mienia, żeby powiedzieć:

„Połow� drzewa spaliłem
w ogniu,

a na jego w�glach upiekłem
chleb i mi�so, żeby si�
najeść.

Czy powinienem wi�c z re-
szty zrobić obrzydliw�
rzecz?a

Czy powinienem czcić jakiś
suchy kawałek� drewna?”.

20 Taki karmi si� popiołem.
Jego zwiedzione serce go

omamiło.
Nie może si�� uratować ani

nie powie:
„Czy to, co trzymam

w prawej r�ce, nie jest
fałszem?”.

21 „Pami�taj o tym, Jakubie,
pami�taj, Izraelu,

bo jesteś moim sług�.
Ja ci� ukształtowałem,

a ty jesteś moim sług�b.
Izraelu, nie zapomn�

o tobiec.
22 Zmaż� twoje przewinienia,

niejako zasłoni� je
obłokiemd,

twoje grzechy zakryj�
g�stymi chmurami.

Wróć do mnie, ja ci�
wykupi�e.

23 Wołajcie radośnie, niebiosa,
bo Jehowa przyst�pił

do działania!
Wznoście tryumfalne

okrzyki, gł�biny ziemi!
Krzyczcie z radości, góryf

i wszystkie drzewa lasu!
Bo Jehowa wykupił Jakuba
i na Izraelu ukazuje swoj�

wspaniałość”g.
24 Tak mówi Jehowa,

twój Wykupicielh,

44:19 �Lub „jakiś kloc”. 44:20 �Lub
„swojej duszy”.
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który ci� ukształtował

już w łonie matki:
„Ja, Jehowa, uczyniłem

wszystko.
Sam rozpostarłem nieboa

i uformowałem� ziemi�b.
Kto był wtedy ze mn�?

25 Ja jestem Tym, który spra-
wia, że znaki próżnych
gadułów� si� nie spełniaj�,

że wróżbici zachowuj� si�
jak głupcyc.

Zawstydzam m�drców,
a ich wiedz� obracam

w głupstwod.
26 Sprawiam, że spełnia si�

słowo mojego sługi,
w pełni urzeczywistniam

zapowiedzi swoich
posłańcówe.

Mówi� o Jerozolimie:
‚B�dzie zamieszkana’f,

a o miastach Judy:
‚Zostan� odbudowaneg.

Podnios� Jerozolim�
z ruin’h.

27 Mówi� do wodnej gł�biny:
‚Wyparuj.

Wysusz� wszystkie
twoje rzeki’i.

28 Mówi� o Cyrusiej:
‚On jest moim pasterzem

i w pełni wykona
moj� wol�’k.

Mówi� o Jerozolimie:
‚Zostanie odbudowana’,

a o świ�tyni: ‚Twój funda-
ment zostanie położony’” l.

45 Oto co Jehowa mówi
do swojego pomazańca,
Cyrusam,

któregowzi�ł za praw� r�k�n,
żeby podporz�dkować mu

narodyo,
odebrać broń� królom
i otworzyć przed nim wrota,

44:24 �Dosł. „rozpostarłem”. 44:25
�Lub „fałszywych proroków”. 45:1
�Dosł. „zdj�ć pasy z bioder”.

tak że bramy nie b�d�
zamkni�te:

2 „Ja pójd� przed tob�a

i wyrównam wzgórza.
Roztrzaskam miedziane

wrota
i zerw� żelazne zasuwyb.

3 Dam ci skarby znajduj�ce si�
w ciemności

i skarby schowane
w kryjówkachc,

abyś si� przekonał,
że ja jestem Jehowa,

Bóg Izraela, który wzywa ci�
po imieniud.

4 Wzywam ci� po imieniu
ze wzgl�du na swojego

sług� Jakuba, na Izraela,
którego wybrałem.

Daj� ci zaszczytne imi�, cho-
ciaż ty mnie nie znałeś.

5 Ja jestem Jehowa i nie ma
innego.

Oprócz mnie nie ma Bogae.
Chociaż mnie nie znałeś,

wzmocni�� ci�,
6 aby ludzie od wschodu

po zachód�
przekonali si�,
że nie ma nikogo oprócz

mnief.
Ja jestem Jehowa

i nie ma innegog.
7 Stwarzam światłoh

i ciemność i,
zaprowadzam pokój j

i zsyłam nieszcz�ściek.
Ja, Jehowa, czyni� to

wszystko.
8 Niebiosa, spuśćcie deszczl,

niech z chmur spadnie
deszcz prawości.

Niech ziemia si� otworzy
i wyda obfity plon
wybawienia,

45:5 �Dosł. „mocno opasz�”. 45:6
�Lub „od wschodu słońca do jego za-
chodu”.
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niech razem z nim rośnie

prawośća.
Ja, Jehowa, to stworzyłem”.

9 Biada temu, kto spiera si�
ze swoim Twórc��!

Przecież jest tylko glinian�
skorup�

pomi�dzy innymi skorupami
leż�cymi na ziemi.

Czy glina może powiedzieć do
Garncarza�: „Co robisz?”?b

Albo czy Jego dzieło może
powiedzieć: „On nie ma
r�k”?�

10 Biada temu, kto mówi do
ojca: „Co ty spłodziłeś?”,

a do kobiety: „Co ty
rodzisz?�”.

11 Tak mówi Jehowa,
´
Swi�ty

Izraelac, Ten, który go
ukształtował:

„Czy chcesz mnie pytać o to,
co si� stanie,

i rozkazywać mi co do moich
synówd i dzieł moich r�k?

12 Ja uczyniłem ziemi�e

i stworzyłem na niej
człowiekaf.

Własnymi r�kami rozpostar-
łem niebog

i ja wydaj� rozkazy całemu
jego wojsku�”h.

13 Jehowa, Bóg Zast�pów,
oznajmia: „Ponieważ kie-
ruj� si� prawości�, powo-
łałem tego człowieka i

i wyprostuj� wszystkie jego
drogi.

To on zbuduje moje miasto j

i uwolni moich wygnańcówk

bez zapłaty, bez łapówki” l.

45:9 �Lub „z Tym, który go ukształto-
wał”. �Lub „Tego, który j� ukształto-
wał”. �Możliwe też „albo czy glina
może powiedzieć: ‚Twój wyrób nie ma
uchwytów’?”. 45:10 �Lub „co rodzisz
w bólach?”. 45:12 �Chodzi o ciała nie-
bieskie.

14 Jehowa mówi:
„Zysk� Egiptu, towary�

z Etiopii oraz Sabejczycy,
ludzie wysokiego wzrostu,

napłyn� do ciebie i stan� si�
twoj� własności�.

B�d� za tob� szli skuci
łańcuchami.

Przyjd� i ci si� pokłoni�a.
B�d� mówić do ciebie błagal-

nie: ‚Bóg rzeczywiście jest
z tob�b

i nie ma innego, nie ma
innego Boga’”.

15 Jesteś Bogiem, który si�
kryje,

Bogiem Izraela,Wybawc�c.
16 Wszyscy oni zostan� zawsty-

dzenid i upokorzeni.
Wytwórcy bożków odejd�

skompromitowani.
17 Lecz Izrael b�dzie wybawio-

ny przez Jehow�, wyba-
wiony na zawszee.

Nie okryjecie si� wstydem
ani nie zostaniecie
upokorzeni przez cał�
wiecznośćf.

18 Bo tak mówi Jehowa,
Stwórca niebag, prawdziwy

Bóg,
Ten, który ukształtował

ziemi�, jej Twórca,
który j� utwierdziłh,

który nie stworzył jej
bez żadnego celu�,
ale ukształtował j� po to,
żeby była zamieszkana i:

„Ja jestem Jehowa
i nie ma innego.

19 Nie mówiłem w ukryciuj,
w krainie ciemności.

Nie powiedziałem potom-
kom Jakuba:

‚Szukajcie mnie na próżno’.

45:14 �Możliwe też „robotnicy”. �Moż-
liwe też „kupcy”. 45:18 �Możliwe też
„żeby była pusta”.
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IZAJASZA 45:20�do�46:7 1036
Ja jestem Jehowa—mówi�

to, co prawe, oznajmiam
to, co jest prawdziwea.

20 Zbierzcie si� i przyjdźcie.
Podejdźcie razem, uciekinie-

rzy z narodówb.
Niczego nie wiedz� ci,

co nosz� rzeźbione bożki
i modl� si� do boga, który

nie jest w stanie ich
wybawićc.

21 Przemówcie, przedstawcie
swoje argumenty.

Możecie wspólnie si�
naradzić.

Kto zapowiedział to już
dawno temu?

Kto to oznajmił w minionych
czasach?

Czy nie ja, Jehowa?
Oprócz mnie nie ma innego

Boga.
Ja jestem Bogiem prawym

i Wybawc�d, nie ma innego
oprócz mniee.

22 Nawróć si� do mnie i b�dź
wybawionaf, cała ziemio,

bo ja jestem Bogiem i nie ma
innegog.

23 Przysi�głem na samego
siebie.

Słowo, które wyszło z moich
ust, jest prawdziwe

i go nie cofn�h:
Przede mn� ugnie si� każde

kolano,
każdy j�zyk przysi�gnie mi

lojalnośći

24 i powie: ‚Jehowa zawsze
robi to, co prawe, i działa
z moc�.

Wszyscy, którzy wybuchaj�
na Niego gniewem, przyjd�
do Niego okryci wstydem.

25 Dzi�ki Jehowie zostanie
udowodnione, że racja leży
po stronie całego potom-
stwa Izraela j,

które b�dzie si� Nim
chlubić’”.

46 Bel si� uginaa, Nebo si�
pochyla.

Ich pos�gi włożono na zwie-
rz�ta juczneb

jak ładunek, który obci�ża
zm�czone zwierz�.

2 Razem si� pochylaj�
i uginaj�.

Nie s� w stanie uratować
tego ładunku�

i same� id� do niewoli.
3 „Posłuchajcie mnie,

potomkowie Jakuba,
wszyscy, którzy
pozostaliście z Izraelac,

wy, których wspieram,
odk�d si� urodziliście,
których nosz�, odk�d
przyszliście na światd.

4 Nawet gdy si� zestarzejecie,
b�d� ten same,

nawet gdy wasze włosy posi-
wiej�, b�d� was wspierał.

Tak jak wcześniej, b�d� was
nosił, wspierał i ratowałf.

5 Do kogo mnie przyrównacie?
Z kim postawicie mnie
na równi?g

Z kim mnie zestawicie,
jak gdybyśmy byli
do siebie podobni?h

6 Niektórzy sypi� złotem
z sakiewki,

odważaj� srebro na wadze
i najmuj� złotnika, a on

wykonuje z tego boga i,
przed którym potem padaj�

na twarz i oddaj� mu
cześć�j.

7 Bior� go na ramionak, nios�
i stawiaj� na jego miejscu,
a on tam po prostu stoi i si�

nie rusza l.

46:2 �Czyli pos�gów, którymi s� ob-
ładowane zwierz�ta. �Lub „ich dusze”.
46:6 �Dosł. „kłaniaj� mu si�”.
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1037 IZAJASZA 46:8�do�47:7
Wołaj� do niego, lecz on

nie odpowiada.
Nie jest w stanie nikogo

uratować od nieszcz�ściaa.
8 Pami�tajcie o tym i nabierz-

cie odwagi.
Weźcie to sobie do serca,

wy, którzy łamiecie prawo.
9 Przypomnijcie sobie

przeszłość, dawne wyda-
rzenia�,

przypomnijcie sobie,
że ja jestem Bogiem�
i nie ma innego.

Jestem Bogiem i nie ma
takiego jak jab.

10 Od pocz�tku zapowiadam,
jakie b�dzie zakończenie,

i od dawna—to, czego
jeszcze nie uczynionoc.

Mówi�: ‚Moja decyzja�
pozostanie w mocyd

i zrobi� wszystko,
co zechc�’e.

11 Wzywam ze wschodu�
drapieżnego ptakaf,

z dalekiej ziemi—człowieka,
który wykona moj�
decyzj��g.

Ja to powiedziałem
i ja to urzeczywistni�.

Ja to zamierzyłem
i ja to zrealizuj�h.

12 Posłuchajcie mnie,wy,
którzy macie uparte serca�

i jesteście daleko od prawo-
ści.

13 Przybliżyłem swoj� prawość.
Nie jest daleko,
a wybawienie, które zapew-

niam, nie opóźni si�i.
Dam wybawienie na Syjonie,

obdaruj� Izraela swoj�
wspaniałości�”j.

46:9 �Lub „pierwsze rzeczy”. �Lub
„Boski”. 46:10, 11 �Lub „zamierze-
nie”. 46:11 �Lub „ze wschodu słońca”.
46:12 �Lub „jesteście mocni w sercu”.

47 Zejdź i usi�dź w prochu,
dziewico, córko

babilońskaa.
Usi�dź na ziemi,

gdzie nie ma tronub,
córko Chaldejczyków,
bo już nigdy ludzie

nie nazw� ci� delikatn�
i rozpieszczon�.

2 Weź żarna i namiel m�ki.
Zdejmij swoj� zasłon�.
Podci�gnij sukni�,

odsłoń nogi.
Przepraw si� przez rzeki.

3 Twoja nagość zostanie
odsłoni�ta.

Obnażona b�dzie twoja
hańba.

Dokonam zemstyc i żaden
człowiek mi w tym
nie przeszkodzi�.

4 „Ten, który nas wykupuje,
to

´
Swi�ty Izraela—

ma na imi� Jehowa,
Bóg Zast�pów”d.

5 Siedź tam cicho i pogr�ż si�
w ciemności,

córko Chaldejczykówe.
Już nigdy wi�cej nie b�d�

ci� nazywać Pani��
Królestw f.

6 Oburzyłem si� na swój ludg,
zbezcześciłem swoje

dziedzictwoh.
Wydałem ich w twoj� r�k�i,
ale ty nie miałaś nad nimi

litości j.
Nawet na starca nałożyłaś

ci�żkie jarzmok.
7 Mówiłaś: „B�d� Pani��

już zawsze, na wieki” l.
Nie brałaś sobie tego

wszystkiego do serca,
nie zastanawiałaś si�,

jak to si� skończy.

47:3 �Możliwe też „i nikogo nie potrak-
tuj� życzliwie”. 47:5, 7 �Lub „Królo-
w�”.
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IZAJASZA 47:8�do�48:2 1038
8 A teraz posłuchaj, ty, która

uwielbiasz oddawać si�
przyjemnościoma.

Siedzisz sobie bezpiecznie
i mówisz w sercu:

„Jestem wspaniała, nie ma
nikogo takiego jak jab.

Nie zostan� wdow�,
nigdy nie strac� dzieci”c.

9 Lecz nagle, w jednym dniud,
spadn� na ciebie te dwie
rzeczy:

utrata dzieci i wdowieństwo.
Doświadczysz ich w całej

pełnie
z powodu� swych licznych

czarów i wszystkich
swoich pot�żnych zakl�ćf.

10 Pokładałaś ufność w swojej
niegodziwości.

Mówiłaś: „Nikt mnie nie
widzi”.

Zwiodła ci� twoja m�drość
i wiedza

i powtarzasz sobie w sercu:
„Jestem wspaniała, nie ma
nikogo takiego jak ja”.

11 Ale dosi�gnie ci� nieszcz�-
ście

i nie powstrzyma tego
żadne twoje zakl�cie�.

Spadnie na ciebie kl�ska
i nie zdołasz temu
zapobiec.

Znienacka zostaniesz
spustoszona, tak jak
nigdy przedtemg.

12 Trwaj wi�c przy swoich
zakl�ciach i mnóstwie
swoich czarówh,

którymi si� zajmowałaś
od młodości.

Może odniesiesz z tego
jak�ś korzyść,

może wzbudzisz w ludziach
strach.

47:9 �Możliwe też „pomimo”. 47:11
�Lub „i nie b�dziesz znała przeciwko te-
mu żadnego zakl�cia”.

13 Zm�czyłaś si� tłumem
swoich doradców.

Niech teraz wyst�pi�
i ci� wybawi�

ci, którzy oddaj� cześć
niebu�, wpatruj� si�
w gwiazdya,

ci, którzy podczas dni nowiu
dziel� si� wiedz�

o tym, co ci� czeka.
14 S� jak ścierń,

spali ich ogień.
Nie potrafi� si�� uchronić

od mocy płomienia.
Nie s� to w�gle, przy których

można si� ogrzać,
nie jest to ogień, przy któ-

rym można by usi�ść.
15 Twoi zaklinacze stan� si�

dla ciebie jak ci,
z którymi współpracowałaś

od swojej młodości.
Pójd� każdy w swoj� stron�.
Nie b�dzie nikogo, kto by ci�

wybawiłb.

48 Posłuchajcie tego,
potomkowie Jakuba,

wy, którzy si� nazywacie
imieniem Izraelac

i którzy pochodzicie
od Judy�.

Posłuchajcie, wy, którzy
przysi�gacie na imi�
Jehowyd

i wzywacie Boga Izraela,
ale nie robicie tego w praw-

dzie i prawoście.
2 Mówicie o sobie, że jesteście

ze świ�tego miastaf,
i szukacie wsparcia Boga

Izraelag,
który ma na imi� Jehowa,

Bóg Zast�pów.

47:13 �Możliwe też „ci, którzy dziel� nie-
bo; astrolodzy”. 47:14 �Lub „swojej
duszy”. 48:1 �Dosł. „wyszliście z wód
Judy”.

ROZDZ. 47
a Obj 18:3

b Dn 5:22, 23

c Obj 18:7

d Obj 18:10

e Jer 51:29

f Eze 21:21
Dn 5:7
Obj 18:23

g Obj 18:10

h Dn 2:2
��������������������

szpalta 2
a Dn 5:7

b Jer 51:6
��������������������

ROZDZ. 48
c Rdz 32:28

d Pwt 6:13

e Kpł 19:12
Sof 1:4, 5

f Iz 52:1

g Jer 21:1, 2



1039 IZAJASZA 48:3-16
3 „Dużo wcześniej zapowiada-

łem wam dawne wydarze-
nia�.

Wychodziło to z moich ust
i sprawiałem, że o tym

słyszanoa.
Przyst�powałem do działa-

nia nagle i wszystko to si�
spełniałob.

4 Ponieważ wiedziałem,
jaki jesteś uparty—

że twój kark jest z żelaza�,
a twoje czoło z miedzic—

5 zapowiadałem ci to dużo
wcześniej.

Zanim to nast�powało,
powiadamiałem ci� o tym,

żebyś nie mógł powiedzieć:
‚Zrobił to mój bożek,

tak nakazał mój rzeźbiony
wizerunek i pos�g
z metalu’.

6 Słyszałeś i widziałeś
to wszystko.

Czy nie b�dziesz o tym
opowiadać?d

Od tej pory ogłaszam ci
coś nowegoe,

strzeżone tajemnice,
których nie znałeś.

7 Powołuj� to do istnienia
dopiero teraz, a nie
dawno temu—

to, o czym do dziś
nie słyszałeś—

żebyś nie mógł powiedzieć:
‚Przecież ja już o tym
wiem’.

8 Nie, nie słyszałeśf i nie wiesz.
W przeszłości twoje uszy też

nie były otwarte.
Bo wiem, że post�pujesz

bardzo zdradzieckog

i od urodzenia nazywaj� ci�
przest�pc�h.

9 Jednak ze wzgl�du na swoje
imi� pohamuj� gniew i

48:3 �Lub „pierwsze rzeczy”. 48:4
�Dosł. „ści�gnem z żelaza”.

i dla swej chwały b�d� wobec
ciebie powści�gliwy,

nie zgładz� ci�a.
10 Oczyściłem ci�, ale nie

jak srebrob.
Wypróbowałem� ci� w piecu

hutniczym uciśnieniac.
11 Ze wzgl�du na siebie, ze

wzgl�du na samego siebie
b�d� działałd.

Bo jak mog� pozwolić, żeby
znieważano moje imi�?e

Swojej chwały nie oddam
nikomu�.

12 Posłuchaj mnie, Jakubie,
posłuchaj, Izraelu,
którego wezwałem.

Ja jestem ten samf.
Ja jestem pierwszy.
Ja również jestem ostatnig.

13 Moja r�ka położyła
fundament ziemih,

moja silna r�ka� rozpostarła
niebo i.

Kiedy je wołam, w jednej
chwili staj� przede mn�.

14 Zbierzcie si� wszyscy
i słuchajcie.

Kto z nich� to ogłosił?
Ja, Jehowa, go pokochałemj.
On zrobi z Babilonem to,

co mi si� podobak,
i jego rami� skieruje si�

przeciwko Chaldejczykoml.
15 Ja sam to powiedziałem

i ja go wezwałemm.
Przyprowadziłem go

i on odniesie sukcesn.
16 Zbliżcie si� do mnie

i posłuchajcie!
Od samego pocz�tku

nie mówiłem potajemnieo.
Kiedy to si� stało,

ja tam byłem”.

48:10 �Lub „sprawdziłem”. Możliwe też
„wybrałem”. 48:11 �Lub „z nikim nie
dziel� swojej chwały”. 48:13 �Dosł.
„moja prawica”. 48:14 �Najwyraźniej
chodzi o fałszywe bóstwa.
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A teraz Wszechwładny Pan,

Jehowa, posłał mnie
i swojego ducha�.

17 Tak mówi Jehowa, twój
Wykupiciel,

´
Swi�ty Izraelaa:

„Ja, Jehowa, jestem twoim
Bogiem.

Ucz� ci� tego, co jest
dla ciebie najlepsze�b.

Prowadz� ci� drog�,
któr� powinieneś iśćc.

18 Gdybyś tylko zwracał uwag�
na moje przykazania!d

Wtedy twój pokój stałby si�
jak rzekae,

a twoja prawość— jak fale
morskief.

19 Twoje potomstwo byłoby tak
liczne jak piasek,

twoi potomkowie—jak jego
ziarnkag.

Ich imi� nigdy nie zostałoby
wymazane ani usuni�te
sprzed moich oczu”.

20 Wychodźcie z Babilonu!h
Uciekajcie od Chaldejczy-

ków!
Opowiadajcie o tym, roz-

głaszajcie to z radosnymi
okrzykami!i

Niech usłysz� o tym
na krańcach ziemi!j

Mówcie: „Jehowa wykupił
swojego sług� Jakubak.

21 Nie odczuwali pragnienia,
gdy prowadził ich przez
pustynne terenyl.

Sprawił, że woda wypłyn�ła
dla nich ze skały.

Rozdzielił skał� i wytrysn�ła
z niej woda”m.

22 Jehowa mówi: „Nie ma
pokoju dla niegodziwych”n.

49 Posłuchajcie mnie, wyspy,
słuchajcie uważnie,

odległe narody!o

48:16 �Lub „ze swoim duchem”. 48:17
�Lub „ucz� ci�, żebyś odniósł pożytek”.

Jehowa powołał mnie,
zanim si� urodziłem�a.

Kiedy jeszcze byłem w łonie
matki, nazwał mnie
po imieniu.

2 Sprawił, że moje usta stały
si� jak ostry miecz.

Ukrył mnie w cieniu swojej
r�kib.

Uczynił ze mnie wypolero-
wan� strzał�

i schował w swoim kołcza-
nie.

3 Powiedział do mnie: „Jesteś
moim sług�, Izraeluc,

za twoim pośrednictwem
ukaż� swoj�
wspaniałość”d.

4 Lecz ja powiedziałem:
„Na darmo si� trudziłem.

Zmarnowałem siły
na coś bezwartościowego.

Ale to Jehowa mnie os�dzi�,
mój Bóg mnie nagrodzi�”e.

5 A teraz Jehowa, który już
w łonie matki ukształtował
mnie na swojego sług�,

polecił mi z powrotem
przyprowadzić do Niego
Jakuba,

zgromadzić przy Nim
Izraelaf.

Zyskam chwał� w oczach
Jehowy

i mój Bóg b�dzie moj� sił�.
6 Powiedział: „Jesteś nie tylko

moim sług�,
który ma podźwign�ć

plemiona Jakuba
i przyprowadzić z powrotem

ocalałych z Izraela.
Uczyniłem ci� też światłem

dla narodówg,
żeby wybawienie, które

zapewniam, si�gn�ło
aż po krańce ziemi”h.

49:1 �Dosł. „powołał mnie z łona”.
49:4 �Lub „odda mi sprawiedliwość”.
�Lub „da mi zapłat�”.
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1041 IZAJASZA 49:7-19
7 Oto co Jehowa, Wykupiciel

Izraela, jego
´
Swi�tya, mówi do

tego, który jest pogardzany�b,
znienawidzony przez naród, do
sługi władców:

„Królowie zobacz�
i powstan�,

a ksi�ż�ta oddadz� pokłon—
ze wzgl�du na Jehow�,

który jest wiernyc,
na

´
Swi�tego Izraela,

który ci� wybrał”d.
8 Jehowa mówi:

„Odpowiedziałem ci,
gdy nadszedł czas mojej
przychylności�e,

pomogłem ci w dniu wyba-
wieniaf.

Strzegłem ci�, żeby ci� uczy-
nić przymierzem dla ludzig,

żeby przywrócić t� ziemi�
do poprzedniego stanu

i ponownie zasiedlić opusto-
szałe dziedzictwah,

9 żeby powiedzieć wi�źniom:
‚Wyjdźcie!’i,

a tym, którzy s� w ciemnościj:
‚Pokażcie si�!’.

B�d� si� paść przy drogach,
ich pastwiska b�d� przy

wszystkich ścieżkach�.
10 Nie b�d� głodować ani

pragn�ćk,
nie ucierpi� z powodu

spiekoty i słońca l,
bo Ten, który okazuje im

miłosierdzie, poprowa-
dzi ichm

i przywiedzie nad źródła
wódn.

11 Ze wszystkich swoich gór
uczyni� drog�,

moje szlaki zostan� podnie-
sioneo.

49:7 �Lub „pogardzany w duszy”.
49:8 �Lub „czas dobrej woli”. 49:9
�Możliwe też „nagich wzgórzach”.

12 Oto przybywaj� z dalekaa,
z północy i z zachodu,
i z ziemi Sinim”b.

13 Wołajcie z radości, niebiosa,
i ciesz si�, ziemio!c

Niech góry si� rozwesel�
i radośnie krzycz�!d

BoJehowapociesza swój lude

i okazuje miłosierdzie udr�-
czonymf.

14 Syjon jednak powtarzał:
„Jehowa mnie opuściłg,

Jehowa o mnie
zapomniał”h.

15 Czy kobieta może zapomnieć
o swoim maleństwie

i nie zlitować si� nad synem,
którego nosiła we włas-
nym łonie?

Ale nawet gdyby ona
zapomniała, ja o tobie
nigdy nie zapomn�i.

16 Wyryłem ci� na swoich
dłoniach.

Twoje mury stale s�
przede mn�.

17 Twoi synowie wracaj�
w pośpiechu.

Ci, którzy ci� zburzyli
i spustoszyli, zostawi� ci�
w spokoju.

18 Podnieś oczy i rozejrzyj si�
dookoła.

Wszyscy oni si� gromadz� j,
przychodz� do ciebie.
„Przysi�gam na swoje

życie”�, oświadcza
Jehowa,

„że przystroisz si� nimi
wszystkimi jak ozdobami

i nałożysz ich na siebie
jak panna młoda.

19 Chociaż zostałaś zniszczo-
na, spustoszona i twoja
ziemia leżała w gruzachk,

to teraz stanie si� za ciasna
dla swoich mieszkańców l,

a ci, którzy ci� pochłon�lim,
b�d� dalekon.

49:18 �Dosł. „jako żyj�”.
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20 Synowie, którzy ci si� uro-

dzili po tym, jak pozbawio-
no ci� dzieci, powiedz�
do ciebie:

‚Jest nam tutaj za ciasno.
Zrób nam miejsce, żebyśmy

mogli tu mieszkać’a.
21 Wtedy pomyślisz sobie:

‚Kto jest ich ojcem?
Przecież jestem kobiet�,

która straciła dzieci
i jest niepłodna,

któr� wygnano i uwi�ziono.
Kto ich wychował?b

Przecież zostawiono mnie
całkiem sam�c,

wi�c sk�d si� oni wzi�li?’”d.
22 Tak mówi Wszechwładny

Pan, Jehowa:
„Podnios� swoj� r�k�

ku narodom
i dam znak� ludome.
Przynios� twoich synów

na r�kach�,
b�d� nieść twoje córki

na ramionachf.
23 Królowie stan� si� twoimi

opiekunamig,
a ksi�żniczki—twoimi

mamkami.
B�d� ci si� kłaniać

do samej ziemih
i zlizywać pył z twoich stópi.
Wtedy przekonasz si�,

że ja jestem Jehowa.
Ci, którzy pokładaj� we mnie

nadziej�, nie b�d� si�
wstydzić”j.

24 Czy można odebrać moca-
rzowi tych, których on
schwytał?

Czy można uratować jeńców
tyrana?

25 Jehowa mówi jednak:
„Nawet mocarzowi zostan�

odebrani jeńcyk.

49:22 �Lub „podnios� słup sygnałowy”.
�Dosł. „na piersi”.

Schwytani przez tyrana
zostan� uratowania.

Wyst�pi� przeciwko tym,
którzy wyst�puj� przeciw-
ko tobieb,

i wybawi� twoich synów.
26 Zmusz� twoich gn�bicieli,

żeby jedli własne ciało.
Upij� si� swoj� krwi� jak

młodym winem.
I wszyscy ludzie� przekonaj�

si�, że ja jestem Jehowac,
twój Wybawcad i Wykupiciele,
Mocarz Jakuba”f.

50 Tak mówi Jehowa:
„Czy kiedy odprawiałem

wasz� matk�, dałem jej
dokument rozwodowy?g

Albo czy sprzedałem was
któremuś ze swoich
wierzycieli?

Zostaliście sprzedani
za swoje własne winyh,

wasza matka została
odprawiona z powodu
waszych wyst�pków i.

2 Dlaczego wi�c nie było tu
nikogo, gdy przyszedłem?

Dlaczego nikt nie odpowia-
dał, gdy wołałem? j

Czy moja r�ka jest za krótka,
żeby was wykupić?

Czy nie mam siły,
żeby was ocalić?k

Gani� morze i ono wysycha l.
Sprawiam, że rzeki zamie-

niaj� si� w pustyni�m.
Ryby zdychaj� z pragnienia,
gnij�, bo nie ma wody.

3 Przyodziewam niebiosa
ciemności�n

i okrywam je czarn�
tkanin�”.

4 Wszechwładny Pan, Jehowa,
wyszkolił mój j�zyk�o,

49:26 �Dosł. „wszelkie ciało”. 50:4
�Lub „dał mi j�zyk ludzi wyuczonych”.
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1043 IZAJASZA 50:5�do�51:4
żebym zm�czonemu umiał

odpowiedzieć� właściwy-
mi słowami�a.

On budzi mnie każdego
ranka,

budzi moje ucho,
żebym słuchał jak ktoś,
kto si� uczyb.

5 Wszechwładny Pan, Jehowa,
otworzył moje ucho,

a ja si� nie buntowałemc.
Nie odwróciłem si� w drug�

stron�d.
6 Nadstawiłem plecy tym,

którzy mnie bili,
a policzki tym, którzy

wyrywali mi brod�.
Nie chowałem twarzy przed

zniewagami i oplucieme.
7 Ale Wszechwładny Pan,

Jehowa, mi pomożef.
Dlatego nie b�d� si� czuł

upokorzony.
Dlatego uczyniłem swoj�

twarz tward� jak krzemieńg

i wiem, że nie zostan�
zawstydzony.

8 Ten, który uznaje mnie
za prawego, jest blisko.

Kto może mnie oskarżać�?h

Stańmy twarz� w twarz�.
Kto chce wytoczyć spraw�

przeciwko mnie?
Niech do mnie podejdzie.

9 Wszechwładny Pan, Jehowa,
mi pomoże.

Kto uzna mnie za winnego?
Wszyscy oni zniszczej�

jak ubranie
zżarte przez mole.

10 Kto z was boi si� Jehowy
i słucha głosu Jego sługi? i

Kto chodzi w g�stej ciemno-
ści, bez odrobiny światła?

50:4 �Możliwe też „dodać sił”. �Lub
„odpowiedzieć słowem”. 50:8 �Lub
„toczyć ze mn� spór”. �Lub „razem”.

Niech zaufa imieniu Jehowy
i niech szuka wsparcia
u swojego Boga�.

11 „Ale wy wszyscy,
którzy rozpalacie ogień,

krzesz�c iskry,
chodźcie w świetle

swojego ognia,
wśród iskier, które wznie-

cacie.
Oto co was spotka

z mojej r�ki:
Padniecie w strasznych

boleściach.

51 „Słuchajcie mnie,
wy, którzy d�życie
do prawości,

którzy szukacie Jehowy.
Spójrzcie na skał�, z której

zostaliście wykuci,
i na kamieniołom, z którego

zostaliście wydobyci.
2 Spójrzcie na Abrahama,

waszego ojca,
i na Sar�a, która was

urodziła�.
Bo on był jeden, gdy go

wezwałemb,
i błogosławiłem mu,

i go rozmnożyłemc.
3 Jehowa pocieszy Syjond.

Pocieszy wszystkie jego
ruinye

i sprawi, że jego pustkowie
stanie si� jak Edenf,

jego pustynna równina
jak ogród Jehowyg.

Zapanuje na nim radość
i szcz�ście,

b�dzie rozbrzmiewać dzi�k-
czynienie i melodyjny
śpiewh.

4 Słuchaj mnie uważnie,
mój ludu,

nadstaw ucha, mój narodziei.

50:10 �Lub „polega na swoim Bogu”.
51:2 �Lub „wydała na świat w bólach po-
rodowych”.
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Bo ode mnie wyjdzie prawoa,
a swoj� sprawiedliwość usta-

nowi� światłem dla ludówb.
5 Moja prawość jest coraz

bliżejc.
Zapewni� ci wybawienied

i moje ramiona b�d� s�dzić
ludye.

Wyspy b�d� we mnie
pokładać nadziej�f,

b�d� czekać, aż użyj�
swojego ramienia�.

6 Podnieście oczy ku niebu,
popatrzcie też na ziemi�.
Niebo rozwieje si� jak dym,
ziemia zniszczeje jak szata,
a jej mieszkańcy zgin�

jak komary.
Lecz wybawienie, które za-

pewniam, b�dzie wieczneg,
moja prawość nigdy nie

zawiedzie�h.
7 Posłuchajcie mnie, wy, któ-

rzy wiecie, co to prawość,
ludu, w którego sercu jest

moje prawo�i.
Nie bójcie si� drwin śmier-

telnych ludzi,
nie dajcie si� zastraszyć,

gdy was znieważaj�.
8 Bo mól zje ich jak ubranie,

larwa mola� pożre ich
jak wełn� j.

Lecz moja prawość b�dzie
trwać wiecznie,

a wybawienie, które zapew-
niam—przez wszystkie
pokolenia”k.

9 Przebudź si�, przebudź!
O rami� Jehowy, przyoblecz

si� w sił�!l
Przebudź si� jak za dawnych

dni, jak za minionych
pokoleń.

51:5 �Lub „mocy”. 51:6 �Lub „nie zo-
stanie zniweczona”. 51:7 �Lub „s� mo-
je pouczenia”. 51:8 �Możliwe też „ro-
bak”.

Czy tonie za twoj� spraw� zo-
stał roztrzaskany Rahab�?a

Czy nie przez ciebie został
przebity morski olbrzym?b

10 Czy nie przez ciebie zostało
wysuszone morze, bezden-
na toń?c

Czy nie za twoj� spraw� gł�-
biny morza stały si� drog�,
żeby mogli ni� przejść
wykupieni?d

11 Wykupieni przez Jehow�
powróc�e

i przyb�d� na Syjon
z radosnymi okrzykamif.

Niekończ�ca si� radość
b�dzie ich koron��g.

Ogarnie ich szcz�ście
i b�d� si� cieszyć,

a smutek i wzdychanie
przemin�h.

12 „Ja jestem Tym, który ci�
pociesza i.

Dlaczego miałbyś si� bać
zwykłego człowieka,
który umrzej,

człowieka, który uschnie
jak zielona trawa?

13 Dlaczego zapominasz o Je-
howie, swoim Twórcyk—

Tym, który rozpostarł niebol

i położył fundament ziemi?
Cały dzień bezustannie

drżałeś przed gniewem
gn�biciela�,

jak gdyby był w stanie ci�
zniszczyć.

I gdzie jest teraz gniew tego
gn�biciela?

14 Ten, kto si� ugina w łańcu-
chach, wkrótce odzyska
wolnośćm.

Nie umrze, nie pójdzie
do dołu

ani nie zabraknie mu chleba.

51:9 �Zob. Słowniczek poj�ć. 51:11
�Dosł. „b�dzie na ich głowie”. 51:13
�Lub „tego, który ci� osacza”.
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15 Ja jestem Jehowa, twój Bóg,

który wzburza morze i spra-
wia, że hucz� jego falea,

który ma na imi� Jehowa,
Bóg Zast�pówb.

16 Włoż� swoje słowa w twoje
usta

i cieniem swojej r�ki ci�
okryj�c,

żeby utworzyć niebo i poło-
żyć fundament ziemid,

żeby powiedzieć do Syjonu:
‚Ty jesteś moim ludem’e.

17 Obudź si�, obudź! Wstań,
Jerozolimo!f

Wypiłaś z r�ki Jehowy
kielich Jego gniewu,

wypiłaś do dna ten puchar—
kielich, od którego si�

zataczaszg.
18 Nie ma żadnego z twoich sy-

nów, żeby ci� poprowadził.˙
Zaden z synów, których

wychowałaś, nie wzi�ł ci�
za r�k�.

19 Spadn� na ciebie dwie
rzeczy.

Kto ci b�dzie współczuł?
Dosi�gnie ci� zagłada

i zniszczenie, głód
i miecz!h

Kto ci� pocieszy? i

20 Twoi synowie pomdleli j,
leż� na rogu każdej ulicy,
jak dzikie owce w sieci.
W całej pełni odczuli

na sobie gniew Jehowy,
nagan� twojego Boga”.

21 Dlatego, prosz�, posłuchaj,
kobieto udr�czona i upita,

ale nie winem.
22 Tak mówi twój Pan, Jehowa,

twój Bóg, który broni
swojego ludu:

„Zabior� z twojej r�ki
kielich, od którego si�
zataczaszk,

swój puchar, kielich mojego
gniewu.

Już nigdy wi�cej nie
b�dziesz z niego piłaa.

23 Włoż� go w r�k� twoich
dr�czycielib,

którzy powiedzieli
do ciebie�: ‚Pochyl si�,
żebyśmy mogli po tobie
przejść!’.

Zrobiłaś wi�c ze swoich
pleców jakby ziemi�,

jakby ulic�, po której oni
chodzili”.

52 Zbudź si�, zbudź!
Przywdziej swoj� sił�c,
Syjonie!d

Ubierz si� w swoje pi�kne
szatye, Jerozolimo,
świ�te miasto!

Bo już nigdy nie wejdzie
do ciebie nieobrzezany
ani nieczystyf.

2 Otrz�śnij si� z prochu,
wstań i usi�dź, Jero-
zolimo.

Zerwij wi�zy z szyi, uprowa-
dzona do niewoli córko
syjońskag.

3 Bo tak mówi Jehowa:
„Za darmo was sprzedanoh

i bez pieni�dzy zostaniecie
wykupieni”i.

4 Wszechwładny Pan, Jehowa,
powiedział:

„Najpierw mój lud udał si�
do Egiptu, żeby tam miesz-
kać jako cudzoziemiecj.

Potem bez powodu uciskała
go Asyria”.

5 „Jak wi�c mam teraz post�-
pić?”—mówi Jehowa.

„Bo mój lud wzi�to za darmo.
Ci, którzy sprawuj� nad

nim władz�, tryumfuj�”k—
oświadcza Jehowa.

„I każdego dnia, bez prze-
rwy, znieważane jest moje
imi�l.

51:23 �Lub „twojej duszy”.
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6 Dlatego mój lud pozna moje

imi�a.
Przekona si� tego dnia,

że to ja mówi�,
właśnie ja”.

7 Jak pi�kny jest na górach
widok� tego, kto niesie
dobr� nowin�b,

tego, kto ogłasza pokójc,
kto niesie dobr� nowin�

o czymś lepszym,
kto ogłasza wybawienie
i mówi do Syjonu: „Twój Bóg

został królem!”d.
8 Posłuchaj! Twoi strażnicy

podnosz� głos,
razem wykrzykuj� z radości,
bo wyraźnie� widz�,

jak Jehowa z powrotem
zbiera lud na Syjonie.

9 Cieszcie si�, ruiny Jerozo-
limy, razem wykrzykujcie
z radoście,

bo Jehowa pocieszył swój
ludf, wykupił Jerozolim�g.

10 Jehowa odsłonił swoje
świ�te rami� na oczach
wszystkich narodówh.

Wszystkie krańce ziemi
zobacz� wybawienie�,
które zapewni nasz Bóg i.

11 Odwróćcie si�, odwróćcie,
wyjdźcie stamt�dj,
nie dotykajcie niczego
nieczystego!k

Wyjdźcie z niego l,
b�dźcie czyści,

wy, którzy nosicie
sprz�ty Jehowym.

12 Nie b�dziecie wychodzić
w panice,

nie b�dzieciemusieli uciekać,
bo Jehowa pójdzie

przed wamin
i Bóg Izraela b�dzie wasz�

tyln� straż�o.

52:7 �Lub „jak pi�kne s� na górach sto-
py”. 52:8 �Dosł. „oko w oko”. 52:10
�Lub „zwyci�stwo”.

13 Mój sługaa b�dzie działał
z wnikliwości�.

Zajmie wysokie stanowisko,
zostanie wyniesiony i bardzo

wywyższonyb.
14 Tak jak wielu patrzyło

na niego ze zdziwieniem—
bo jego wygl�d oszpecono

bardziej niż jakiegokol-
wiek innego człowieka,

a jego okazał� postać
bardziej niż innych ludzi—

15 tak on zadziwi wiele
narodówc.

Królowie zamkn� przed nim
usta�d,

gdyż ujrz� coś, o czym
im nie powiedziano,

i zwróc� uwag� na coś,
o czym nie słyszelie.

53 Kto uwierzył w to,
co od nas usłyszał�?f

I komu Jehowa objawił
swoj� moc�?g

2 Wyrośnie przed nim�
jak gał�zkah, b�dzie jak
korzeń w spieczonej ziemi.

Nie b�dzie mieć okazałej
postaci, nie b�dzie odzna-
czać si� wspaniałości� i.

Gdy go zobaczymy, jego
wygl�d nie przyci�gnie nas
do niego�.

3 Był kimś, kim ludzie gardzili
i kogo unikali j,

człowiekiem, który miał za-
znać bólu� i który poznał,
co to choroba.

Był jak ktoś, od kogo ludzie
odwracali twarz�.

52:15 �Lub „oniemiej� przed nim”.
53:1 �Możliwe też „w to, co usłysze-
liśmy”. �Dosł. „rami�”. 53:2 �Mo-
że chodzić o jakiegoś obserwatora albo
o Boga. �Lub „nie b�dziemiał wyj�tko-
wego wygl�du, żebyśmy go poż�dali”.
53:3 �Lub „rozumiał ból”. �Lub „było
tak, jak gdyby jego twarz była przed na-
mi zakryta”.
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Pogardzano nim i mieliśmy

go za nica.
4 Tak naprawd� on dźwigał

nasze chorobyb

i wzi�ł na siebie nasz bólc,
a my myśleliśmy, że jest

udr�czony, że to Bóg go
ugodził i uciska.

5 Ale on został przebityd

za nasze przewinieniae,
zadano mu cierpienia�

za nasze winyf.
Kara, któr� wzi�ł na siebie,

przyniosła nam pokójg
i dzi�ki jego ranom zostali-

śmy uzdrowienih.
6 Wszyscy bł�kaliśmy si�

jak owcei,
każdy szedł swoj� własn�

drog�.
A Jehowa sprawił, że wina

nas wszystkich spadła
na niego j.

7 Był gn�bionyk i pozwalał si�
dr�czyć l,

ale nie otwierał swoich ust.
Prowadzono go jak owc�

na rzeźm.
Był jak owca, która milczy,

gdy si� j� strzyże,
i nie otwierał swoich ustn.

8 Z powodu niesprawiedliwe-
go wyroku� odebrano mu
życie�.

Kogo b�d� obchodzić szcze-
góły jego pochodzenia�?

Wyrwano go z krainy żyj�-
cycho,

zadano mu cios� za przewi-
nienia mojego ludup.

9 Chociaż nie dopuścił si�
niczego złego�

i nie powiedział nic zwodni-
czegoq,

53:5 �Lub „został zmiażdżony”. 53:8
�Dosł. „ucisku i s�du”. �Dosł. „zo-
stał zabrany”. �Lub „sposobu życia”.
�Lub „uśmiercono go”. 53:9 �Lub
„żadnej przemocy”.

otrzymał� grób wśród niego-
dziwycha

i gdy umarł, został pochowa-
ny z bogaczami�b.

10 Lecz wol� Jehowy było�
zmiażdżyć go cierpieniem.

Boże, jeżeli dasz jego
życie� jako ofiar�
za przewinieniec,

to ujrzy on swoje potomstwo,
przedłuży swoje dnid.

I za jego pośrednictwem
spełni si� pragnienie
Jehowy�e.

11 Po udr�kach, których do-
świadczył�, b�dzie miał
satysfakcj� z tego,
co zobaczy.

Dzi�ki swojej wiedzy
ten mój prawy sługaf

udost�pni wielu ludziom
stan prawościg

i poniesie ich winyh.
12 Dam mu dział razem

z wieloma
i z mocarzami b�dzie

dzielił łup,
ponieważ oddał swoje życie�i

i został zaliczony do prze-
st�pców j.

Poniósł grzech wielu ludzik
i uj�ł si� za tymi, którzy

łami� prawo l.

54 „Wykrzykuj z radości,
niepłodna kobieto,
która nie rodziłaś!m

Ciesz si� i radośnie wołajn,
ty, która nigdy nie miałaś
bólów porodowycho,

bo synów� opuszczonej
kobiety jest wi�cej

53:9 �Lub „ktoś da mu”. �Dosł. „bo-
gatym człowiekiem”. 53:10 �Lub „Je-
howie spodobało si�”. �Lub „dusz�”.
�Lub „wola Jehowy; to, co si� podo-
ba Jehowie”. 53:11 �Lub „za strapienie
swej duszy”. 53:12 �Dosł. „wylał swo-
j� dusz� na śmierć”. 54:1 �Lub „dzie-
ci”.
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niż tej, która ma m�ża�”a—

mówi Jehowa.
2 „Powi�ksz swój namiotb.

Rozci�gnij płótna namioto-
we swojego wspaniałego
mieszkania.

Nie powstrzymuj si�,
wydłuż linki namiotu

i umocnij jego palikic.
3 Bo rozprzestrzenisz si�

na prawo i na lewo,
a twoje potomstwo

zapanuje nad narodami
i zasiedli spustoszone

miastad.
4 Nie bój si�e, bo nie zosta-

niesz zawstydzonaf.
Nie czuj si� upokorzona,

bo już si� nie rozczarujesz.
Zapomnisz o wstydzie

z czasu swojej młodości
i nie b�dziesz pami�tać

hańby swojego wdowień-
stwa”.

5 „Bo twój Wspaniały Twórcag

jest dla ciebie jak m�ż�h,
ma na imi� Jehowa,

Bóg Zast�pów.´
Swi�ty Izraela jest twoim

Wykupicielemi.
B�dzie nazywany Bogiem

całej ziemi j.
6 Jehowa ci� wezwał jak żon�

porzucon� i załaman��k,
jak żon�, która została

poślubiona w młodości,
a potem odrzucona”—
mówi twój Bóg.

7 „Porzuciłem ci� na krótk�
chwil�,

ale okaż� ci wielkie miłosier-
dzie i przyprowadz� ci�
z powroteml.

8 W powodzi oburzenia
na chwilk� zakryłem
przed tob� swoj� twarzm,

54:1 �Lub „pana”. 54:5 �Lub „pan”.
54:6 �Lub „zbolał� na duchu”.

ale okaż� ci lojaln� miłość,
która jest wieczna, i ulituj�
si� nad tob�”a—mówi twój
Wykupicielb, Jehowa.

9 „Dla mnie jest tak jak
za dni Noegoc.

Jak przysi�głem, że wody
Noego już wi�cej
nie pokryj� ziemid,

tak przysi�gam, że już
wi�cej si� na ciebie nie
oburz� ani ci� nie ukarz�e.

10 Bo góry mog� znikn�ć,
a wzgórza mog� si�

zachwiać,
lecz moja lojalna miłość

do ciebie nie zniknief

ani moje przymierze pokoju
si� nie zachwieje”g—mówi
Jehowa, Ten, który okazu-
je ci miłosierdzieh.

11 „Kobieto udr�czona i,
miotana wichrem
i niepocieszona j,

twoje kamienie osadz�
w twardej zaprawie,

twój fundament ułoż�
z szafirówk.

12 Blanki twoich murów
wykonam z rubinów,

twoje bramy z błyszcz�cych�
kamieni,

a wszystkie twoje granice
z drogocennych kamieni.

13 Wszyscy twoi synowie�
b�d� wyuczeni przez
Jehow� l

i pokój twoich synów�
b�dzie obfitym.

14 Zostaniesz mocno ugrunto-
wana w prawościn.

Ucisk b�dzie od ciebie
dalekoo.

Niczego si� nie przerazisz,
nie b�dziesz mieć powodu
do strachu,

54:12 �Lub „ognistych”. 54:13 �Lub
„dzieci”.
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bo on si� do ciebie nie

zbliżya.
15 Jeśli ktoś ci� zaatakuje,

nie stanie si� to na mój
rozkaz.

Ktokolwiek przypuści na cie-
bie atak, z twojego powo-
du poniesie porażk�”b.

16 „Ja stworzyłem rzemieśl-
nika,

który dmucha na płon�ce
w�gle

i wyrabia broń.
Ja też stworzyłem niszczy-

ciela, żeby niszczyłc.
17 ˙

Zadna broń wykonana prze-
ciwko tobie nie b�dzie
skutecznad.

Pot�pisz każdy j�zyk, który
oskarża ci� w s�dzie.

Takie jest dziedzictwo sług
Jehowy,

a ich prawość pochodzi
ode mnie”—oświadcza
Jehowae.

55 Wszyscy spragnienif,
przyjdźcie do wody!g

Wy, którzy nie macie
pieni�dzy, przyjdźcie,
kupujcie i jedzcie!

Przyjdźcie, kupujcie wino
i mlekoh bez pieni�dzy,
bez płacenia i.

2 Czemu wydajecie pieni�dze
na to, co nie jest chlebem,

i czemu tracicie swoje
zarobki� na to, co nie daje
zadowolenia?

Słuchajcie mnie uważnie
i jedzcie to, co dobrej,

a b�dziecie� si� rozkoszo-
wać tym, co jest naprawd�
pożywne�k.

3 Nadstawcie ucha i przyjdźcie
do mniel.

55:2 �Lub „ci�żko zarobione pieni�dze”.
�Lub „wasza dusza b�dzie”. �Dosł.
„tłustości�”.

Słuchajcie, a pozostaniecie�
przy życiu.

Chc� zawrzeć z wami
wieczne przymierzea

zgodnie z niezawodn�� obiet-
nic� dotycz�c� lojalnej
miłości wobec Dawidab.

4 Uczyniłem go świadkiemc

dla narodów,
ich wodzemd

i rozkazodawc�e.
5 Wezwiesz naród, którego

nie znasz,
i ludzie z narodu, który

ci� nie zna, przybiegn�
do ciebie

ze wzgl�du na Jehow�,
twojego Bogaf,

´
Swi�tego

Izraela,
gdyż On otoczy ci� chwał�g.

6 Szukajcie Jehowy, dopóki
można Go znaleźćh.

Wzywajcie Go, dopóki jest
blisko i.

7 Niech niegodziwy porzuci
swoj� drog�j,

a człowiek nieprawy—
swoje myśli.

Niech si� nawróci do Jeho-
wy, który si� nad nim
zmiłujek,

do naszego Boga, który
hojnie� przebacza l.

8 „Bo wasze myśli nie s�
moimi myślamim,

a wasze drogi nie s�
moimi drogami”—
oświadcza Jehowa.

9 „Jak niebo góruje
nad ziemi�,

tak moje drogi góruj�
nad waszymi drogami,

a moje myśli—nad waszymi
myślamin.

55:3 �Lub „wasza dusza pozostanie”.
�Lub „wiern�; wiarygodn�”. 55:7 �Lub
„ch�tnie”.
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10 Jak deszcz czy śnieg spada

z nieba
i nie wraca tam, dopóki nie

nawodni ziemi i nie spra-
wi, że pokryje si� ona roś-
linności�, przyniesie plon

i da siewcy nasienie,
a jedz�cemu chleb,

11 tak samo słowo, które
wychodzi z moich usta,

nie wróci do mnie, jeśli nie
osi�gnie swojego celub,

ale na pewno wykona
wszystko, czego pragn��c,

i spełni to, z czym je
posłałem.

12 Z radości� wyjdziecied

i bezpiecznie powróciciee.
Góry i wzgórza uciesz� si�

na wasz widok i b�d�
krzyczeć z radościf,

a wszystkie drzewa b�d�
klaskać w dłonieg.

13 Zamiast cierni wyrośnie
drzewo jałowcoweh,

zamiast pokrzywy—
drzewo mirtowe.

I przyniesie to Jehowie
chwał��i,

b�dzie wiecznym znakiem,
który nigdy nie zostanie
usuni�ty”.

56 Tak mówi Jehowa:
„Działajcie na rzecz

sprawiedliwości j
i czyńcie to, co prawe,

bo wkrótce zapewni�
wybawienie

i objawi� swoj� prawośćk.
2 Szcz�śliwy jest człowiek,

który tak post�puje,
ten, kto si� tego mocno

trzyma,
kto przestrzega szabatu

i go nie lekceważyl

55:11 �Lub „wykona moj� wol�”. 55:13
�Lub „rozsławi to imi� Jehowy”.

oraz powstrzymuje swoj�
r�k� od wszelkiego zła.

3 Cudzoziemiec, który si�
przył�cza do Jehowya,
niech nie mówi:

‚Jehowa na pewno oddzieli
mnie od swojego ludu’.

A eunuch niech nie mówi:
‚Jestem uschłym
drzewem’”.

4 Bo Jehowa powiedział: „Eu-
nuchom, którzy przestrzegaj�
moich szabatów i wybieraj� to, co
sprawia mi radość, oraz mocno
trzymaj� si� mojego przymierza,
5 dam w moim domu i w obr�-

bie moich murów pomnik
oraz imi�,

coś lepszego od synów
i córek.

Dam im wieczne imi�,
które nie zostanie usuni�te.

6 Jeśli chodzi o cudzoziem-
ców, którzy przył�czaj� si�
do Jehowy, żeby oddawać
Mu cześć,

okazywać miłość imieniu
Jehowyb

i być Jego sługami—
wszystkich, którzy

przestrzegaj� szabatu
i go nie lekceważ�

oraz mocno trzymaj� si�
mojego przymierza—

7 przyprowadz� ich na swoj�
świ�t� gór�c

i sprawi�, że b�d� si�
radować w moim domu
modlitwy.

Przyjm� całopalenia i ofiary,
które b�d� składać na mo-
im ołtarzu.

Bo mój dom b�dzie nazwany
domem modlitwy
dla wszystkich ludów”d.

8 Tak oświadcza Wszech-
władny Pan, Jehowa, który zbie-
ra rozproszonych z Izraelae:
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„Do tych, którzy już zostali

zebrani, doł�cz� jeszcze
innych”a.

9 Chodźcie si� najeść, wszyst-
kie dzikie zwierz�ta z pól

i wszystkie dzikie zwierz�ta
z lasówb.

10 Jego strażnicy s� ślepic,
żaden z nich niczego
nie zauważyłd.

Wszyscy oni s� niemymi psa-
mi, nie potrafi� szczekaće.

Dysz�, leż�, lubi� drzemać.
11 To psy żarłoczne�,

nigdy nie s� syte.
To pasterze pozbawieni

zrozumieniaf.
Wszyscy chodz� swoj�

własn� drog�,
każdy z nich goni za nieu-

czciwym zyskiem i mówi:
12 „Chodźcie! Przynios� wina

i pijmy do upadłegog.
Jutro b�dzie tak samo

jak dzisiaj, a nawet
o wiele lepiej!”.

57 Prawy umiera,
ale nikogo tonie obchodzi.

Lojalni gin�h,
ale nikt nie dostrzega,

że prawy umiera
wskutek� nieszcz�ścia.

2 Odnajduje pokój.
Każdy, kto post�puje w spo-

sób prawy, odpoczywa
w swoim łóżku�.

3 „Ale wy, synowie czarow-
nicy,

dzieci cudzołożnika
i prostytutki,

zbliżcie si� tutaj!
4 Z kogo si� naśmiewacie?

Przeciwko komu pogardliwie
rozdziawiacie usta i komu
pokazujecie j�zyk?

56:11 �Lub „z siln� dusz�”. 57:1 �Moż-
liwe też „i dzi�ki temu unika”. 57:2
�Czyli w grobie.

Czy nie jesteście dziećmi
przest�pstwa,

dziećmi oszustwa?a

5 Czy nie płoniecie nami�tnoś-
ci� wśród wielkich drzewb,

pod każdym bujnym drze-
wemc,

i czy nie zabijacie dzieci
w dolinach�d,

wśród urwistych skał?
6 Na swój dział wybrałaś�

gładkie kamienie z doliny
potoku�e,

one s� twoj� cz�ści�.
To dla nich wylewasz ofiary

płynne i składasz im daryf.
I ja mam si� tym zadowolić�?

7 Na wysokiej i wyniosłej
górze ustawiłaś swoje
łóżko�g

i chodziłaś tam,
żeby składać ofiaryh.

8 Za drzwiami i odrzwiami
postawiłaś swój pomnik.

Opuściłaś mnie
i si� obnażałaś.

Wchodziłaś na swoje łóżko
i czyniłaś je szerokim.

Zawarłaś przymierze
ze swoimi kochankami.

Uwielbiałaś z nimi sypiaći

i wpatrywałaś si� w narz�d
m�ski�.

9 Chodziłaś do Melecha�
z oliw�

i z mnóstwem wonności.
Wysyłałaś daleko swoich

posłańców,
tak że zniżyłaś si�

aż do grobu�.

57:5, 6 �Lub „wadi”. Zob. Słowniczek
poj�ć. 57:6 �Chodzi o Jerozolim�.
�Lub „pocieszyć”. 57:7 �Może chodzić
o ołtarz lub inne miejsce bałwochwal-
czego kultu. 57:8 �Może chodzić o bał-
wochwalczy kult. 57:9 �Możliwe też
„króla”. �Lub „Szeolu”, czyli wspólne-
go grobu ludzkości. Zob. Słowniczek po-
j�ć.

ROZDZ. 56
a Iz 49:22

Iz 60:4

b Jer 12:9

c Iz 6:10
Iz 29:10

d Jer 6:13, 14
Eze 13:16

e Eze 33:6

f Mi 3:6

g Iz 5:22
Iz 28:7
Oz 4:11

��������������������

ROZDZ. 57
h Mi 7:2
��������������������

szpalta 2
a Iz 1:4

Iz 30:9

b Iz 1:29

c Pwt 12:2
1Kl 14:22, 23

d 2Kl 16:1, 3
Jer 7:31

e Jer 3:9

f Jer 7:18

g Jer 2:20
Eze 16:16
Eze 23:17

h Eze 20:28

i Eze 16:25, 33
Eze 23:18



IZAJASZA 57:10�do�58:1 1052
10 Utrudziłaś si�, chodz�c

wieloma swoimi drogami,
ale nie powiedziałaś:

‚To nie ma sensu!’.
Odzyskałaś siły,
dlatego si� nie poddajesz�.

11 Kogo si� przestraszyłaś
i kogo si� boisz,

że zacz�łaś kłamać?a

Nie pami�tałaś o mnieb

i niczego nie brałaś sobie
do sercac.

A ja milczałem i nie reagowa-
łem�d,

dlatego si� mnie nie bałaś.
12 Ujawni� twoj� udawan�

prawośće i twoje uczynki f.
Nie przynios� ci one

pożytkug.
13 Kiedy b�dziesz wzywać

pomocy,
nie uratuj� ci� bożki,

które nagromadziłaśh.
Wszystkie zostan� porwane

przez wiatr,
rozwiane jednym podmu-

chem.
Ale ten, kto szuka schronie-

nia u mnie, odziedziczy t�
ziemi�

i posi�dzie moj� świ�t�
gór�i.

14 B�d� wołać: ‚Budujcie drog�,
budujcie drog�! Przygotuj-
cie j�!j

Usuńcie każd� przeszkod�
z drogi mojego ludu’”.

15 Tak mówi Wysoki i Wzniosły,
który żyje� wieczniek

i którego imi� jest świ�te l:
„Mieszkam na wysokości,

w świ�tym miejscum,
ale także z tymi,

którzy s� zdruzgotani
i przygn�bieni�,

57:10 �Dosł. „nie m�czysz si�”. 57:11
�Lub „i ukrywałem te sprawy”. 57:15
�Lub „mieszka”. �Dosł. „uniżeni w du-
chu”.

żeby zach�cić przygn�bio-
nych,

żeby wlać otuch� w serca
zdruzgotanycha.

16 Nie b�d� si� im przeciwsta-
wiał bez końca

ani nie b�d� na nich cały
czas oburzonyb,

bo z mojego powodu duch
człowieka by osłabłc,

opadłoby z sił każde moje
stworzenie, które oddycha.

17 Oburzył mnie ich grzech—
pogoń za nieuczciwym
zyskiemd,

wi�c uderzyłem ich
i w oburzeniu zakryłem
przed nimi swoj� twarz.

Oni jednak pozostali bun-
townikamie i post�powali
tak, jak kierowało nimi
ich własne serce.

18 Widziałem ich post�powanie,
ale ich uzdrowi�f i b�d� pro-

wadzićg.
Znowu pociesz�� ichh,

a także tych, którzy razem
z nimi si� smuc�” i.

19 „Ja stwarzam owoc warg.
Trwały pokój otrzyma ten,

który jest daleko,
i ten, który jest blisko”j,
mówi Jehowa,

„i ja ich uzdrowi�”.
20 „Ale niegodziwi s� jak

wzburzone morze, które
nie daje si� uspokoić

i którego wody wci�ż wyrzu-
caj� wodorosty i błoto.

21 Nie ma pokoju dla niegodzi-
wych”—mówi mój Bógk.

58 „Wołaj na całe gardło,
nie powstrzymuj si�!

Podnieś swój głos niczym
róg.

57:18 �Lub „wynagrodz� pociesze-
niem”.
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Opowiedz mojemu ludowi

o jego bunciea,
potomkom Jakuba—

o ich grzechach.
2 Szukaj� mnie każdego dnia

i twierdz�, że pragn� poznać
moje drogi,

jak gdyby byli narodem,
który post�puje w sposób
prawy,

jak gdyby nie odst�pili od
przykazań swojego Bogab.

Prosz� mnie o sprawiedliwe
wyroki,

jakby pragn�li przybliżyć si�
do Bogac.

3 Mówi�: ‚Dlaczego nie widzisz,
jak pościmy?d

Dlaczego nie zauważasz,
gdy si�� umartwiamy?’e.

To dlatego, że w dniu postu
załatwiacie swoje własne
interesy�

i gn�bicie swoich pracowni-
kówf.

4 Wasze posty kończ� si�
kłótniami i walk�

i z nienawiści� uderzacie
pi�ści�.

Nie możecie pościć tak
jak teraz i liczyć, że wasz
głos zostanie wysłuchany
w niebie.

5 Czy post sprawiaj�cy mi
przyjemność

ma być dniem, w którym
ktoś si�� umartwia,

zwiesza głow� jak sitowie,
śpi na worze� i w popiele?
Czy to nazywacie postem,

dniem, który ma przynosić
Jehowie radość?

6 Post, który sprawia mi
przyjemność, ma być taki:

58:3, 5 �Lub „swoj� dusz�”. 58:3 �Lub
„zabiegacie o własne przyjemności”.
58:5 �Zob. Słowniczek poj�ć.

Zrzućcie kajdany bezprawia,
rozerwijcie rzemienie

jarzmaa,
wypuśćcie na wolność

gn�bionychb

i złamcie każde jarzmo.
7 Z głodnym podzielcie si�

chlebemc,
biednego i bezdomnego

przyjmijcie pod swój dach.
Gdy zobaczycie, że ktoś jest

nagi, ubierzcie god

i nie odwracajcie si�
od swojego brata.

8 Wtedy twoje światło rozbłyś-
nie jak jutrzenkae

i szybko zostaniesz uzdro-
wiony.

Twoja prawość b�dzie szła
przed tob�,

a chwała Jehowy b�dzie
twoj� tyln� straż�f.

9 Wtedy zawołasz do Jehowy,
a On ci� wysłucha,

b�dziesz wzywać pomocy,
a On odpowie: ‚Jestem!’.

Jeżeli usuniesz spośród
siebie jarzmo,

przestaniesz wytykać innych
palcami i mówić o drugich
złośliwieg,

10 jeżeli dasz głodnemu to,
czego sam pragniesz�h,

i zaspokoisz potrzeby
udr�czonych�,

to twoje światło b�dzie
świecić nawet w ciemności,

a mrok, w którym tkwisz,
rozjaśni si� światłem
południa i.

11 Jehowa zawsze b�dzie ci�
prowadził

i nasyci ci�� nawet
w spieczonej krainie j.

58:10 �Lub „czego pragnie twoja du-
sza”. �Lub „udr�czonych dusz”.
58:11 �Lub „twoj� dusz�”.
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Wzmocni twoje kości
i staniesz si� jak dobrze

nawodniony ogróda,
jak źródło, którego wody

nigdy nie wysychaj�.
12 Z twojego powodu dawne ru-

iny zostan� odbudowaneb.
Odnowisz fundamenty,

które leż� w gruzach
od wielu pokoleńc.

B�d� ci� nazywać tym,
który naprawił zniszczone
mury�d

i odbudował drogi, żeby
można było przy nich
mieszkać.

13 Jeżeli ze wzgl�du na szabat,
mój świ�ty dzień, powstrzy-
masz si�� od załatwiania
własnych interesów�e

i nazwiesz szabat rozkosz�,
świ�tym dniem Jehowy,
dniem, który należy czcićf,

i jeżeli b�dziesz go czcił,
a nie załatwiał swoje włas-
ne interesy i wypowiadał
puste słowa,

14 to znajdziesz rozkosz
w Jehowie,

a ja wynios� ci� na wyżyny
ziemig.

B�d� ci� karmić� dziedzic-
twem twojego praojca
Jakubah,

bo tak powiedział� Jehowa”.

59 R�ka Jehowy nie jest za
krótka, żeby wybawići,

a Jego ucho nie jest głuche�,
żeby nie mogło usłyszeć j.

2 To wasze własne winy
oddzieliły was
od waszego Bogak.

58:12 �Dosł. „wyłom”. 58:13 �Dosł.
„cofniesz swoj� nog�”. �Lub „zabie-
gania o własne przyjemności”. 58:14
�Lub „sprawi�, że b�dziesz si� cieszył”.
�Dosł. „powiedziały usta”. 59:1 �Dosł.
„oci�żałe”.

Wasze grzechy sprawiły,
że zakrył przed wami
swoj� twarz

i nie chce was słyszeća.
3 Bo wasze dłonie s�

splamione krwi�b,
wasze palce—win�.
Z waszych ust wychodz�

kłamstwac, a j�zyk szepcze
nieprawe rzeczy.

4 Nikt nie woła w obronie
prawościd

i nikt, kto przychodzi
do s�du, nie mówi prawdy.

Ufaj� temu, co nie ma żadnej
wartości�e, i wypowiadaj�
puste słowa.

Płodz� problemy i rodz�
krzywd�f.

5 Wysiaduj� jaja jadowitego
w�ża

i snuj� paj�cz� siećg.
Jeśli ktoś zje jaja tego w�ża,

umrze,
a ze stłuczonego jaja

wyl�gnie si� żmija.
6 Ich paj�czyna nie posłuży

im za ubranie
ani nie okryj� si� swoimi

czynamih.
Ich uczynki s� szkodliwe,
ich r�ce dopuszczaj� si�

przemocyi.
7 Ich nogi biegn� za tym,

co złe,
śpiesz�, żeby przelać

niewinn� krew j.
Ich myśli to myśli szkodliwe.
Swoje drogi znacz� zniszcze-

niem i nieszcz�ściemk.
8 Droga pokoju jest im obca

i nie ma sprawiedliwości
na ich ścieżkach l.

Wykrzywiaj� swoje drogi.
Nikt, kto nimi chodzi,

nie zazna pokojum.

59:4 �Lub „nicościom”.
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9 Dlatego sprawiedliwość

jest od nas daleko
i prawość do nas

nie dociera.
Spodziewamy si� światła,

ale otacza nas ciemność.
Spodziewamy si� jasności,

ale chodzimy w ci�głym
mrokua.

10 Niczym ślepi szukamy
ściany po omacku,

idziemy niepewnie,
jakbyśmy nie mieli oczub.

W samo południe potykamy
si� jak w ciemny wieczór.

Wśród silnych jesteśmy
niczym umarli.

11 Pomrukujemy wszyscy
jak niedźwiedzie

i gruchamy żałośnie
jak goł�bie.

Oczekujemy sprawiedliwości,
ale jej nie ma,

oczekujemy wybawienia,
ale ono jest od nas daleko.

12 Bo buntowaliśmy si� prze-
ciwko Tobie wiele razyc.

Każdy nasz grzech
świadczy przeciw namd.

Jesteśmy świadomi,
że si� buntowaliśmy,

dobrze znamy swoje winye.
13 Łamaliśmy prawo,

zapieraliśmy si� Jehowy,
odwracaliśmy si�

od naszego Boga,
mówiliśmy o ucisku i buncief,
szeptaliśmy kłamstwa

uknute w sercug.
14 Sprawiedliwość została

odrzuconah,
a prawość stoi w oddali i.
Prawda� potkn�ła si�

na placu,
a to, co słuszne,

nie może tam wejść.

59:14, 15 �Lub „uczciwość”.

15 Prawda� znikn�łaa

i każdy, kto si� odwraca
od zła, jest ograbiany.

Jehowa to dostrzegł i nie był
z tego zadowolony�,

bo brakowało sprawiedliwo-
ścib.

16 Zobaczył, że nie ma nikogo,
kto by pomógł,

zdziwił si�, że nikt nie inter-
weniuje.

Zapewnił wi�c wybawienie�
swoim ramieniem

i wspierała Go Jego prawość.
17 Wtedy włożył na siebie

prawość jak pancerz,
a na głow� hełm

wybawienia�c.
Nałożył też szaty zemstyd

i okrył si� gorliwości�
jak płaszczem�.

18 Odpłaci im za to, co robilie:
swoim przeciwnikom—

gniewem, swoim wrogom—
kar�f.

Odpowiednio odpłaci nawet
wyspom.

19 Tam, gdzie słońce
zachodzi, b�d� si� bać
imienia Jehowy,

a tam, gdzie wschodzi—
Jego chwały,

bo przyb�dzie On
niczym rw�ca rzeka,

gnana duchem Jehowy.
20 „Do Syjonu przyjdzie

Wykupicielg,
przyjdzie do tych potomków

Jakuba, którzy przestaj�
łamać prawo”h—
oświadcza Jehowa.

21 „Zawieram z nimi przymie-
rze” i—mówi Jehowa. „Mój duch,

59:15 �Dosł. „i było to złe w Jego
oczach”. 59:16 �Lub „zapewnił wi�c
sobie zwyci�stwo”. 59:17 �Lub „zwy-
ci�stwa”. �Lub „płaszczem bez r�ka-
wów”.
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który na ciebie oddziałuje, i mo-
je słowa, które włożyłem w twoje
usta, nie zostan� usuni�te z two-
ich ust ani z ust twoich dzieci�
i wnuków�, odt�d aż po wiecz-
ność”—oznajmia Jehowa.

60 „Powstań, Jerozolimo�a,
zajaśniej, bo nadeszło
twoje światło.

Oświetla ci� chwała
Jehowyb.

2 Ciemność okryje ziemi�,
a g�sty mrok—narody.
Ale ciebie oświetli Jehowa
i na tobie uwidoczni si�

Jego chwała.
3 Narody pójd� do twojego

światłac,
a królowied—do blasku

twej świetności�e.
4 Podnieś oczy i rozejrzyj si�

dookoła!
Wszyscy oni zostali zebrani

i id� do ciebie.
Z daleka nadchodz� twoi

synowief,
twoje córki s� niesione

na r�kachg.
5 Na ten widok si� rozpromie-

niszh,
a twoje serce zacznie mocno

bić i napełni si� radości�,
bo napłyn� do ciebie

bogactwa morza
i przyjd� do ciebie zasoby

narodów i.
6 Do twojej ziemi� przyb�dzie

mnóstwo wielbł�dów,
młodych wielbł�dów

z Midianu i Efyj.
Przyjd� wszyscy z Szeby,
przynios� złoto i kadzidło�.

59:21 �Lub „potomstwa”. �Lub „po-
tomków twojego potomstwa”. 60:1
�Lub „kobieto”. 60:3 �Lub „twej ju-
trzenki”. 60:6 �Dosł. „ciebie”. �Cho-
dzi o olibanum, gumożywic� z kadzid-
łowca.

B�d� publicznie wysławiać
Jehow�a.

7 Zostan� zebrane u ciebie
wszystkie stada Kedarab,

b�d� ci usługiwać barany
Nebajotac.

Przyjd� na mój ołtarz
i przyjm� je z uznaniemd.

Uświetni� swój wspaniały
dom�e.

8 Kim s� ci, którzy nadci�gaj�
jak chmury,

lec� jak goł�bie
do swoich goł�bników?

9 We mnie b�d� pokładać
nadziej� wyspyf.

Okr�ty Tarszisz płyn�
na czele�,

żeby z daleka sprowadzić
twoich synówg,

a razem z nimi srebro
i złoto—

dla imienia Jehowy, twojego
Boga,

´
Swi�tego Izraela,

bo On otoczy ci� chwał��h.
10 Cudzoziemcy zbuduj� twoje

mury,
a ich królowie b�d� ci

usługiwaći.
Chociaż w oburzeniu ci�

uderzyłem,
to w swojej łasce� okaż�

ci miłosierdzie j.
11 Twoje bramy b�d� stale

otwartek.
Nie b�dzie si� ich zamykać

ani w dzień, ani w nocy,
żeby zostały sprowadzone

do ciebie zasoby narodów,
a ich królowie b�d� w tym

przewodzićl.
12 Każdy naród i każde

królestwo, które nie
b�dzie ci służyć, zginie.

Narody te zostan�
doszcz�tnie zniszczonem.

60:7 �Lub „swój dom pi�kna”. 60:9
�Lub „tak jak kiedyś”. �Lub „ozdo-
bi ci�”. 60:10 �Lub „dobrej woli”.
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13 Do ciebie przyjdzie chwała

Libanua—
drzewo jałowcowe, jesion

i cyprysb—
żeby ozdobić moje sanktu-

arium.
Przysporz� chwały miejscu

dla swoich stópc.
14 Przyjd� do ciebie synowie

tych, którzy ci� uciskali,
i pokłoni� si� przed tob�.

Wszyscy, którzy odnosili si�
do ciebie z pogard�,
padn� ci do nóg

i nazw� ci� miastem Jehowy,
Syjonem

´
Swi�tego Izraelad.

15 Byłaś porzucona i zniena-
widzona i wszyscy ci�
omijalie,

ale ja sprawi�, że staniesz
si� powodem do dumy
na zawsze

i źródłem radości przez
wszystkie pokoleniaf.

16 B�dziesz pić mleko
narodówg,

b�dziesz ssać pierś królówh.
Przekonasz si�, że ja, Jehowa,

jestem twoimWybawc�,
że Mocarz Jakuba jest

twoim Wykupicielemi.
17 Miedź zast�pi� złotem,

żelazo zast�pi� srebrem,
drewno—miedzi�,
a kamień—żelazem.
Twoim nadzorc� ustanowi�

pokój,
a zwierzchnikiem—

prawośćj.
18 W twojej ziemi nie usłyszy

si� już wi�cej o przemocy,
w twoich granicach—

o niszczeniu i rujnowaniuk.
Nazwiesz swoje mury

Wybawienieml,
a bramy Chwał�.

19 ´
Swiatła w ci�gu dnia nie

b�dzie ci już dawać słońce

i nie b�dzie ci� oświetlał
ksi�życ,

bo twoim wiecznym świat-
łem stanie si� Jehowaa,

twój Bóg b�dzie twoim
pi�knemb.

20 Twoje słońce już nigdy
nie zajdzie

i nie b�dzie ubywać twojego
ksi�życa,

bo Jehowa stanie si� dla cie-
bie wiecznym światłemc

i skończ� si� dni twojej
żałobyd.

21 Cały twój lud b�dzie prawy,
posi�dzie t� ziemi�

na zawsze.
Jest on latorośl�,

któr� zasadziłem,
dziełem moich r�ke,

moj� ozdob�f.
22 Malutki stanie si� tysi�cem,

a niewielki—pot�żnym
narodem.

Ja, Jehowa, przyśpiesz� to
w odpowiednim czasie”.

61 Wszechwładny Pan,
Jehowa, dał mi
swojego duchag,

bo Jehowa mnie namaścił,
żebym głosił dobr� nowin�
potulnymh.

Posłał mnie, żebym opatry-
wał maj�cych złamane
serce,

żebym oznajmiał jeńcom
wyzwolenie,

a wi�źniom—że ich oczy
zostan� szeroko otwartei,

2 żebym ogłaszał rok
dobrej woli� Jehowy

i dzień zemsty naszego
Boga j,

żebym pocieszał wszystkich
pogr�żonych w smutkuk,

3 żebym obdarował tych,
którzy opłakuj� Syjon,

61:2 �Lub „rok przychylności”.
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i dał im pi�kne nakrycie

głowy zamiast popiołu,
olejek radości zamiast

rozpaczy,
szaty chwały zamiast

przygn�bionego ducha.
I b�d� nazywani wielkimi

drzewami prawości,
które Jehowa zasadził,

by przynosiły Mu chwał��a.
4 Odbuduj� oni dawne ruiny,

miejsca, które w przeszłości
zostały spustoszoneb,

i odnowi� zniszczone
miastac,

miejsca, które leżały
w gruzach przez całe
pokoleniad.

5 „Przyjd� obcy ludzie
i b�d� paść wasze stada,

cudzoziemcye b�d� uprawiać
wasze pola i hodować
winoroślef.

6 Awy b�dziecie nazywani
kapłanami Jehowyg.

B�d� was nazywać sługami
naszego Boga.

B�dziecie korzystać
z zasobów narodówh

i szczycić si� ich chwał��.
7 Zamiast hańby mój lud

otrzyma podwójn� cz�ść.
Zamiast zaznawać upoko-

rzenia, b�dzie radośnie
wykrzykiwać z powodu
swojego działu.

Posi�dzie podwójn� cz�ść
w swoim krajui.

B�dzie si� cieszyć
bez końca j.

8 Bo ja, Jehowa, kocham
sprawiedliwośćk,

a nienawidz� rozboju
i nieprawości l.

Post�pi� uczciwie
i dam im zapłat�,

61:3 �Lub „były Jego ozdob�”. 61:6
�Lub „bogactwami”.

zawr� z nimi wieczne
przymierzea.

9 Ich potomstwo b�dzie
znane wśród narodówb,

ich potomkowie—
wśród ludów.

Wszyscy, którzy ich zobacz�,
uznaj�,

że s� oni potomstwem
pobłogosławionym
przez Jehow�”c.

10 Moj� radości� b�dzie
Jehowa.

Całym sob� b�d�� si�
cieszyć ze wzgl�du
na mojego Bogad.

On ubrał mnie w szaty
wybawieniae,

okrył mnie płaszczem
prawości

jak pana młodego, który
wkłada na głow� zawój,
podobny do zawoju
kapłanaf,

i jak pann� młod�, która
przystraja si� ozdobami.

11 Tak jak ziemia sprawia,
że wyrastaj� p�dy,

a ogród—że wschodzi to,
co w nim posiano,

tak Wszechwładny Pan,
Jehowa,

sprawi, że na oczach wszyst-
kich narodów wyrośnie
prawośćg i chwałah.

62 Ze wzgl�du na Syjon
nie b�d� milczał i,

ze wzgl�du na Jerozolim�
nie b�d� stał bezczynnie,

dopóki jej prawość nie roz-
błyśnie jak jasne światło j

i jej wybawienie nie zapłonie
jak pochodniak.

2 „Narody zobacz� twoj�
prawość, Jerozolimo�l,

61:10 �Lub „moja dusza b�dzie”. 62:2
�Lub „kobieto”.
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a wszyscy królowie—

twoj� chwał�a.
I zostaniesz nazwana nowym

imieniemb,
które ci nada� sam Jehowa.

3 Staniesz si� w r�ku Jehowy
pi�kn� koron�,

b�dziesz królewskim turba-
nem w dłoni swego Boga.

4 Już nie b�d� mówić, że je-
steś kobiet� porzucon�c,

a o twojej ziemi—
że jest spustoszonad.

B�d� o tobie mówić:
‚Ona jest moj� radości�’e,

a o twojej ziemi:
‚Poślubiona’,

bo b�dziesz radości�
Jehowy,

a twoja ziemia b�dzie
niczym kobieta,
która wyszła za m�ż.

5 Jak młody m�żczyzna
poślubia dziewic�,

tak twoi synowie poślubi�
ciebie.

I jak pan młody raduje si�
pann� młod�,

tak twój Bóg b�dzie si�
radował tob�f.

6 Na twoich murach,
Jerozolimo, postawiłem
strażników.

Niech nigdy nie milcz�—
ani w dzień, ani w nocy.

Wy, którzy wysławiacie
Jehow�,

nie milknijcie
7 i módlcie si� do Niego

nieustannie, aż umocni
Jerozolim�,

aż uczyni z niej chwał�
ziemi”g.

8 Jehowa złożył przysi�g�,
podnosz�c praw� r�k�,
swoje silne rami�:

62:2 �Dosł. „nadadz� usta”.

„Nie b�d� już dawał twojego
zboża twym nieprzyjacio-
łom,

a twojego młodego wina,
przy którym si� trudziłaś,
nie b�d� pić cudzoziemcya.

9 Ci, którzy zbieraj� zboże,
b�d� je spożywać
i wysławiać Jehow�.

Ci, którzy zbieraj� wino-
grona, b�d� pić wino
na moich świ�tych
dziedzińcach”b.

10 Przechodźcie przez bramy,
przechodźcie!

Oczyśćcie drog� dla luduc.
Budujcie, budujcie trakt,
oczyśćcie go z kamienid.
Postawcie znak�,

żeby wskazać ludom drog�e.
11 Jehowa ogłasza aż po krań-

ce ziemi:
„Powiedzcie córce syjoń-

skiej:
‚Nadchodzi twoje wyba-

wienief.
Bóg przybywa z nagrod�,
ma ze sob� zapłat�’”g.

12 B�d� ich nazywać ludem
świ�tym, wykupionymi
przez Jehow�h,

a ty b�dziesz zwana poszu-
kiwan�, miastem nieporzu-
conymi.

63 Kim jest ten, który
przybywa z Edomuj,

nadchodzi z Bocryk

w jaskrawych� szatach,
we wspaniałym stroju,
i kroczy z wielk� moc�?
„To ja—Ten, który mówi to,

co prawe,
Ten, który dysponuje wielk�

moc�, żeby wybawiać”.
2 Dlaczego Twój strój jest

czerwony,

62:10 �Lub „słup sygnałowy”. 63:1
�Możliwe też „jaskrawoczerwonych”.
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Twoje szaty—jak szaty tego,

który depcze winogrona
w tłoczni?a

3 „Sam deptałem winogrona
w tłoczni�,

nie było ze mn� nikogo
spośród ludów.

Deptałem je w swoim
gniewie

i tratowałem w złościb.
Ich krew opryskała moje

szaty
i poplamiłem cały swój strój.

4 Bo wyznaczyłem dzień
zemstyc

i nadszedł rok wykupienia
mojego ludu.

5 Patrzyłem, ale nie było
nikogo, kto by mi pomógł,

i oburzyłem si�, że nikt
nie zaoferował wsparcia.

Dlatego zapewniłem wyba-
wienie� swoim ramieniemd

i wspierała mnie moja złość.
6 Zdeptałem ludy w swoim

gniewie,
upiłem je swoj� złości�e

i wylałem ich krew
na ziemi�”.

7 B�d� sławił przejawy
lojalnej miłości Jehowy,

chwalebne czyny Jehowy
ze wzgl�du na wszystko,

co Jehowa dla nas zrobiłf,
ze wzgl�du na wiele dobrych

rzeczy, które uczynił
dla narodu izraelskiego

stosownie do swojego
miłosierdzia i swojej
wielkiej lojalnej miłości.

8 Powiedział: „Z cał� pewnoś-
ci� s� oni moim ludem,
synami, którzy b�d�
wobec mnie lojalni�”g.

Stał si� wi�c ich Wybawc�h.

63:3 �Lub „korycie winiarskim”. 63:5
�Lub „zwyci�stwo”. 63:8 �Lub „nie
zdradz� mnie”.

9 Podczas całej ich udr�ki
odczuwał udr�k�a.

I wybawił ich Jego
osobisty posłaniec�b.

Kieruj�c si� miłości�
i współczuciem,
wykupił ichc,

podniósł i nosił przez
wszystkie dawne dnid.

10 Lecz oni si� zbuntowalie
i zasmucili Jego świ�tego
duchaf.

Stał si� wi�c ich nieprzyja-
cielemg

i walczył z nimih.
11 Wtedy zacz�li wspominać

dawne dni,
czasy Mojżesza, Jego sługi:
„Gdzie jest Ten, który

wyprowadził ich z morza i

razem z pasterzami swojej
trzody? j

Gdzie jest Ten, który włożył
w niego swojego świ�tego
duchak

12 i prowadził Mojżesza� swoim
wspaniałym ramieniem,

Ten, który rozdzielił wody
przed nimi l,

żeby rozsławić swoje imi�
na zawszem,

13 Ten, który przeprowadził
ich przez wzburzone
wody�

jak konia po równinie�,
tak że si� nie potkn�li?

14 Jak zwierz�ta sprowadza
si� do doliny�, żeby odpo-
cz�ły,

tak duch Jehowy zapewniał
im odpoczynek”n.

W ten sposób prowadziłeś
swój lud,

63:9 �Lub „anioł Jego obecności”.
63:12 �Dosł. „praw� r�k� Mojżesza”.
63:13 �Lub „przez gł�biny”. �Lub
„pustkowiu”. 63:14 �Lub „na dolinn�
równin�”.
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by zapewnić sobie majesta-

tyczne� imi�a.
15 Spójrz z nieba,

popatrz ze swojego wznios-
łego miejsca pobytu, świ�-
tego i pełnego chwały�.

Gdzie jest Twoja gorliwość
i pot�ga,

gdzie Twoje gł�bokie współ-
czucie�b i miłosierdzie?c

Przestałeś nam je okazywać.
16 Jesteś naszym Ojcemd.

ChoćbyAbraham nas
nie znał,

a Izrael nas nie uznawał,
Ty, Jehowo, jesteś naszym

Ojcem.
Jesteś naszym Wykupicie-

lem—takie jest Twoje imi�
od dawnae.

17 Dlaczego, Jehowo, pozwa-
lasz�, żebyśmy zbaczali
z Twoich dróg?

Dlaczego dopuszczasz�,
żeby nasze serca stawały
si� zatwardziałe, tak
że si� Ciebie nie boimy?f

Wróć ze wzgl�du na swoich
sług,

na plemiona, które s�
Twoim dziedzictwemg.

18 Twój świ�ty lud miał posiad-
łość przez krótk� chwil�.

Nasi wrogowie podeptali
Twoje sanktuariumh.

19 Zbyt długo jesteśmy jak ci,
nad którymi nigdy nie
sprawowałeś władzy,

jak ci, których nigdy
nie nazywano
od Twojego imienia.

64 O gdybyś rozdarł
niebiosa, gdybyś zst�pił,

żeby z Twojego powodu
zatrz�sły si� góry!

63:14 �Lub „pi�kne”. 63:15 �Lub
„pi�knego”. �Dosł. „poruszenie Two-
ich wn�trzności”. 63:17 �Dosł. „spra-
wiasz”.

2 Jak ogień rozpala chrust
i sprawia, że wrze woda,
tak sprawiłbyś wtedy,

że wrogowie poznaliby
Twoje imi�

i zadrżałyby przed Tob�
narody.

3 Kiedy dokonywałeś rzeczy
wzbudzaj�cych l�k
i podziw, których nawet
si� nie spodziewaliśmya,

zst�powałeś i trz�sły si�
przed Tob� góryb.

4 Od najdawniejszych czasów
żadne ucho nie słyszało,
nikt nie zwrócił uwagi

ani żadne oko nie widziało,
żeby jakiś Bóg poza Tob�

działał na rzecz tych, którzy
Go wyczekuj��c.

5 Wyszedłeś naprzeciw tym,
którzy z radości� post�pu-
j� właściwied,

tym, którzy o Tobie pami�-
taj� i chodz� Twoimi
drogami.

Oburzyłeś si� na nas,
gdy grzeszyliśmye.

Post�powaliśmy tak
przez długi czas,

czy teraz wi�c mielibyśmy
zostać wybawieni?

6 Wszyscy staliśmy si� podob-
ni do kogoś nieczystego,

wszystkie nasze prawe
uczynki s� jak bielizna
używana podczas
miesi�czkif.

Zwi�dniemy jak liście,
nasze winy unios� nas

niczym wiatr.
7 Nikt nie wzywa Twojego

imienia,
nikt nie pragnie si� Ciebie

uchwycić,
bo zakryłeś przed nami

swoj� twarzg

64:4 �Lub „cierpliwie na Niego czekaj�”.
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i sprawiasz, że opadamyz sił�

z powodu� naszej winy.
8 Ale Ty, Jehowo, jesteś

naszym Ojcema.
My jesteśmy glin�, a Ty

naszym Garncarzem�b.
Wszyscy jesteśmy dziełem

Twoich r�k.
9 Nie oburzaj si� tak bardzo,

Jehowoc,
i nie pami�taj na zawsze

naszej winy.
Prosimy, spójrz na nas

wszystkich, bo jesteśmy
Twoim ludem.

10 Twoje świ�te miasta stały
si� pustkowiem.

Syjon opustoszał,
Jerozolima si� wyludniład.

11 Nasz świ�ty i pełen chwały�
dom�,

w którym wysławiali Ci�
nasi przodkowie,

został spalonye

i wszystko, co było nam
drogie, leży w gruzach.

12 Czy wobec tego,
Jehowo, w dalszym ci�gu
b�dziesz si� powstrzymy-
wał od działania?

Czy dalej b�dziesz milczał
i pozwalał, żebyśmy tak
bardzo cierpieli?f

65 „Pozwoliłem si� szukać
tym, którzy o mnie
nie pytali.

Dałem si� znaleźć tym, któ-
rzy mnie nie poszukiwalig.

Do narodu, który nie wzywał
mojego imienia, powiedzia-
łem: ‚Jestem tutaj! Jestem
tutaj!’h.

2 Przez cały dzień wyci�gałem
r�ce do upartego ludui,

64:7 �Dosł. „topniejemy”. �Dosł. „r�-
k�”. 64:8 �Lub „Tym, który nas ukształ-
tował”. 64:11 �Lub „pi�kny”. �Lub
„świ�tynia”.

do tych, którzy id� niewłaś-
ciw� drog�a,

pod�żaj�c za swoimi
myślamib,

3 do ludzi, którzy ci�gle obra-
żaj� mnie prosto w twarzc,

składaj�c ofiary
w ogrodachd, spalaj�c
ofiary� na cegłach.

4 Przesiaduj� wśród grobówe,
sp�dzaj� noce w ukrytych

miejscach�,
jedz� mi�so świńf

i w swych naczyniach
maj� wywar z czegoś
obrzydliwego�g.

5 Mówi�: ‚Trzymaj si� z dala.
Nie zbliżaj si� do mnie,

bo jestem świ�tszy niż ty�’.
S� dymem w moich noz-

drzach, ogniem płon�cym
przez cały dzień.

6 Mam to zapisane przed sob�.
Nie b�d� stał bezczynnie,
lecz im odpłac�h.
Odpłac� im w pełni�

7 za ich winy, a także winy
ich przodków”i—
oznajmia Jehowa.

„Ponieważ składali ofiary�
na górach

i znieważali mnie na wzgó-
rzach j,

to najpierw dam im pełn��
zapłat�”.

8 Jehowa mówi:
„Tak jak ktoś, kto znajdzie

w kiści winogron sok
na młode wino,

powie: ‚Nie niszcz ich, bo
jest w nich coś dobrego�’,

65:3 �Lub „sprawiaj�c, że wznosi si�
dym ofiarny”. 65:4 �Możliwe też „bud-
kach strażniczych”. �Lub „nieczyste-
go”. 65:5 �Możliwe też „bo przenio-
s� na ciebie swoj� świ�tość”. 65:6, 7
�Dosł. „w zanadrze”. 65:7 �Lub „spra-
wiali, że wznosił si� dym ofiarny”. 65:8
�Dosł. „błogosławieństwo”.
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tak ja uczyni� ze wzgl�du
na swoich sług—

nie zniszcz� ich wszystkicha.
9 Wywiod� z Jakuba potom-

stwo,
wywiod� z Judy tego, który

odziedziczy moje góryb.
Ziemia ta stanie si� własnoś-

ci� moich wybranych
i b�d� tam mieszkać moi

słudzyc.
10 Szarond stanie si� pastwi-

skiem dla owiec,
a dolina� Achore miejscem

odpoczynku dla bydła.
Stanie si� tak dla dobra moje-

go ludu, który mnie szuka.
11 Ale wy jesteście wśród tych,

którzy porzucaj� Jehow�f,
tych, którzy zapominaj�

o mojej świ�tej górzeg,
zastawiaj� stół bóstwu

szcz�ścia
i napełniaj� kielichy zapra-

wionym winem dla bóstwa
przeznaczenia.

12 W takim razie przeznacz�
was pod mieczh

i wszyscy pochylicie si�,
żeby was pozabijano i,

bo wołałem, ale nie odpo-
wiadaliście,

mówiłem, ale nie słuchali-
ściej.

Robiliście to, co złe w moich
oczach,

i wybraliście to, co wywołało
moje niezadowolenie”k.

13 Dlatego tak mówi Wszech-
władny Pan, Jehowa:

„Moi słudzy b�d� jeść,
a wy b�dziecie głodowaćl.

Moi słudzy b�d� pićm,
a wy b�dziecie spragnieni.

Moi słudzy b�d� pełni
radościn, a wy b�dziecie
si� wstydzićo.

65:10 �Lub „nizina”.

14 Moi słudzy b�d� radośnie
wołać w dobrym nastroju
serca,

ale wy b�dziecie krzyczeć,
bo wasze serca przepełni
ból,

i b�dziecie lamentować
załamani na duchu.

15 Pozostawicie po sobie imi�,
które w ustach moich
wybranych stanie si�
przekleństwem.

Wszechwładny Pan, Jehowa,
uśmierci każdego z was,

ale swoim sługom nada inne
imi�a.

16 I każdy, kto szuka dla
siebie błogosławieństwa
na ziemi,

zostanie pobłogosławiony
przez Boga prawdy�,

a każdy, kto składa przysi�g�
na ziemi,

b�dzie przysi�gał na Boga
prawdy�b.

Dawne udr�ki� pójd�
w niepami�ć

i zostan� usuni�te sprzed
moich oczuc.

17 Oto stwarzam nowe niebo
i now� ziemi�d.

Minione wydarzenia
nie b�d� już przychodziły
na myśl�

ani nie b�dzie si� ich
wspominać w sercue.

18 Dlatego weselcie si�,
już zawsze cieszcie si�
z tego, co stwarzam,

bo stwarzam Jerozolim�,
żeby była źródłem
radości,

a jej mieszkańców,
żeby stali si� powodem
do radosnego uniesieniaf.

65:16 �Lub „wierności”. Dosł. „Amen”.
�Lub „trudności”. 65:17 �Lub „nie b�-
d� pami�tane”.
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19 B�d� si� cieszył z Jerozo-
limy i bardzo radował
z mojego ludua.

Nie b�dzie już w niej słychać
płaczu ani krzyku rozpa-
czy”b.

20 „Nie b�dzie tam już niemow-
l�cia, które by żyło tylko
kilka dni,

ani starca, który by nie
osi�gn�ł pełni swoich lat,

bo kto umrze w wieku
stu lat, b�dzie uważany
za chłopca,

a grzesznik, choćby stuletni,
zostanie przekl�ty�.

21 Pobuduj� domy i b�d�
w nich mieszkaćc,

zasadz� winnice i b�d� jeść
ich owoced.

22 Nie b�d� budować po to,
żeby ktoś inny tam
zamieszkał,

ani sadzić po to, żeby ktoś
inny jadł.

Dni mojego ludu b�d� jak dni
drzewae

i moi wybrani b�d� w pełni
korzystać z tego, co zrobi�
swoimi r�kami.

23 Nie b�d� si� trudzić�
na darmof

ani rodzić dzieci, które
by cierpiały,

bo oni i ich potomkowie
s� ludem� błogosławionych

przez Jehow�g.
24 Zanim zawołaj�,

ja im odpowiem.
Kiedy jeszcze b�d� mówić,

ja ich wysłucham.
25 Wilk i baranek b�d� si� paść

razem,
lew b�dzie jadł słom�

tak jak bykh,

65:20 �Możliwe też „a ten, kto nie do-
żyje stu lat, b�dzie uważany za grzesz-
nika”. 65:23 �Lub „ci�żko pracować”.
�Lub „potomstwem”.

a w�ż b�dzie si� żywił
prochem.

Nie b�d� wyrz�dzać szkody
ani zła na całej mojej świ�-
tej górze”a—mówi Jehowa.

66 Tak mówi Jehowa:
„Niebo jest moim tronem,

a ziemia moim podnóż-
kiemb.

Jaki wi�c dom moglibyście
mi zbudowaćc

i gdzie jest miejsce,
w którym mógłbym
zamieszkać?”d.

2 „Wszystko to uczyniła moja
r�ka,

w taki sposób wszystko
to powstało”—
oświadcza Jehowae.

„B�d� patrzył na człowieka
pokornego i załamanego na

duchu, który z drżeniem
odnosi si�� do mojego
słowaf.

3 Kto zarzyna byka, jest jak
ten, kto zabija m�żczyzn�g.

Kto składa w ofierze owc�,
jest jak ten, kto łamie kark
psuh.

Kto ofiarowuje dar—jak ten,
kto ofiarowuje krew świni!i

Kto ofiarowuje kadzidło�j,
jest jak ten, kto błogosławi
magicznymi zakl�ciami�k.

Wybrali sobie własne drogi
i znajduj�� przyjemność

w tym, co obrzydliwe.
4 Tak wi�c ja wybior�

dla nich karyl

i sprowadz� na nich to,
co ich przeraża,

bo kiedy wołałem,
nikt nie odpowiadał,

kiedy mówiłem,
nikt nie słuchałm.

66:2 �Lub „który przywi�zuje wag�”.
66:3 �Chodzi o olibanum, gumożywic�
z kadzidłowca. �Możliwe też „wysławia
bożka”. �Lub „ich dusza znajduje”.
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1065 IZAJASZA 66:5-17
Robili to, co złe w moich

oczach.
Wybrali post�powanie,

które wywołało moje
niezadowolenie”a.

5 Słuchajcie, co mówi Jehowa,
wy, którzy odnosicie si�
do Jego słowa z drżeniem�:

„Wasi bracia, którzy was
nienawidz� i odrzucaj�
z powodu mojego imienia,
powiedzieli obłudnie:
‚Niech Jehowa b�dzie
wychwalany!’b.

Ale On si� pojawi i zapewni
wam radość,

a oni zostan� okryci
wstydem”c.

6 Z miasta dochodzi zgiełk,
ze świ�tyni dobiegaj�
odgłosy!

To Jehowa oddaje swoim
wrogom to, na co sobie
zasłużyli.

7 Zanim poczuła bóle
porodowe, urodziład.

Zanim chwyciły j� skurcze,
wydała na świat dziecko
płci m�skiej.

8 Kto słyszał o czymś takim?
Kto widział coś podobnego?
Czy kraj narodzi si� w ci�gu

jednego dnia?
Albo czy naród może si�

urodzić w jednej chwili?
A jednak Syjon, gdy tylko

poczuł bóle porodowe,
urodził swoich synów.

9 „Czy doprowadz� do porodu,
a potem go zatrzymam?”—
mówi Jehowa.

„Albo czy zamkn� łono
kobiety, która zacz�ła
rodzić?”—mówi twój Bóg.

10 Cieszcie si� z Jerozolim�,
radujcie si� z ni�e wszyscy,
którzy j� kochacie!f

66:5 �Lub „którzy przywi�zujecie wag�
do Jego słowa”.

Weselcie si� z ni�, wy wszys-
cy, którzy j� opłakujecie.

11 B�dziecie ssać jej
pierś pocieszenia,
aż si� nasycicie.

Napijecie si� i znajdziecie
rozkosz w obfitości jej
chwały.

12 Bo tak mówi Jehowa:
„Sprawi�, że pokój popłynie

ku niej jak rzekaa

i chwała narodów—
jak wezbrany potokb.

B�dziecie karmieni piersi�,
noszeni na r�kach,

kołysani na kolanach.
13 Tak jak matka pociesza

syna,
tak ja b�d� pocieszał wasc.
I zostaniecie pocieszeni

z powodu Jerozolimyd.
14 Zobaczycie to i wasze serca

napełni� si� radości�.
Wasze kości odżyj�,

b�d� jak młoda trawa.
Słudzy Jehowy poznaj�

Jego moc�,
ale Jego wrogowie zostan�

przez Niego pot�pieni”e.
15 „Bo Jehowa nadejdzie

jak ogieńf,
a Jego rydwany s�

jak huragang.
Nadejdzie, żeby odpłacić

wielkim gniewem,
żeby udzielić nagany

płomieniami ogniah.
16 Jehowa ogniem wykona

wyrok,
użyje miecza przeciwko

wszystkim ludziom�.
I b�dzie wielu zabitych

przez Jehow�.
17 „Zgin� wszyscy, którzy si�

uświ�caj� i oczyszczaj�, żeby

66:14 �Dosł. „r�k�”. 66:16 �Dosł.
„wszelkiemu ciału”.
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IZAJASZA 66:18 do JEREMIASZA Zarys treści 1066
wchodzić do świ�tych ogro-
dów�a, ci, którzy jedz� mi�so
świńb,wstr�tne rzeczy i myszy”c—
oświadcza Jehowa. 18 „Ponie-
waż znam ich czyny i myśli, nad-
chodz�, by zebrać ludzi ze wszyst-
kich narodów i j�zyków. Przyjd�
i zobacz� moj� chwał�”.

19 „Ustanowi� pośród nich
znak i cz�ść ocalałych wyśl�
do narodów, które nie słysza-
ły o mnie ani nie widziały mojej
chwały—do doskonałych łuczni-
ków, tych w Tarsziszd, Pul i Lude,
a także do Tubalu, Jawanuf i na
dalekie wyspy. I opowiedz� oni
o mojej chwale mi�dzy naroda-
mig. 20 Przyprowadz� wszyst-
kich waszych braci ze wszystkich
narodówh jako dar dla Jehowy—
na koniach, rydwanach, kry-
tych wozach, mułach i szyb-
kich wielbł�dach. Przyprowadz�
ich na moj� świ�t� gór�, Jerozo-
lim�”, mówi Jehowa, „podobnie
jak Izraelici przynosz� w czys-

66:17 �Dosł. „do ogrodów za tym, który
jest w środku”. Chodzi o ogrody wyko-
rzystywane w bałwochwalczym kulcie.

tym naczyniu dar do domu Je-
howy”.

21 „Niektórych z nich uczy-
ni� kapłanami i Lewitami”—mó-
wi Jehowa.

22 „Jak b�d� trwały przede
mn� nowe niebo i nowa ziemiaa,
które ustanawiam”, oświadcza
Jehowa, „tak b�dzie trwało wa-
sze potomstwo i wasze imi�”b.
23 „Od nowiu do nowiu,

od szabatu do szabatu
wszyscy ludzie� b�d�

przychodzić i kłaniać si�
przede mn��”c—
mówi Jehowa.

24 „Wyrusz� i b�d� patrzeć na
zwłoki ludzi, którzy zbun-
towali si� przeciwko mnie.

Bo robactwo na nich
nie zginie,

a ich ogień nie zgaśnied,
i stan� si� czymś odraża-

j�cym dla wszystkich
ludzi�”.

66:23 �Dosł. „wszelkie ciało”. �Lub
„i oddawać mi cześć”. 66:24 �Dosł.
„wszelkiego ciała”.
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KSI�GA

JEREMIASZA
ZARY S T R E

´
S C I

1 Jeremiasz wyznaczony na proroka (1-10)
Wizja migdałowca (11, 12)
Wizja kotła (13-16)
Bóg umacnia Jeremiasza w zwi�zku
z przydzielonym zadaniem (17-19)

2 Izrael porzuca Jehow� dla innych
bogów (1-37)
Izrael przyrównany do dzikiej
winorośli (21)

Izrael splamił si� krwi� (34)

3 Skala odst�pstwa Izraela (1-5)
Izrael i Juda winne cudzołóstwa (6-11)
Wezwanie do skruchy (12-25)

4 Skrucha przynosi błogosławieństwa (1-4)
Nieszcz�ście nadejdzie z północy (5-18)
Jeremiasz ubolewa nad nadchodz�cym
nieszcz�ściem (19-31)

5 Naród nie chce przyj�ć skarcenia
od Jehowy (1-13)



1067 JEREMIASZA Zarys treści

Zniszczenie, ale nie całkowita
zagłada (14-19)

Jehowa poci�ga naród
do odpowiedzialności (20-31)

6 Zbliża si� obl�żenie Jerozolimy (1-9)
Jehowa płonie gniewem
na Jerozolim� (10-21)
Mówi si� „Pokój!”, chociaż nie ma
pokoju (14)

Okrutni najeźdźcy z północy (22-26)
Jeremiasz ma przebadać lud,
jak si� bada metal (27-30)

7 Złudne poleganie na świ�tyni
Jehowy (1-11)´

Swi�tynia ma podzielić los Szilo (12-15)
Pot�pienie pozorów oddawania czci
Bogu (16-34)
Kult Królowej Nieba (18)
Ofiary z dzieci w Dolinie Syna
Hinnoma (31)

8 Ludzie id� za wi�kszości� (1-7)
Czy istnieje m�drość bez słowa
Jehowy? (8-17)

Jeremiasz ubolewa nad kl�sk�
Judy (18-22)
„Czy nie ma balsamu
w Gileadzie?” (22)

9 Gł�boki smutek Jeremiasza (1-3a)
Jehowa poci�ga Jud�
do odpowiedzialności (3b-16)

Lamentowanie nad Jud� (17-22)
Wiedza o Jehowie powodem
do dumy (23-26)

10 Bożki narodów a żywy Bóg (1-16)
Nadchodzi zagłada i wygnanie (17, 18)
Jeremiasz rozpacza (19-22)
Modlitwa proroka (23-25)

Człowiek nie może kierować własnym
krokiem (23)

11 Juda łamie przymierze z Bogiem (1-17)
Tylu bogów, ile miast (13)

Jeremiasz przyrównany do baranka
prowadzonego na rzeź (18-20)

Sprzeciw ze strony mieszkańców
rodzinnego miasta Jeremiasza (21-23)

12 Skarga Jeremiasza (1-4)
Odpowiedź Jehowy (5-17)

13 Zniszczony lniany pas (1-11)
Dzbany z winem zostan�
roztrzaskane (12-14)

Juda, która nie chce si� zmienić,
b�dzie wygnana (15-27)
„Czy Etiopczyk może zmienić swoj�
skór�?” (23)

14 Susza, głód i miecz (1-12)
Pot�pienie fałszywych proroków (13-18)
Jeremiasz uznaje grzechy
ludu (19-22)

15 Jehowa nie zmieni swojego os�du (1-9)
Skarga Jeremiasza (10)
Odpowiedź Jehowy (11-14)
Modlitwa Jeremiasza (15-18)

Radość z brania sobie do serca
słów Boga (16)

Jehowa umacnia Jeremiasza (19-21)

16 Jeremiasz nie ma si� żenić,
nikogo opłakiwać ani ucztować (1-9)

Kara, a później odrodzenie (10-21)

17 Zakorzeniony grzech Judy (1-4)
Błogosławieństwa wynikaj�ce
z zaufania do Jehowy (5-8)

Zdradliwe serce (9-11)
Jehowa, nadzieja Izraela (12, 13)
Modlitwa Jeremiasza (14-18)
Uznawanie szabatu za świ�ty (19-27)

18 Glina w r�kach garncarza (1-12)
Jehowa obraca si� plecami
do Izraela (13-17)

Spisek przeciw Jeremiaszowi
i jego błaganie (18-23)

19 Jeremiasz ma potłuc glinian�
butl� (1-15)
Ofiary z dzieci dla Baala (5)

20 Paszchur uderza Jeremiasza (1-6)
Jeremiasz nie może przestać
głosić (7-13)
Boże or�dzie jak płon�cy ogień (9)
Jehowa jak groźny wojownik (11)

Skarga Jeremiasza (14-18)

21 Jehowa odmawia spełnienia prośby
Sedekiasza (1-7)

Ludzie maj� do wyboru życie
lub śmierć (8-14)

22 Wyroki na złych królów (1-30)
Or�dzie przeciwko Szallumowi (10-12)
Or�dzie przeciwko
Jehojakimowi (13-23)

Or�dzie przeciwko Koniaszowi (24-30)
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23 Dobrzy i źli pasterze (1-4)
Bezpieczeństwo pod panowaniem
„dziedzica odznaczaj�cego si�
prawości�” (5-8)

Fałszywi prorocy pot�pieni (9-32)
„Ci�żkie or�dzie” od Jehowy (33-40)

24 Dobre i złe figi (1-10)

25 Spór Jehowy z narodami (1-38)
Narody maj� służyć Babilonowi
przez 70 lat (11)

Kielich wina Bożego gniewu (15)
Nieszcz�ście od narodu
do narodu (32)

Zabici przez Jehow� (33)

26 Jeremiaszowi grozi śmierć (1-15)
Jeremiasz oszcz�dzony (16-19)

Cytat z proroctwa Micheasza (18)
Prorok Urijasz (20-24)

27 Jarzmo Babilonu (1-11)
Sedekiasz powinien podporz�dkować
si� Babilonowi (12-22)

28 Jeremiasz i fałszywy prorok
Chananiasz (1-17)

29 List Jeremiasza do wygnańców
w Babilonie (1-23)
Izrael ma powrócić po 70 latach (10)

Wiadomość dla Szemajasza (24-32)

30 Obietnice powrotu i uzdrowienia (1-24)

31 Pozostali z Izraela ponownie osiedl� si�
w swojej ziemi (1-30)
Rachela opłakuje swoje dzieci (15)

Nowe przymierze (31-40)

32 Jeremiasz kupuje pole (1-15)
Modlitwa Jeremiasza (16-25)
Odpowiedź Jehowy (26-44)

33 Obietnica odrodzenia (1-13)
Bezpieczeństwo pod panowaniem
„dziedzica odznaczaj�cego si�
prawości�” (14-16)

Przymierze z Dawidem
i kapłanami (17-26)
Przymierze dotycz�ce dnia i nocy (20)

34 Or�dzie dotycz�ce Sedekiasza (1-7)
Złamanie przymierza co do uwolnienia
niewolników (8-22)

35 Rechabici okazuj� przykładne
posłuszeństwo (1-19)

36 Jeremiasz dyktuje treść zwoju (1-7)
Baruch czyta na głos ze zwoju (8-19)
Jehojakim pali zwój (20-26)
Or�dzie spisane ponownie w nowym
zwoju (27-32)

37 Chaldejczycy wycofuj� si� tylko na jakiś
czas (1-10)

Jeremiasz uwi�ziony (11-16)
Sedekiasz spotyka si�
z Jeremiaszem (17-21)
Jeremiasz zaopatrywany w chleb (21)

38 Jeremiasz wrzucony do cysterny (1-6)
Ebed-Melech ratuje Jeremiasza (7-13)
Jeremiasz zach�ca Sedekiasza
do poddania si� (14-28)

39 Upadek Jerozolimy (1-10)
Sedekiasz ucieka, ale zostaje
schwytany (4-7)

Jeremiasz ma być chroniony (11-14)
Ebed-Melech pozostanie
przy życiu (15-18)

40 Nebuzaradan uwalnia Jeremiasza (1-6)
Gedaliasz ustanowiony nad ziemi�
judzk� (7-12)

Spisek przeciwko Gedaliaszowi (13-16)

41 Ismael morduje Gedaliasza (1-10)
Ismael zmuszony do ucieczki
przez Jochanana (11-18)

42 Lud prosi Jeremiasza, żeby si� modlił
o kierownictwo (1-6)

Jehowa odpowiada: „Nie idźcie
do Egiptu” (7-22)

43 Lud jest nieposłuszny i idzie
do Egiptu (1-7)

Jehowa przemawia do Jeremiasza
w Egipcie (8-13)

44 Zapowiedź nieszcz�ścia, które spadnie
na

˙
Zydów w Egipcie (1-14)

Lud odrzuca Boże ostrzeżenie (15-30)
Kult Królowej Nieba (17-19)

45 Or�dzie Jehowy dla Barucha (1-5)

46 Proroctwo przeciw Egiptowi (1-26)
Egipt ma zostać podbity
przez Nabuchodonozora (13, 26)

Obietnice dane Izraelowi (27, 28)

47 Proroctwo przeciw Filistynom (1-7)

48 Proroctwo przeciw Moabowi (1-47)

49 Proroctwo przeciw Ammonowi (1-6)
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1 To s� słowa Jeremiasza�, sy-
na Chilkiasza, jednego z kap-

łanów w Anatota w ziemi Benia-
mina. 2 Jehowa przemówił do
Jeremiasza w 13 roku panowania
judzkiego króla Jozjaszab, syna
Amonac. 3 I przemawiał jesz-
cze za dni judzkiego króla Je-
hojakimad, syna Jozjasza, aż do
końca 11 roku panowania judz-
kiego króla Sedekiaszae, syna
Jozjasza, dopóki w miesi�cu
pi�tym mieszkańcy Jerozolimy
nie poszli na wygnanief.

4 Jehowa przemówił do mnie:
5 „Zanim ci� ukształtowałem

w łonie matki, już ci�
znałem�g,

a zanim si� urodziłeś�,
już ci� uświ�ciłem�h.

Uczyniłem ci� prorokiem
dla narodów”.

6 Ale ja powiedziałem:
„Ach,Wszechwładny
Panie, Jehowo!

Nie umiem mówići, bo jestem
jeszcze chłopcem�” j.

1:1 � Imi� to może znaczyć „Jeho-
wa wywyższa”. 1:5 �Lub „wybrałem”.
�Dosł. „zanim wyszedłeś z łona”. �Lub
„oddzieliłem”. 1:6 �Lub „młodzień-
cem”.

7 Wtedy Jehowa odezwał si�
do mnie:

„Nie mów: ‚Jestem jeszcze
chłopcem’.

Bo pójdziesz do wszystkich,
do których ci� pośl�,

i b�dziesz mówić wszystko,
co ci nakaż�a.

8 Nie bój si� ich�b,
bo Jehowa mówi: ‚Ja jestem

z tob�, żeby ci� wybawić’”c.
9 Potem Jehowa wyci�gn�ł r�-

k� i dotkn�ł moich ustd. Nast�p-
nie Jehowa powiedział do mnie:
„Włożyłem swoje słowa w two-
je ustae. 10 Patrz, ustanowiłem
ci� dzisiaj nad narodami i króle-
stwami, żebyś wykorzeniał i roz-
walał, żebyś niszczył i burzył, że-
byś budował i sadził”f.

11 Jehowa znów powiedział
do mnie: „Co widzisz, Jeremia-
szu?”. Odrzekłem wi�c: „Widz�
gał�ź migdałowca�”.

12 Jehowa powiedział mi:
„Zgadza si�, bo ja czuwam, żeby
spełnić swoje słowo”.

13 I Jehowa odezwał si� do
mnie po raz drugi: „Co wi-
dzisz?”. Odpowiedziałem: „Widz�

1:8 �Lub „ich wygl�du”. 1:11 �Dosł.
„budz�cego si�; czuwaj�cego”.

Proroctwo przeciw Edomowi (7-22)
Edom nie b�dzie już istniał
jako naród (17, 18)

Proroctwo przeciw Damaszkowi (23-27)
Proroctwo przeciw Kedarowi
i Chacorowi (28-33)

Proroctwo przeciw Elamowi (34-39)

50 Proroctwo przeciw Babilonowi (1-46)
„Uciekajcie z Babilonu” (8)
Izrael ma być przyprowadzony
z powrotem (17-19)

WodyBabilonu zostan�wysuszone (38)
Babilon b�dzie niezamieszkany (39, 40)

51 Proroctwo przeciw Babilonowi (1-64)
Babilon nagle upadnie z powodu
Medów (8-12)

Wrzucenie ksi�gi do Eufratu (59-64)

52 Sedekiasz buntuje si� przeciw
Babilonowi (1-3)

Nabuchodonozor oblega
Jerozolim� (4-11)

Zniszczenie miasta i świ�tyni (12-23)
Ludzie zabrani na wygnanie
do Babilonu (24-30)

Jehojachin wypuszczony
z wi�zienia (31-34)

ROZDZ. 1
a Joz 21:8, 18

b 2Kl 22:1, 2

c 2Kl 21:19, 20

d 2Kl 24:1
2Kn 36:4

e 2Kl 24:18, 19

f 2Kl 25:8, 11
Jer 52:12, 15

g Sdz 13:5
Ps 139:15, 16

h Łk 1:13, 15

i Wj 4:10

j 1Kl 3:5, 7
��������������������

szpalta 2
a Wj 7:1, 2

b Eze 2:6

c Wj 3:11, 12
Jer 15:20
Dz 18:9, 10

d Iz 6:7

e Wj 4:12, 15
Eze 33:7

f Jer 18:7-10
Jer 24:5, 6
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kocioł�, w którym coś wrze�,
a jego otwór jest nachylony
od północy w stron� południa”.
14 WtedyJehowa powiedział mi:

„Z północy nadejdzie
nieszcz�ście

na wszystkich mieszkańców
tej ziemia.

15 Bo Jehowa mówi: ‚Wzywam
wszystkie plemiona
królestw północyb.

I one przyb�d�, a ich królo-
wie postawi� swoje trony

u bram Jerozolimyc

i wyst�pi� przeciwko
jej murom dookoła

oraz przeciwko wszystkim
miastom Judyd.

16 I oznajmi� wyroki, które wy-
dałem na ich mieszkańców
z powodu całej ich
niegodziwości,

bo mnie porzucilie,
składaj� ofiary� innym

bogomf

i kłaniaj� si� dziełom swoich
r�k’g.

17 Ale ty przygotuj si�
do działania�,

wstań i powiedz im
wszystko, co ci nakazuj�.

Nie wpadaj w przerażenie
z ich powoduh,

żebym w ich obecności
nie napełnił ci� strachem.

18 Bo dzisiaj uczyniłem ci�
warownym miastem,

żelazn� kolumn� i miedzia-
nymi murami, żebyś mógł
si� przeciwstawić całej tej
ziemi i—

królom Judy, jej ksi�ż�tom,
kapłanom i temu ludowi j.

1:13 �Lub „garnek z szerokim otworem”.
�Dosł. „na który si� dmucha”. Chodzi
o podsycanie ognia rozpalonego pod
kotłem. 1:16 �Lub „sprawiaj�, że wzno-
si si� dym ofiarny”. 1:17 �Dosł. „prze-
pasz swoje biodra”.

19 B�d� z tob� walczyć,
ale ci� nie pokonaj�,
bo ‚ja jestem z tob�’a,

mówi Jehowa, ‚żeby ci�
wybawić’”.

2 Jehowa przemówił do mnie:
2 „Idź i obwieszczaj Jerozo-

limie: ‚Tak mówi Jehowa:
„Dobrze pami�tam, jaka by-

łaś oddana� w młodościb,
jak okazywałaś miłość

w okresie narzeczeństwac,
jak chodziłaś za mn�

na pustkowiu,
w ziemi, której nie

obsiewanod.
3 Izrael był dla Jehowy

świ�tye, był Jego pierw-
szym zebranym plonem”’.

‚Każdy, kto by próbował go
pożreć, stałby si� winny.

Na takiego spadłoby
nieszcz�ście’—
oznajmia Jehowa”f.

4 Słuchajcie słowa Jehowy,
potomkowie Jakuba

i wy, wszystkie rodziny
Izraela.

5 Tak mówi Jehowa:
„Jak� win� znaleźli we mnie

wasi przodkowieg,
że odeszli ode mnie tak

daleko
i chodzili za bezwartościo-

wymi bożkamih, przez co
sami stali si� bezwartoś-
ciowi? i

6 Nie zapytali: ‚Gdzie jest
Jehowa,

Ten, który nas wyprowadził
z Egiptuj,

Ten, który nas prowadził
przez pustkowie,

przez ziemi� pustyńk i dołów,
przez ziemi� suszyl

i gł�bokiego cienia,

2:2 �Lub „jak okazywałaś lojaln� mi-
łość”.

ROZDZ. 1
a Jer 6:1

Jer 10:22

b Jer 5:15
Jer 6:22
Jer 25:9

c Jer 39:3

d Pwt 28:52
Jer 34:22
Jer 44:6

e Joz 24:20
2Kl 22:17
2Kn 7:19, 20

f Eze 8:10, 11
Oz 11:2

g Iz 2:8

h Eze 2:6

i Jer 15:20
Jer 20:11
Eze 3:8
Mi 3:8

j Jer 26:12
��������������������

szpalta 2
a Rdz 28:15

Wj 3:12
Joz 1:5

��������������������

ROZDZ. 2
b Oz 2:15

c Wj 24:3

d Pwt 2:7

e Wj 19:6
Pwt 7:6

f Wj 17:8, 13

g Iz 5:4
Mi 6:3

h Pwt 32:21

i Ps 115:4, 8

j Wj 14:30

k Pwt 1:1
Pwt 32:9, 10

l Pwt 8:14, 15
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przez ziemi�, któr� nikt

nie podróżuje
i gdzie nikt nie mieszka?’.

7 W końcu przyprowadziłem
was do ziemi sadów,

żebyście jedli jej owoce
i jej dobre rzeczya.

Ale wy weszliście i skalali-
ście moj� ziemi�,

uczyniliście moj� własność
czymś odrażaj�cymb.

8 Kapłani nie pytali: ‚Gdzie
jest Jehowa?’c.

Ci, którzy zajmowali si�
Prawem, mnie nie znali.

Pasterze zbuntowali si�
przeciwko mnied.

A prorocy prorokowali
w imieniu Baalae

i chodzili za bożkami,
z których nie ma żadnego
pożytku.

9 ‚Dlatego dalej b�d� toczył
z wami spór’f, mówi
Jehowa,

‚i b�d� toczył spór z synami
waszych synów’.

10 ‚Przeprawcie si� na wybrze-
ża� Kittimg i zobaczcie.

Poślijcie wiadomość
do Kedaruh i dobrze si�
zastanówcie.

Sprawdźcie, czy kiedykol-
wiek wydarzyło si� coś
podobnego.

11 Czy jakiś naród kiedykol-
wiek zamienił swoich
bogów na tych, którzy
nie s� bogami?

Ale mój własny lud zamienił
moj� chwał� na coś
bezużytecznego i.

12 Niebiosa, patrzcie na to
ze zdumieniem

i zadrżyjcie ogarni�te groz�’,
mówi Jehowa,

2:10 �Lub „wyspy”.

13 ‚bo mój lud zrobił dwie złe
rzeczy:

porzucił mnie, źródło żywej
wodya,

i wykopał� sobie cysterny—
pop�kane cysterny, które nie

mog� zatrzymać wody’.
14 ‚Czy Izrael jest sług� albo

niewolnikiem urodzonym
w domu?

Dlaczego wi�c stał si� łupem
grabieżców?

15 Rycz� na niego młode lwy�b,
podniosły swój głos.
Z jego ziemi uczyniły coś,

co budzi groz�.
Jego miasta zostały

podpalone i już nikt
w nich nie mieszka.

16 Ludy z Nof�c i Tachpanesd

ograbiaj� ci��.
17 Córko izraelska! Czy nie

sprowadziłaś tego
na siebie

przez to, że porzuciłaś
swojego Boga, Jehow�e,

podczas gdy On prowadził
ci� drog�?

18 Dlaczego chcesz iść
do Egiptuf

i pić wody Szichoru�?
Dlaczego chcesz iść

do Asyriig
i pić wody Eufratu�?

19 Twoja niegodziwość
powinna ci� skorygować,

a twoja niewierność
powinna ci� zganić.

Wiedz i zrozum,
jak złe i gorzkie jest toh,

że porzuciłaś Jehow�,
swojego Boga.

2:13 �Lub „wykuł”, prawdopodobnie
w skale. 2:15 �Lub „młode grzywias-
te lwy”. 2:16 �Lub „Memfis”. �Dosł.
„pas� si� na czubku twojej głowy”.
2:18 �Chodzi o odnog� Nilu. �Dosł.
„rzeki”.

ROZDZ. 2
a Lb 13:26, 27

Pwt 6:10, 11
Pwt 8:7-9

b Kpł 18:24
Lb 35:33
Ps 78:58
Ps 106:38
Jer 16:18

c 1Sm 2:12
Lam 4:13

d Eze 34:7, 8

e 1Kl 18:19
Jer 23:13

f Eze 20:35
Mi 6:2

g Rdz 10:2, 4

h Rdz 25:13
Ps 120:5
Jer 49:28

i Ps 106:20
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szpalta 2
a Ps 36:9

Jer 17:13
Obj 22:1

b Iz 5:29
Jer 4:7

c Jer 46:19

d Jer 43:4, 7
Jer 46:14
Eze 30:18

e 1Kn 28:9
2Kn 7:19, 20

f Iz 30:2
Iz 31:1
Lam 5:6
Eze 16:26
Eze 17:15

g 2Kl 16:7
Oz 5:13

h Jer 4:18
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Nie okazałaś przede mn�

bojaźni’a—mówi Wszech-
władny Pan, Jehowa,
Bóg Zast�pów.

20 ‚Dawno temu roztrzaskałem
twoje jarzmob

i zerwałem twoje kajdany.
Ale ty powiedziałaś:

„Nie b�d� Ci służyła”
i na każdym wysokim

wzgórzu oraz pod każdym
bujnym drzewemc

kładłaś si� i uprawiałaś
prostytucj�d.

21 Zasadziłem ci� jako
szlachetn� czerwon�
winorośle, pochodz�c�
z najlepszego nasienia.

Jak wi�c doszło do tego,
że stałaś si� winorośl�
zwyrodniał� i dzik�?’f

22 ‚Choćbyś umyła si� sod�
i użyła dużo ługu�,

w moich oczach dalej
b�dziesz splamiona swoj�
win�’g—mówi Wszech-
władny Pan, Jehowa.

23 Jak możesz twierdzić:
‚Nie skalałam si�.

Nie chodziłam za Baalami’?
Spójrz na swoj� drog�

w dolinie.
Zastanów si� nad tym,

co robiłaś.
Jesteś jak szybka, młoda

wielbł�dzica,
która biega bez celu swoimi

drogami,
24 jesteś jak dzika oślica przy-

zwyczajona do pustkowia,
która w swoim poż�daniu�

chwyta wiatr w nozdrza.
Kto może j� powstrzymać

w czasie jej rui?˙
Zaden z tych, którzy jej

szukaj�, nie b�dzie
musiał si� m�czyć.

2:22 �Lub „mydła”. 2:24 �Lub „w prag-
nieniu swojej duszy”.

Znajd� j� w jej okresie
godowym�.

25 Uważaj, żeby twoje stopy
nie stały si� bose,

a twoje gardło nie wyschło
z pragnienia.

Ale ty powiedziałaś:
‚Nie! Nic z tego!a

Zakochałam si� w obcych�b

i b�d� za nimi chodziła’c.
26 Jak wstyd ogarnia złodzieja,

gdy zostanie złapany,
tak został zawstydzony lud

Izraela—
on sam, jego królowie,

ksi�ż�ta,
kapłani i prorocyd.

27 Mówi� do drzewa: ‚Jesteś
moim ojcem’e,

a do kamienia: ‚Ty mnie
urodziłeś’.

Ale do mnie obracaj� si�
plecami, nie twarz�f.

Jednak w czasie swojego
nieszcz�ścia powiedz�:

‚Powstań i nas wybaw!’g.
28 Gdzie s� twoi bogowie,

których sobie narobiłaś?h

Niech powstan�, jeśli potra-
fi� ci� wybawić w czasie
twojego nieszcz�ścia.

Bo masz, Judo, tylu bogów,
ile miasti.

29 ‚Dlaczego ci�gle si� ze mn�
spieracie?

Dlaczego wszyscy zbunto-
waliście si� przeciwko
mnie?’ j—pyta Jehowa.

30 Na próżno biłem waszych
synówk.

Nie przyjmowali skarcenia l.
Wasz miecz pożarł waszych

prorokówm

jak grasuj�cy lew.
31 Wy, którzy należycie do tego

pokolenia, zastanówcie si�
nad słowem Jehowy.

2:24 �Dosł. „w jej miesi�cu”. 2:25
�Lub „cudzoziemskich bogach”.

ROZDZ. 2
a Jer 5:22

b Kpł 26:13

c 1Kl 14:22, 23
Eze 6:13

d Wj 34:15
Eze 16:15, 16

e Wj 15:17
Ps 80:8
Iz 5:1

f Iz 5:4

g Jer 16:17
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szpalta 2
a Jer 18:12

b Iz 2:6
Jer 3:13

c Jer 44:17

d Ezd 9:7

e Iz 44:13

f 2Kn 29:6
Jer 32:33

g Sdz 10:13-15
Ps 78:34
Ps 106:47
Iz 26:16
Oz 5:15

h Pwt 32:37, 38

i Jer 11:13

j Jer 5:1
Jer 9:2
Dn 9:11

k 2Kn 28:20-22
Iz 9:13

l Iz 1:5
Jer 5:3
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1073 JEREMIASZA 2:32�do�3:6
Czy stałem si� dla Izraela

jak pustkowie
lub jak kraina przejmuj�cej

ciemności?
Dlaczego mój lud mówi:

‚Chodzimy sobie,
gdzie chcemy.

Już nie przyjdziemy
do Ciebie’?a

32 Czy dziewica może zapo-
mnieć o swoich ozdobach,

panna młoda o swojej
ślubnej szarfie�?

A jednak mój lud już dawno
o mnie zapomniałb.

33 Kobieto, jak sprytnie robisz
wszystko, żeby zdobyć
miłość!

Wyszkoliłaś si� w popełnia-
niu złac.

34 Nawet twoje ubranie jest
poplamione krwi� ludzi�
niewinnych i ubogichd,

chociaż nie widziałem, żeby
gdziekolwiek si� włamywali.

Ich krew jest na całym
twoim ubraniue.

35 Ty jednak twierdzisz:
‚Jestem niewinna.

Bóg na pewno już si�
na mnie nie gniewa’.

Ponieważ mówisz:
‚Nie zgrzeszyłam’,

wydaj� na ciebie wyrok.
36 Czemu tak lekko traktujesz

swoje nieobliczalne
post�powanie?

Zawstydziła ci� Asyriaf

i tak samo zawstydzi ci�
Egiptg.

37 Również z tego powodu
pójdziesz zawstydzona�h,

bo Jehowa odrzucił tych,
na których polegasz.

Nie zapewni� ci powodze-
nia”.

2:32 �Lub „o swoich przepaskach na
piersi”. 2:34 �Lub „dusz”. 2:37
�Dosł. „z r�kami na głowie”.

3 Ludzie mówi�: „Jeśli m�ż-
czyzna odprawi żon� i ona

go opuści, i wyjdzie za innego
m�żczyzn�, to czy ten pierwszy
do niej wróci?”.

Czy ta ziemia nie została
całkowicie skalana?a

„Uprawiałaś prostytucj�
z wielomab

i teraz miałabyś do mnie
wrócić?”—oznajmia
Jehowa.

2 „Podnieś oczy na nagie
wzgórza i zobacz.

Czy jest jakieś miejsce,
w którym nie zostałaś
wykorzystana?

Siadywałaś przy drogach jak
koczownik� na pustkowiu

i czekałaś na swoich
kochanków.

Wci�ż kalasz t� ziemi�
swoj� prostytucj�

i niegodziwości�c.
3 Dlatego ulewy zostały

wstrzymaned

i również wiosn� nie ma
deszczu.

Wygl�dasz wyzywaj�co
jak żona�, która uprawia
prostytucj�.

Jesteś bezwstydnae.
4 Ale teraz wołasz do mnie:

‚Mój Ojcze, jesteś przyja-
cielem od czasów mojej
młodości!f

5 Czy należy wiecznie si�
gniewać

lub już zawsze chować
uraz�?’.

Właśnie tak mówisz,
ale wci�ż popełniasz całe zło,

do którego jesteś zdolna”g.
6 Za dni króla Jozjaszah Je-

howa powiedział do mnie: „ ‚Czy
widziałeś, co zrobiła ta niewier-
na kobieta—Izrael? Chodziła na

3:2 �Dosł. „Arab”. 3:3 �Dosł. „masz
czoło żony”.
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każd� wysok� gór� i pod każ-
de bujne drzewo, żeby upra-
wiać prostytucj�a. 7 Nawet po
tym wszystkim wci�ż j� zach�-
całem do powrotub, ale do mnie
nie wróciła. A Juda patrzyła na
swoj� siostr� post�puj�c� zdra-
dzieckoc. 8 Kiedy to zobaczy-
łem, odprawiłem t� niewiern�
kobiet�, Izraela, z powodu jej cu-
dzołóstwad i dałem jej dokument
rozwodowye. Ale jej zdradziec-
ko post�puj�ca siostra, Juda, nie
przestraszyła si� i sama też zaj�-
ła si� prostytucj�f. 9 Nic sobie
nie robiła� ze swojej prostytu-
cji, kalała t� ziemi� i cudzołoży-
ła z kamieniami i drzewamig.
10 Mimo tego wszystkiego jej
zdradziecko post�puj�ca siostra,
Juda, nie wróciła do mnie całym
sercem, a tylko pozornie’—mówi
Jehowa”.

11 Wtedy Jehowa powiedział
do mnie: „Niewierna kobieta Iz-
rael pokazała, że jest� bardziej
prawa niż zdradziecko post�pu-
j�ca Judah. 12 Idź i ogłoś pół-
nocy te słowa i:

„ ‚ „Powróć, Izraelu, niewier-
na kobieto”—oznajmia Jehowa’ j.
‚ „Nie b�d� na ciebie spogl�-
dał gniewnie�k, bo jestem lojal-
ny”—mówi Jehowa’. ‚„Nie b�d�
wiecznie chował urazy. 13 Tyl-
ko uznaj swoj� win�, bo zbunto-
wałaś si� przeciw Jehowie, swo-
jemu Bogu. Pod każdym bujnym
drzewem obdarowywałaś ob-
cych swoimi wdzi�kami�, ale
mnie nie słuchałaś”—oznajmia
Jehowa’”.

14 „Powróćcie, buntowniczy
synowie”—mówi Jehowa. „Bo ja
stałem si� waszym prawowitym

3:9 �Może chodzić o Izraela. 3:11 �Lub
„jej dusza jest”. 3:12 �Dosł. „nie
opuszcz� na ciebie oblicza”. 3:13 �Lub
„mnożyłaś swoje drogi do obcych bo-
gów pod każde bujne drzewo”.

panem�. Wezm� was—jednego
st�d, a dwóch stamt�d�—i przy-
prowadz� na Syjona. 15 I dam
wam pasterzy post�puj�cych
zgodnie z moj� wol��b. B�d�
was karmić wiedz� i wnikli-
wości�. 16 W tych dniach sta-
niecie si� liczni i b�dzie was
w tej ziemi przybywać”—oznaj-
mia Jehowac. „Już nie b�dziecie
mówić: ‚Arka Przymierza Jeho-
wy!’. Nie b�dziecie o niej myś-
leć ani pami�tać, ani za ni� t�sk-
nić. Nie zrobicie też sobie innej.
17 Wtedy nazwiecie Jerozolim�
tronem Jehowyd i zostan� w niej
zebrane wszystkie narody, żeby
wychwalać imi� Jehowye. Już
nie b�d� uparcie słuchać głosu
swojego niegodziwego serca”.

18 „W tych dniach lud Judy
z ludem Izraela b�d� szły razemf

i razem przyjd� z kraju na pół-
nocy do ziemi, któr� dałem wa-
szym przodkom jako dziedzic-
twog. 19 I pomyślałem: ‚Z jak�
radości� postawiłem ci� na rów-
ni z synami� i dałem ci pi�kn�
ziemi�, najwspanialsze dziedzic-
two pośród narodów�!’h. Myśla-
łem też, że b�dziecie do mnie
mówić: ‚Mój Ojcze!’ i nie przesta-
niecie za mn� chodzić. 20 ‚Ale
wy, potomkowie Izraela, zdra-
dziliście mnie jak żona, która
zdradza i porzuca m�ża�’ i—mó-
wi Jehowa”.
21 Na nagich wzgórzach słychać

płacz i błagania ludu Izraela.
Bo wykrzywili swoj� drog�,
zapomnieli o Jehowie,

swoim Boguj.

3:14 �Możliwe też „waszym m�żem”.
�Dosł. „po jednym z miasta i po dwóch
z rodziny”. 3:15 �Dosł. „pasterzy we-
dług mojego serca”. 3:19 �Chodzi o to,
żeby córka izraelska mogła otrzymać
dziedzictwo zwyczajowo zarezerwowa-
ne dla synów. �Dosł. „dziedzictwo
wojsk narodów”. 3:20 �Dosł. „towa-
rzysza”.
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22 „Wróćcie, buntowniczy

synowie.
Wylecz� was z buntowniczej

postawy”a.
„Jesteśmy! Przyszliśmy

do Ciebie,
bo Ty, Jehowo, jesteś

naszym Bogiemb.
23 Rzeczywiście, wzgórza

i zgiełk na górach s�
czymś złudnymc.

Tak naprawd� tylko nasz
Bóg, Jehowa, może wyba-
wić Izraelad.

24 Ale już od naszej młodości
rzecz haniebna� pochła-
niała ci�żk� prac� naszych
przodkówe,

ich owce i bydło,
ich synów i córki.

25 B�dziemy leżeć w swojej
hańbie

i niech nas okryje nasze
upokorzenie,

bo od młodości aż po dziś
dzień my i nasi przodkowie

grzeszyliśmy przeciwko
Jehowie, swojemu Boguf,

i swojemu Bogu, Jehowie,
nie byliśmy posłuszni”.

4 „Jeśli wrócisz, Izraelu”,
mówi Jehowa,

„jeśli do mnie wrócisz
i usuniesz sprzede mnie

swoje odrażaj�ce bożki,
to nie b�dziesz

uciekinieremg.
2 I jeśli przysi�gniesz w praw-

dzie, sprawiedliwości
i prawości:

‚Przysi�gam na Jehow�,
żywego Boga!�’,

to narody otrzymaj�� od Nie-
go błogosławieństwo

i b�d� si� Nim chlubić”h.

3:24 �Lub „haniebny bóg”. 4:2 �Dosł.
„jako żyje Jehowa!”. �Lub „zdob�d�”.

3 Bo tak Jehowa mówi do
mieszkańców Judy i Jerozolimy:

„Zaorzcie sobie nieuprawia-
n� wcześniej ziemi�

i nie siejcie mi�dzy
cierniamia.

4 Obrzezajcie si� dla Jehowy,
obrzezajcie swoje serca�b,
mieszkańcy Judy i Jerozo-

limy,
żeby z powodu waszych

złych czynów
mój gniew nie wybuchł

jak ogień,
który by płon�ł i nikt

nie mógłby go ugasić”c.
5 Oznajmijcie to w Judzie

i ogłoście to w Jero-
zolimie.

Krzyczcie i dmijcie w róg
po całym krajud.

Wołajcie głośno:
„Zbierzcie si�

i ucieknijmy do warownych
miaste.

6 Postawcie znak� wskazuj�cy
drog� na Syjon.

Szukajcie schronienia
i nie stójcie”,

bo z północy sprowadzam
nieszcz�ścief, wielk�
kl�sk�.

7 Ten, który niszczy narody,
wyruszyłg

jak lew wyłaniaj�cy si�
z zaroślih.

Wyszedł ze swojego miejsca,
żeby z twojej ziemi uczynić
coś, co budzi groz�.

Twoje miasta legn�
w gruzach, b�d�
niezamieszkanei.

8 Dlatego włóżcie na siebie
wory�j,

rozpaczajcie� i lamentujcie,

4:4 �Dosł. „usuńcie napletki swoich
serc”. 4:6 �Lub „słup sygnałowy”.
4:8 �Zob. Słowniczek poj�ć. �Lub „bij-
cie si� w piersi”.
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bo Jehowa nie przestał

płon�ć na nas gniewem.
9 „W tym dniu”, mówi Jehowa,

„króla opuści odwaga�a

i to samo spotka ksi�ż�t.
Kapłani b�d� przerażeni,

a prorocy zdumieni”b.
10 Wtedy powiedziałem: „Ach,

Wszechwładny Panie, Jehowo!
Całkowicie zwiodłeś ten ludc

i Jerozolim�, mówi�c: ‚B�dzie-
cie mieć pokój’d, a tymczasem
śmierć zagl�da nam w oczy�”.

11 W tym czasie ten lud i Je-
rozolima usłysz�:

„Na córk�� mojego ludu
powieje

pal�cy wiatr znad nagich
wzgórz pustyni,

który nie przychodzi odwie-
wać ani oczyszczać.

12 Silny wiatr nadchodzi stam-
t�d na moje polecenie.

Teraz ogłosz� nanichwyroki.
13 Wróg nadci�gnie jak chmury

deszczowe,
a jego rydwany s� jak

wichere.
Jego konie s� szybsze

od orłówf.
‚Biada nam, bo jesteśmy

zgubieni!’
14 Jerozolimo, obmyj swoje

serce z niegodziwości,
żebyś była wybawionag.

Jak długo b�dziesz miała
niegodziwe myśli?

15 Bo głos mówi, co si� stało
w Danh,

i ogłasza nieszcz�ście, które
si� wydarzyło w górach
Efraima.

4:9 �Dosł. „serce”. 4:10 �Lub „miecz
dosi�gn�ł naszej duszy”. 4:11 �Poe-
tycka personifikacja, być może wyraża-
j�ca litość lub współczucie.

16 Zawiadomcie o tym narody.
Ogłaszajcie to Jerozolimie”.
„Z dalekiej ziemi przychodz�

wartownicy�
i wznios� okrzyk wojenny

przeciwko miastom Judy.
17 Otaczaj� Jerozolim�

ze wszystkich stron
jak stróże na polua,

bo zbuntowała si� przeciwko
mnie”b—mówi Jehowa.

18 „Twoje drogi i post�powanie
spadn� na ciebie sam�c.

Jakże gorzka jest twoja
kl�ska,

bo ugodzi ci� w samo serce!”
19 Co za m�ka!� Co za m�ka!

Czuj� w sercu� ogromny ból.
Serce bije mi jak oszalałe.
Nie mog� milczeć,
bo usłyszałem� dźwi�k rogu,
wojenny sygnał alarmowy�d.

20 Doniesiono o jednej kl�sce
za drug�,

bo zniszczony został
cały kraj.

Nagle zniszczono moje
namioty,

w jednej chwili—
moje płótna namiotowee.

21 Jak długo b�d� widział
znak�,

słyszał dźwi�k rogu?f

22 „Bo mój lud jest głupig.
Nie zwraca na mnie uwagi.
To głupi synowie, którym

brakuje zrozumienia.
S� wystarczaj�co bystrzy�,

żeby wyrz�dzać zło,
ale nie umiej� wyświadczać

dobra”.

4:16 �Dosł. „obserwatorzy”, czyli zwia-
dowcy, którzy obserwuj� miasto, że-
by ustalić, kiedy je zaatakować. 4:19
�Dosł. „o moje jelita!”. �Dosł. „w ścia-
nach swojego serca”. �Lub „moja du-
sza usłyszała”. �Możliwe też „głos
okrzyku bojowego”. 4:21 �Lub „słup
sygnałowy”. 4:22 �Lub „m�drzy”.
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23 Spojrzałem na ich ziemi�

i zobaczyłem, że była
pusta i wymarłaa.

Spojrzałem na niebo i nie
było na nim światłab.

24 Spojrzałem na góry i zoba-
czyłem, że si� trz�sły,

a wzgórza si� chwiałyc.
25 Spojrzałem i zobaczyłem,

że nie było żadnego
człowieka,

a wszystkie ptaki�
odleciałyd.

26 Spojrzałem i zobaczyłem,
że sad stał si� pustkowiem

i wszystkie miasta były
zburzonee.

Spowodował to Jehowa
w swoim płon�cym gniewie.

27 Bo tak mówi Jehowa:
„Chociaż nie dokonam
całkowitej zagłady,

to cała ta ziemia
opustoszejef.

28 Dlatego pogr�ży si� ona
w żałobieg,

a niebo ściemniejeh.
Stanie si� to, bo tak powie-

działem, zdecydowałem
i nie zmieni� zdania�

ani od tego nie odst�pi� i.
29 Na odgłos jeźdźców

i łuczników
całe miasto ucieka j.
Ludzie chowaj� si�

w zaroślach
i wspinaj� na skałyk.
Wszystkie miasta

s� porzucone
i nikt w nich nie mieszka”.

30 Co zrobisz, skoro jesteś
spustoszona?

Dawniej ubierałaś si�
w szkarłat,

przystrajałaś si� złotymi
ozdobami

4:25 �Dosł. „ptaki nieba”. 4:28 �Lub
„nie b�d� żałował”.

i powi�kszałaś oczy czarnym
tuszem�.

Ale na darmo si� upi�ksza-
łaśa,

bo ci, którzy ci� poż�dali,
odrzucili ci�,

a teraz chc� ci odebrać
życie�b.

31 Bo usłyszałem głos jakby
kobiety, która cierpi,

udr�k� jakby kobiety rodz�-
cej pierwsze dziecko,

głos córki syjońskiej, która
z trudem łapie oddech.

Wyci�ga r�ce i mówic:
„Biada mi, bo jestem�wyczer-

pana z powodu zabójców!”.

5 Przejdźcie po ulicach
Jerozolimy.

Rozejrzyjcie si� i zwróćcie
uwag�.

Przeszukajcie jej place,
żeby si� przekonać,

czy zdołacie znaleźć czło-
wieka, który post�puje
sprawiedliwied,

takiego, który stara si� być
wierny,

a przebacz� jej.
2 Nawet gdyby mówili:

„Przysi�gamy na Jehow�,
żywego Boga!�”,

to i tak przysi�galiby
fałszywiee.

3 Jehowo, czy Twoje oczy
nie pragn� zobaczyć
wierności?f

Uderzałeś ich, ale to na nich
nie podziałało�.

Wytracałeś ich, ale nie
chcieli przyj�ć skarceniag.

Swoje twarze uczynili
twardszymi od skałyh

i nie chcieli zawrócići.

4:30 �Lub „cieniem do powiek”. �Lub
„nastaj� na twoj� dusz�”. 4:31 �Lub
„moja dusza jest”. 5:2 �Dosł. „jako ży-
je Jehowa!”. 5:3 �Dosł. „nie stali si�
słabi”.
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4 Ale ja powiedziałem sobie:

„To na pewno s� ludzie
prości.

Post�puj� głupio, bo nie
znaj� drogi Jehowy,

prawa swojego Boga.
5 Pójd� do dostojników

i porozmawiam z nimi,
bo przecież musieli zwrócić

uwag� na drog� Jehowy,
na prawo swojego Bogaa.
Ale oni wszyscy połamali

jarzmo
i porozrywali wi�zy�”.

6 Dlatego atakuje ich lew
z lasu,

pustoszy ich wilk z pustyn-
nych równin,

lampart czyha w pobliżu ich
miast.

Każdy, kto stamt�d wycho-
dzi, zostaje rozszarpany.

Bo liczne s� ich przewinie-
nia,

dopuścili si� wielu zdradb.
7 Jak mog� ci to przebaczyć?

Twoi synowie mnie porzucili
i przysi�gaj� na to,

co nie jest Bogiemc.
Zaspokajałem ich potrzeby,
ale oni dalej cudzołożyli,
tłumnie chodzili do domu

prostytutki.
8 S� jak jurne konie ogarni�te

ż�dz�—
każdy rży do żony innego

m�żczyznyd.
9 „Czy z powodu tych rzeczy

nie mam ich poci�gn�ć
do odpowiedzialności?”—
mówi Jehowa.

„Czy nie mam� si� zemścić
na takim narodzie?”e

10 „Wyruszcie przeciwko
jej tarasom winorośli
i niszczcie,

5:5 �Lub „odrzucili ograniczenia”. 5:9
�Lub „moja dusza nie ma”.

ale nie doprowadzajcie
do całkowitej zagładya.

Usuńcie jej rozrastaj�ce si�
p�dy,

bo nie należ� do Jehowy.
11 Bo potomkowie Izraela

i Judy
całkowicie mnie zdradzili”—

oznajmia Jehowab.
12 „Wyparli si� Jehowy

i mówi�:
‚On nic nie zrobi�c.
Nie spadnie na nas żadne

nieszcz�ście,
nie zobaczymy miecza

ani kl�ski głodu’d.
13 Prorocy wypowiadaj� puste

słowa�
i nie ma w nich słowa

Bożego.
Niech także przepadn��!”

14 Dlatego tak oświadcza
Jehowa, Bóg Zast�pów:

„Ponieważ ci ludzie mówi�
takie rzeczy,

to ja sprawiam, że moje
słowa s� w twoich ustach
ognieme,

a ten lud jest drewnem,
które on pochłonie”f.

15 „Ludu Izraela, sprowadzam
na ciebie naród
z daleka”g—mówi Jehowa.

„Jest to naród, który istnieje
od dawna,

naród pradawny,
naród, którego j�zyka

nie znasz
i którego mowy nie potrafisz

zrozumiećh.
16 Ich kołczan jest jak otwarty

grób,
wszyscy oni s� wojowni-

kami.
17 Pochłon� twoje zbiory

i twój chlebi.

5:12 �Możliwe też „On nie istnieje”.
5:13 �Lub „s� pełni wiatru”. �Czyli
niech przepadn� jak ich puste słowa.

ROZDZ. 5
a Mi 3:1
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f Jer 23:29

g Jer 1:15
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50
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Pochłon� twoich synów

i twoje córki.
Pochłon� twoje owce i bydło.
Pochłon� twoje winorośle

i figowce.
Zniszcz� mieczem twoje wa-

rowne miasta, na których
polegasz”.

18 „Ale nawet w tych dniach”,
mówi Jehowa, „nie zgładz� was
wszystkicha. 19 A kiedy zapy-
taj�: ‚Dlaczego nasz Bóg, Jeho-
wa, zrobił nam to wszystko?’,
odpowiesz im: ‚Skoro mnie po-
rzuciliście, żeby służyć cudzo-
ziemskiemu bogu w swoim kraju,
to b�dziecie służyć cudzoziem-
com w obcym kraju’”b.
20 Oznajmijcie to w domu

Jakuba
i ogłoście to w Judzie:

21 „Posłuchaj tego, głupi
i nierozumny narodzie�c:

Macie oczy, ale nie widzicied,
macie uszy, ale nie

słyszyciee.
22 ‚Czy si� mnie nie boicie?’—

mówi Jehowa.
‚Czy nie powinniście przede

mn� drżeć?
To ja wytyczyłem piaskiem

granic� morza,
ustanowiłem niezmienny

przepis, którego morze
nie naruszy.

Chociaż jego fale si� pi�trz�,
nie mog� si� przebić.

Chociaż s� wzburzone,
to i tak nie mog� jej
przekroczyćf.

23 Ale ten naród ma uparte
i buntownicze serce.

Odwrócili si� ode mnie
i poszli swoj� drog�g.

24 I nie mówi� sobie:
„Bójmy si� teraz Jehowy,

naszego Boga,
Tego, który we właściwym

czasie daje deszcz,

5:21 �Dosł. „głupi ludu bez serca”.

zarówno jesienny,
jak i wiosenny,

Tego, który strzeże nam
tygodni przeznaczonych
na żniwa”a.

25 To przez swoje przewinienia
nie otrzymujecie
tych rzeczy,

to wasze grzechy pozbawiły
was tego, co dobreb.

26 Bo w moim narodzie s�
ludzie niegodziwi.

Wypatruj� ofiary jak
przyczajeni łowcy ptaków.

Zastawiaj� śmierteln�
pułapk�

i łapi� w ni� ludzi.
27 Jak klatka jest pełna

ptaków,
tak ich domy s� pełne

podst�puc.
Dlatego stali si� pot�żni

i bogaci.
28 Roztyli si�, a ich skóra si�

wygładziła.
S� przepełnieni złem.
Nie broni� w s�dzie sierot�d

i odmawiaj� sprawiedliwości
biednyme,

żeby im samym dobrze si�
powodziło’”.

29 „Czy z powodu tych rzeczy
nie mam ich poci�gn�ć
do odpowiedzialności?”—
mówi Jehowa.

„Czy nie mam� si� zemścić
na takim narodzie?

30 W tym kraju dzieje si� coś
szokuj�cego i okropnego:

31 Prorocy prorokuj�
kłamliwief,

kapłani nadużywaj� władzy,
a mojemu ludowi to si�

podobag.
Ale co zrobicie,

gdy przyjdzie koniec?”

5:28 �Dosł. „chłopca bez ojca”. 5:29
�Lub „moja dusza nie ma”.
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6 Synowie Beniamina,
schrońcie si� z dala
od Jerozolimy.

Zadmijcie w róga w Tekoib.
Zapalcie sygnał ogniowy

nad Bet-Hakkerem!
Bo z północy nadci�ga nie-

szcz�ście, wielka kl�skac.
2 Córka syjońska przypomina

pi�kn� i delikatn� kobiet�d.
3 Ale przyjd� pasterze ze swoi-

mi stadami
i wsz�dzie wokół niej rozbij�

namiotye.
Każdy b�dzie wypasał swoje

owcef.
4 „Przygotujcie si� na wojn��

przeciwko niej!
Wstańcie i zaatakujmy j�

w południe!”
„Biada nam, bo dzień si� już

kończy,
bo wydłużaj� si� wieczorne

cienie!”
5 „Wstańcie, zaatakujmy noc�

i zniszczmy jej warowne
wieże”g.

6 Bo tak mówi Jehowa,
Bóg Zast�pów:

„Zetnijcie drzewa i wznieście
przeciw Jerozolimie wał
obl�żniczyh.

To miasto musi zostać
poci�gni�te do odpowie-
dzialności.

Jest w nim tylko ucisk i.
7 Jak woda w cysternie

pozostaje świeża�,
tak świeża� jest niegodzi-

wość w Jerozolimie.
Słychać w niej odgłosy

przemocy i zniszczenia j,
choroba i plaga s� przede

mn� przez cały czas.

6:4 �Dosł. „uświ�ćcie wojn�”. 6:7
�Lub „chłodna”.

8 Jerozolimo, usłuchaj ostrze-
żenia, bo inaczej odwróc�
si�� od ciebie z odraz�a,

sprawi�, że b�dziesz spusto-
szona, staniesz si� bezlud-
n� ziemi�”b.

9 Tak mówi Jehowa,
Bóg Zast�pów:

„Pozostałych z Izraela
wyzbieraj� jak ostatnie
winogrona z winorośli.

Jeszcze raz wyci�gnij r�k�
jak ten, kto zbiera z wino-
rośli winogrona”.

10 „Do kogo mam mówić
i kogo ostrzegać?

Kto posłucha?
Maj� zakryte uszy�, tak iż

nie potrafi� uważnie
słuchaćc.

Zacz�li gardzić słowem
Jehowyd,

nie sprawia im ono
przyjemności.

11 Dlatego płonie we mnie
gniew Jehowy,

powstrzymywanie go mnie
zm�czyło”e.

„Wylej go na dziecko
na ulicyf,

na gromady młodych ludzi.
Wszyscy zostan�

schwytani—m�żczyzna
razem ze swoj� żon�,

starcy razem z bardzo
s�dziwymi�g.

12 Ich domy przypadn� innym,
również ich pola i żonyh.
Bo wyci�gn� r�k� przeciwko

mieszkańcom tej ziemi”—
mówi Jehowa.

13 „Od najmniej do najbardziej
znacz�cego każdy czerpie
nieuczciwe zyski i,

6:8 �Lub „moja dusza odwróci si�”.
6:10 �Dosł. „ich ucho jest nieobrzeza-
ne”. 6:11 �Dosł. „z tymi, którzy s� peł-
ni dni”.
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od proroka do kapłana każ-

dy dopuszcza si� oszustwa.
14 I usiłuj� powierzchownie�

leczyć ran�� mojego ludu,
mówi�c:

‚Jest pokój! Jest pokój!’,
chociaż nie ma pokojub.

15 Czy wstydz� si�, że popeł-
niali odrażaj�ce rzeczy?

Wcale si� nie wstydz�!
Nawet nie wiedz�,

co to wstyd!c
Dlatego upadn� wśród tych,

którzy upadli.
Potkn� si�, gdy sprowadz�

na nich kar�”—
oznajmia Jehowa.

16 Tak mówi Jehowa:
„Stańcie na rozdrożach

i si� rozejrzyjcie.
Pytajcie o dawne szlaki,
o to, gdzie jest dobra droga,

i ni� idźcied,
i znajdźcie dla siebie�

odpoczynek”.
Ale oni mówi�:

„Nie b�dziemy ni� iść”e.
17 „I wyznaczyłem strażnikówf,

którzy nawoływali:
‚Zwracajcie uwag� na dźwi�k

rogu!’”g.
Ale oni odpowiadali: „Nie b�-

dziemy zwracać uwagi”h.
18 „Dlatego słuchajcie, narody!

I dowiedzcie si�, ludzie,
co ich spotka.

19 Słuchaj, ziemio!
Sprowadzam na ten lud

nieszcz�ściei

b�d�ce wynikiem tego,
co sami knuli,

bo nie zwracali uwagi
na moje słowa

i odrzucili moje prawo�”.

6:14 �Lub „niedbale”. �Lub „złama-
nie”. 6:16 �Lub „dla swoich dusz”.
6:19 �Lub „pouczenia”.

20 „Co mnie obchodzi to,
że przynosicie kadzidło�
z Szeby

i słodk� trzcin�� z dalekiej
krainy?

Wasze całopalenia s�
nie do przyj�cia,

wasze ofiary nie sprawiaj�
mi przyjemności”a.

21 Dlatego tak mówi Jehowa:
„Kład� przed tym ludem

przeszkody
i wszyscy si� o nie potkn�—
ojcowie razem z synami,
s�siad i jego towarzysz.
Wszyscy oni zgin�”b.

22 Tak mówi Jehowa:
„Spójrzcie! Z kraju na pół-

nocy przychodzi lud,
z najodleglejszych miejsc

na ziemi wyruszy wielki
naródc.

23 Chwyc� za łuk i oszczep.
S� okrutni i nie okaż�

miłosierdzia.
Ich głos b�dzie jak huk morza.
Przybywaj� na koniachd,
jak wojownik staj� w szyku

bojowym przeciwko tobie,
córko syjońska”.

24 Usłyszeliśmy o tym.
Opadły nam r�cee.
Dopadła nas udr�ka,
cierpienie� jak u kobiety,

która rodzi f.
25 Nie wychodź w pole

i nie chodź drog�,
bo wróg ma miecz.
Wsz�dzie dookoła panuje

przerażenie.
26 Córko mojego ludu,

włóż na siebie wór�g

i tarzaj si� w popiele.

6:20 �Chodzi o olibanum, gumożywic�
z kadzidłowca. �Rodzaj aromatycznej
trzciny. 6:24 �Dosł. „bóle porodowe”.
6:26 �Zob. Słowniczek poj�ć.
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Obchodź żałob� jak po jedy-

naku, gorzko lamentuj�ca,
bo nagle przyjdzie na nas

ten, który niszczyb.
27 „Wyznaczyłem ci��,

żebyś przebadał mój lud,
jak si� bada metal�,

żebyś dokładnie go
sprawdził.

Masz być uważny i przyjrzeć
si� jego post�powaniu.

28 Wszyscy oni s� na wskroś
uparcic,

chodz� i rzucaj�
oszczerstwad.

S� jak miedź i żelazo.
Wszyscy s� skażeni.

29 Miechy si� poprzypalały.
W ogniu wytapia si� tylko

ołów.
Rafiner wysila si� na darmoe,
bo źli i tak nie zostali

oddzielenif.
30 Nazw� ich odrzuconym

srebrem,
bo Jehowa ich odrzucił”g.

7 Jehowa tak powiedział do
Jeremiasza: 2 „Stań w bra-

mie domu Jehowy i tam ogłaszaj
nast�puj�ce or�dzie: ‚Słuchajcie
słowa Jehowy, wszyscy miesz-
kańcy Judy, którzy wchodzicie
przez te bramy, żeby si� kłaniać
Jehowie. 3 Tak mówi Jeho-
wa, Bóg Zast�pów, Bóg Izraela:
„Zmieńcie swoje drogi i czyny
na lepsze, a pozwol� wam dalej
mieszkać w tym krajuh. 4 Nie
polegajcie na zwodniczych sło-
wach i nie mówcie: ‚To� świ�ty-
nia Jehowy, świ�tynia Jehowy,
świ�tynia Jehowy!’ i. 5 Bo jeśli
rzeczywiście zmienicie swoje
drogi i czyny na lepsze, jeśli

6:27 �Chodzi o Jeremiasza. �Lub
„uczyniłem ci� probierc� wśród moje-
go ludu”. 7:4 �Dosł. „[one] s�”. Chodzi
o wszystkie budynki należ�ce do kom-
pleksu świ�tynnego.

naprawd� b�dziecie sprawiedli-
wie rozs�dzać mi�dzy m�żczyz-
n� a jego bliźnima, 6 jeśli nie
b�dziecie gn�bić cudzoziemców,
którzy wśród was mieszkaj�,
sierot� ani wdówb, jeśli nie b�-
dziecie w tym kraju przelewać
niewinnej krwi i jeśli nie b�dzie-
cie na swoje nieszcz�ście cho-
dzić za innymi bogamic, 7 to
ja pozwol� wam dalej mieszkać
w tym kraju, w ziemi, któr� da-
łem waszym przodkom na za-
wsze�” ’”.

8 „Ale wy polegacie na zwod-
niczych słowachd—nie przynie-
sie to żadnego pożytku. 9 Czy
możecie kraśće, mordować, cu-
dzołożyć, fałszywie przysi�gaćf,
składać ofiary� Baalowig i cho-
dzić za bogami, których nie zna-
liście, 10 a potem przychodzić,
stawać przede mn� w tym do-
mu, który nosi moje imi�, i mó-
wić: ‚Zostaniemy wybawieni’, mi-
mo że popełniacie wszystkie te
obrzydliwe rzeczy? 11 Czy ten
dom, który nosi moje imi�,
stał si� w waszych oczach jas-
kini� przest�pców?h Ja widz� to
wszystko”—mówi Jehowa.

12 „‚Idźcie teraz do mojego
miejsca w Szilo i, które pocz�t-
kowo wybrałem, żeby tam prze-
bywało moje imi� j, i zobaczcie,
co z nim zrobiłem z powodu zła
popełnianego przez mój lud, Iz-
raelak. 13 Ponieważ jednak wy
dalej robiliście wszystkie te rze-
czy’, mówi Jehowa, ‚i nie słucha-
liście, chociaż przemawiałem do
was wielokrotnie�l, ani nie od-
powiadaliście, chociaż wci�ż do
was wołałemm, 14 to z tym do-
mem, który nosi moje imi�n

i na którym polegacieo, oraz

7:6 �Dosł. „chłopca bez ojca”. 7:7
�Lub „od wieczności po wieczność”.
7:9 �Lub „sprawiać, że wznosi si� dym
ofiarny”. 7:13 �Dosł. „wstaj�c wcześ-
nie i mówi�c”.
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z tym miejscem, które dałem
wam i waszym przodkom, post�-
pi� tak jak z Sziloa. 15 Odrzu-
c� was, jak odrzuciłem wszyst-
kich waszych braci, wszystkich
potomków Efraima’b.

16 „A ty nie módl si� za ten
lud. Nie błagaj za nimi, nie za-
noś modlitw ani nie proś mnie
w zwi�zku z nimic, bo ci� nie wy-
słuchamd. 17 Czy nie widzisz,
co oni robi�w miastach Judy i na
ulicach Jerozolimy? 18 Syno-
wie zbieraj� drewno, ojcowie roz-
palaj� ogień, a żony zagniataj�
ciasto, żeby robić placki ofiarne
dla Królowej Nieba�e, i wylewaj�
ofiary płynne innym bogom, że-
by mnie obrażaćf. 19 ‚Ale czy
to mnie krzywdz��?’—pyta Jeho-
wa. ‚Czy nie samych siebie, przy-
nosz�c sobie wstyd?’g 20 Dlate-
go tak mówi Wszechwładny Pan,
Jehowa: ‚Na ten kraj, na czło-
wieka i zwierz�, na drzewa polne
i płody ziemi wylej� swoj� złość
i swój wielki gniewh. B�dzie on
płon�ł i nie zostanie ugaszony’ i.

21 „Tak mówi Jehowa, Bóg
Zast�pów, Bóg Izraela: ‚

´
Smiało,

dołóżcie swoje całopalenia do
innych swoich ofiar i sami jedz-
cie ich mi�soj. 22 Bo w dniu,
gdy wyprowadziłem waszych
przodków z Egiptu, nie powie-
działem ani nie nakazałem im
niczego w sprawie całopaleń
czy innych ofiark. 23 Ale da-
łem im taki nakaz: „B�dźcie
mi posłuszni, a ja b�d� waszym
Bogiem, wy natomiast b�dziecie
moim ludem l. We wszystkim po-
st�pujcie tak, jak wam nakazu-
j�, a wtedy b�dzie si� wam do-
brze wiodło”’m. 24 Oni jednak
nie słuchali ani nawet nie nad-
stawili uchan. Post�powali po

7:18 �Tytuł bogini—być może bogini
płodności—czczonej przez odst�pczych
Izraelitów. 7:19 �Lub „obrażaj�; pro-
wokuj�”.

swojemu�, uparcie id�c za gło-
sem swego złego sercaa, i za-
miast iść do przodu, cofali si�.
25 Dzieje si� tak od dnia, gdy
wasi przodkowie wyszli z Egip-
tu, aż po dziś dzieńb. Dlatego do
was posyłałem wszystkich pro-
roków, którzy mi służyli. Posy-
łałem ich dzień w dzień, wielo-
krotnie�c. 26 Ale ten lud mnie
nie słuchał ani nawet nie nad-
stawił uchad. Był uparty� i po-
st�pował gorzej niż jego przod-
kowie!

27 „B�dziesz mówił do nich
wszystkie te słowae, ale oni ci�
nie posłuchaj�. B�dziesz do nich
wołał, ale ci nie odpowiedz�.
28 I powiesz im: ‚To jest naród,
który nie był posłuszny swoje-
mu Bogu, Jehowie, i nie chciał
przyj�ć skarcenia. Wierność zgi-
n�ła i nawet si� o niej nie wspo-
mina�’f.

29 „Ostrzyż swoje nieobci�-
te� włosy i je wyrzuć, a na na-
gich wzgórzach wznieś żałobn�
pieśń, bo Jehowa odrzucił i opu-
ści to pokolenie, które wywo-
łało Jego wielki gniew. 30 ‚Bo
mieszkańcy Judy robili to, co
złe w moich oczach’—mówi Je-
howa. ‚W domu, który nosi moje
imi�, ustawili swoje odrażaj�ce
bożki, żeby go kalaćg. 31 Pobu-
dowali świ�te wzniesienia Tofet
w Dolinie Syna Hinnoma�h, że-
by palić w ogniu swoich synów
i swoje córki i, czego nie nakaza-
łem i co nigdy nawet nie prze-
szło mi przez myśl�’ j.

32 „‚Dlatego nadchodz� dni’,
oznajmia Jehowa, ‚gdy to miejsce

7:24 �Lub „zgodnie ze swoimi radami”.
7:25 �Dosł. „codziennie wstaj�c wcześ-
nie i posyłaj�c”. 7:26 �Dosł. „swój kark
czynili twardym”. 7:28 �Dosł. „jest od-
ci�ta od ich ust”. 7:29 �Lub „poświ�-
cone”. 7:31 �Zob. Słowniczek poj�ć,
hasło „Gehenna”. �Lub „nie zrodziło
si� w moim sercu”.
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nie b�dzie si� już nazywać Tofet
ani Dolina Syna Hinnoma�, ale
Dolina Rzezi. B�d� tam grze-
bać zmarłych, aż nie b�dzie już
miejscaa. 33 I zwłoki tego ludu
stan� si� żerem dla ptaków lata-
j�cych po niebie i zwierz�t zie-
mi, których nikt nie przepłoszyb.
34 Sprawi�, że z miast Judy
i z ulic Jerozolimy znikn� odgło-
sy radości i weselenia si�, głos
pana młodego i panny młodejc,
bo ten kraj legnie w gruzach’”d.

8 „W tym czasie”, oznajmia Je-
howa, „kości królów Judy

i jej ksi�ż�t oraz kości kapła-
nów, proroków i mieszkań-
ców Jerozolimy zostan� zabra-
ne z ich grobów 2 i rozłożone
przed słońcem, ksi�życem i ca-
łym wojskiem nieba�, które ko-
chali, którym służyli, za którymi
chodzili, których szukali i któ-
rym si� kłanialie. Te kości nie
zostan� zebrane ani pochowa-
ne. B�d� jak gnój na powierzch-
ni ziemi”f.

3 „I ci, którzy pozostan� z te-
go złego rodu, b�d� woleli u-
mrzeć, niż żyć. B�dzie tak we
wszystkich miejscach, do któ-
rych ich rozprosz�”—mówi Jeho-
wa, Bóg Zast�pów.

4 „I powiedz im: ‚Tak mówi
Jehowa:

„Czy upadn� i już nie wstan�?
Gdyby jeden zawrócił,

czy nie zawróci i drugi?
5 Dlaczego ten lud, lud Jerozo-

limy, wci�ż mnie zdradza?
Trzyma si� tego,

co zwodnicze,
i nie chce zawrócićg.

6 Zwracałem uwag� i słucha-
łem, ale oni nie mówili
zgodnie z prawd�.

7:32 �Zob. Słowniczek poj�ć, hasło „Ge-
henna”. 8:2 �Chodzi o ciała niebieskie.

Nikt nie okazał skruchy
za swoj� niegodziwość
ani si� nie zastanowił:
‚Co ja zrobiłem?’a.

Jak koń p�dzi do bitwy, tak
każdy ci�gle wraca na dro-
g�, któr� idzie wi�kszość.

7 Nawet bocian na niebie zna
swoje pory�,

a turkawka, jerzyk i drozd�
trzymaj� si� czasu swojego
powrotu�.

Ale mój własny lud nie
rozpoznaje czasu, kiedy
Jehowa go os�dzi”’b.

8 ‚Jak możecie mówić:
„Jesteśmy m�drzy i mamy
prawo� Jehowy”?

Przecież tak naprawd� kłam-
liwe� pióro�c uczonych
w piśmie� służy tylko
do krzewienia fałszu.

9 M�drzy zostali zawstydzenid.
Przerazili si� i zostan�

złapani.
Odrzucili słowo Jehowy,
jak� wi�c maj� m�drość?

10 Dlatego ich żony dam innym
m�żczyznom,

a ich pola innym
właścicielome.

Bo od najmniej do najbar-
dziej znacz�cego każdy
czerpie nieuczciwe zyskif,

od proroka do kapłana każ-
dy dopuszcza si� oszustwg.

11 I usiłuj� powierzchownie�
leczyć ran�� córki mojego
ludu, mówi�c:

„Jest pokój! Jest pokój!”,
chociaż nie ma pokojuh.

12 Czy wstydz� si�, że popeł-
niali odrażaj�ce rzeczy?

Wcale si� nie wstydz�!

8:7 �Lub „wyznaczone czasy”. �Możli-
we też „żuraw”. �Lub „migracji”.
8:8 �Lub „pouczenia”. �Lub „fałszy-
we”. �Lub „rylec”. �Lub „sekretarzy”.
Zob. Słowniczek poj�ć. 8:11 �Lub „nie-
dbale”. �Lub „złamanie”.
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Nawet nie wiedz�,

co to wstyd!a
Dlatego upadn� wśród tych,

którzy upadli.
Potkn� si�, gdy sprowadz�

na nich kar�’b—
oznajmia Jehowa.

13 ‚Zbior� ich, a potem znisz-
cz�’—zapowiada Jehowa.

‚Nie b�dzie już winogron
na winorośli ani fig na
figowcu, a liście zwi�dn�.

Ci ludzie strac� to, co im
dałem’”.

14 „Czemu tu siedzimy?
Zbierzmy si�, wejdźmy

do warownych miastc

i tam zgińmy.
Bo nasz Bóg, Jehowa,

nas zgładzi.
Jehowa daje nam do picia

zatrut� wod�d,
ponieważ zgrzeszyliśmy

przeciwko Niemu.
15 Spodziewano si� pokoju, ale

nie przyszło nic dobrego,
spodziewano si� czasu

uzdrowienia, a panuje
przerażenie!e

16 Od Dan słychać parskanie
koni wrogów.

Od rżenia ich ogierów
trz�sie si� cała ziemia.
Wchodz� i pożeraj� kraj oraz

wszystko, co w nim jest,
miasto i jego mieszkańców”.

17 „Bo posyłam mi�dzy was
w�że,

jadowite w�że, których
nie da si� zaklinać,

i b�d� was k�sać”—
oznajmia Jehowa.

18 Mój smutek jest nieuleczalny,
moje serce jest chore.

19 Z dalekiej ziemi córka
mojego ludu

woła o pomoc:
„Czy na górze Syjon

nie ma Jehowy?

Albo czy nie ma tam
jej króla?”.

„Dlaczego mnie obrażali
swoimi pos�gami,

swoimi bezwartościowymi,
cudzoziemskimi bożkami?”

20 „
˙
Zniwa min�ły, lato si�
skończyło,

my jednak nie zostaliśmy
wybawieni!”

21 Jestem załamany,
wr�cz przybity

z powodu rany córki
mojego ludua.

Ogarn�ło mnie przerażenie.
22 Czy nie ma balsamu�

w Gileadzie?b

Albo czy nie ma tam nikogo,
kto uzdrawia�?c

Dlaczego córka mojego ludu
nie została uleczona?d

9 O, jak bym chciał, żeby moja
głowa była studni� pełn�
wody,

a moje oczy nieustannie
napływały łzami!e

Wtedy dniem i noc�
opłakiwałbym

zabitych spośród swojego
ludu.

2 O, jak bym chciał znać
na pustkowiu takie
miejsce, w którym
nocuj� w�drowcy!

Wtedy opuściłbym swoich
rodaków, odszedłbym
od nich,

bo oni wszyscy s�
cudzołożnikamif,

band� zdrajców.
3 Napinaj� swój j�zyk jak łuk.

W kraju zamiast wierności
panuje fałszg.

„Dopuszczaj� si� jednego zła
za drugim,

a na mnie nie zwracaj�
uwagi”h—mówi Jehowa.

8:22 �Lub „koj�cej maści”. �Lub „leka-
rza”.
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4 „Niech każdy ma si� na bacz-

ności przed swoim bliźnim
i nie ufa nawet swojemu

bratu.
Bo każdy brat jest zdrajc�a,
a każdy bliźni—oszczerc�b.

5 Każdy oszukuje swojego
bliźniego

i nikt nie mówi prawdy.
Nauczyli swój j�zyk mówić

fałszc.
Trudz� si� popełnianiem zła.

6 ˙
Zyjesz pośród podst�pu.
W swoim podst�pie

nie chcieli mnie znać”—
oświadcza Jehowa.

7 Dlatego tak mówi Jehowa,
Bóg Zast�pów:

„Przetopi� ich i wypróbuj�d,
bo co innego mog� zrobić

z córk� swojego ludu?
8 Ich j�zyk jest zabójcz�

strzał�, mówi podst�pnie.
Ktoś swoimi ustami rozma-

wia z bliźnim pokojowo,
ale w sercu urz�dza

zasadzk�”.
9 „Czy z powodu tych rzeczy

nie mam ich poci�gn�ć
do odpowiedzialności?”—
mówi Jehowa.

„Czy nie mam� si� zemścić
na takim narodzie?e

10 B�d� płakał i ubolewał
nad górami,

zaśpiewam żałobn�
pieśń nad pastwiskami
na pustkowiu,

bo zostały wypalone,
tak iż nikt tamt�dy
nie przechodzi,

i nie słychać odgłosów stad.
Ptaki� i inne zwierz�ta

pouciekały, już ich nie maf.
11 Obróc� Jerozolim� w stert�

kamienig, w legowisko
szakalih.

9:9 �Lub „moja dusza nie ma”. 9:10
�Dosł. „ptaki nieba”.

Sprawi�, że miasta Judy
b�d� spustoszone,
niezamieszkanea.

12 Kto jest tak m�dry, żeby to
zrozumieć?

Do kogo przemówił Jehowa,
żeby ktoś taki to opowie-
dział?

Dlaczego ten kraj zgin�ł?
Dlaczego jest wypalony

jak pustkowie,
tak iż nikt przez niego

nie przechodzi?”
13 Jehowa odpowiedział: „Po-

nieważ odrzucili prawo�, które
im dałem, i go nie przestrzegali
ani nie byli mi posłuszni. 14 Na-
tomiast uparcie szli za głosem
swojego sercab i za podobiznami
Baala, czego ich nauczyli ich oj-
cowiec. 15 Dlatego tak mówi Je-
howa, Bóg Zast�pów, Bóg Izraela:
‚Zmusz� ten lud, żeby jadł pio-
łun i pił zatrut� wod�d. 16 Roz-
prosz� ich mi�dzy narodami,
których nie znali oni ani ich oj-
cowiee, i b�d� posyłał za nimi
miecz, dopóki ich nie wytrac�’f.
17 Tak mówi Jehowa,

Bóg Zast�pów:
‚Wykażcie zrozumienie.
Zwołajcie kobiety śpiewaj�-

ce pieśni żałobneg

i poślijcie po umiej�tne
płaczki, żeby przyszły,

18 żeby si� pośpieszyły i zacz�-
ły nam lamentować,

tak by nasze oczy zalały si�
łzami,

a spod naszych powiek
s�czyła si� wodah.

19 Bo z Syjonu słychać lamenti:
„Jakże zostaliśmy

zniszczeni!
Jak wielki jest nasz wstyd!
Bo opuściliśmy kraj, a oni

zburzyli nasze domy”j.

9:13 �Lub „pouczenia”.
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20 Kobiety, słuchajcie słowa

Jehowy.
Niech wasze ucho przyjmie

słowo Jego ust.
Nauczcie swoje córki

tej lamentacji
i siebie nawzajem—

tej pieśni żałobneja.
21 Bo śmierć weszła przez

nasze okna.
Weszła do naszych warow-

nych wież,
żeby dzieci zabrać z ulic
i młodzież—z placów’b.

22 Powiedz: ‚Tak oświadcza
Jehowa:

„Trupy ludzi b�d� padać
jak gnój na pole,

jak pokos świeżo zż�tego
zboża za żniwiarzem

i nie b�dzie nikogo,
kto by je zbierał”’”c.

23 Tak mówi Jehowa:
„Niech m�dry nie szczyci si�

swoj� m�drości�d,
niech pot�żny nie szczyci si�

swoj� pot�g�
i niech bogaty nie szczyci si�

swoim bogactwem”e.
24 „Ale ten, kto si� szczyci,

niech si� szczyci tym,
że jest wnikliwy i ma wiedz�

o mnief,
wiedz� o tym, że ja jestem

Jehowa, Ten, który okazu-
je lojaln� miłość, spra-
wiedliwość i prawość
na ziemig,

bo w nich znajduj� przyjem-
ność”h—mówi Jehowa.

25 „Nadchodz� dni”, oświad-
cza Jehowa, „gdy poci�gn� do
odpowiedzialności każdego ob-
rzezanego, który jednak jest
nieobrzezanyi — 26 Egipcjan j,
Judejczykówk, Edomitów l, Am-
monitówm, Moabitówn i wszyst-
kich, którzy maj� przystrzyżone

włosy na skroniach i mieszka-
j� na pustkowiua. Bo wszystkie
te narody i wszyscy potomko-
wie Izraela maj� nieobrzezane
serca”b.

10 Potomkowie Izraela, słu-
chajcie słowa, które Je-

howa wypowiedział przeciwko
wam. 2 Tak mówi Jehowa:

„Nie uczcie si� zwyczajów
narodówc

ani nie bójcie si� znaków
na niebie,

bo to narody si� ich boj�d.
3 Zwyczaje ludów s� czymś

daremnym.
Ktoś po prostu ścina w lesie

drzewo,
a rzemieślnik własnor�cznie

obrabia je narz�dziem�e.
4 Ludzie ozdabiaj� je srebrem

i złotemf

i przymocowuj� za pomoc�
młotka i gwoździ, żeby si�
nie przewróciłog.

5 Takie bożki s� jak strach na
wróble w polu ogórkowym
i nie potrafi� mówićh.

Trzeba je nosić, bo nie
potrafi� chodzići.

Nie bójcie si� ich,
bo nie mog� wyrz�dzić
żadnej krzywdy

ani zrobić nic dobrego”j.
6 Jehowo, nie ma nikogo

takiego jak Tyk.
Jesteś wielki, Twoje imi�

jest wielkie i pot�żne.
7 Królu narodów l, kto by si�

Ciebie nie bał? Przecież
jesteś tego godny.

Bo wśród wszystkich m�dr-
ców narodów i we wszyst-
kich ich królestwach

nie ma absolutnie nikogo
takiego jak Ty!m

10:3 �Lub „sierpakiem”.
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8 Wszyscy oni s� bezrozumni

i głupia.
Pouczenia od drzewa

to całkowita daremnośćb.
9 Z Tarszisz sprowadza si�

srebrne płytkic, a z Ufazu
złoto,

wytwór rzemieślnika, dzieło
r�k złotnika.

Bożki te maj� ubrania z nie-
bieskiej nici i purpurowej
wełny

i wszystkie s� wykonane
przez zdolnych rzemieśl-
ników.

10 Ale to Jehowa naprawd�
jest Bogiem.

Jest żywym Bogiemd

i wiecznym Króleme.
Z powodu Jego oburzenia

zatrz�sie si� ziemiaf,
a Jego pot�pienia nie

przetrwa żaden naród.
11 � Tak macie im powiedzieć:

„Bogowie, którzy nie
utworzyli nieba i ziemi,

znikn� z ziemi i spod tego
nieba”g.

12 To On utworzył ziemi�
swoj� moc�,

On utwierdził żyzn� krain�
sw� m�drości�h

i rozpostarł niebo swoim
zrozumieniemi.

13 Gdy daje słyszeć swój głos,
wody w niebie si� burz� j.
Sprawia też, że z krańców

ziemi wznosz� si�
chmury�k.

Wywołuje błyskawice
w trakcie deszczu�

i wyprowadza wiatr
ze swoich składnicl.

14 Każdy człowiek post�puje
nierozumnie i bez wiedzy.

10:11 �Werset 11 został pierwotnie
spisany w j�zyku aramejskim. 10:13
�Lub „obłoki pary”. �Możliwe też „robi
upusty dla deszczu”.

Każdy złotnik zostanie
zawstydzony z powodu
rzeźbionego bożkaa.

Bo wykonany przez niego
metalowy pos�g jest
fałszem

i w tych rzeczach nie ma
ducha�b.

15 S� czymś daremnym,
dziełem wartym śmiechuc.

Zgin�, gdy nadejdzie dzień
ich rozrachunku.

16 Nie taki jest Bóg� Jakuba,
bo On jest Twórc� wszyst-

kiego.
Izrael jest Jego lask�,

Jego własności�d,
a On sam ma na imi�

Jehowa, Bóg Zast�pówe.
17 Kobieto mieszkaj�ca

w obl�żeniu,
pozbieraj z ziemi swoje

toboły.
18 Bo tak mówi Jehowa:

„Właśnie wyrzucam� z tej
ziemi jej mieszkańców f

i sprawi�, że doświadcz�
udr�ki”.

19 Biada mi z powodu mojej
rany�!g

Jest ona nieuleczalna.
Powiedziałem: „Na pewno

jest to moja choroba
i musz� j� znosić.

20 Mój namiot został zniszczo-
ny, a wszystkie jego linki—
rozerwaneh.

Opuścili mnie synowie
i już ich nie ma i.

Nie ma kto rozłożyć mojego
namiotu ani podnieść jego
płócien.

21 Bo pasterze zachowywali si�
nierozs�dniej

i nie pytali Jehowyk.

10:14 �Lub „tchnienia”. 10:16 �Dosł.
„Dział”. 10:18 �Lub „wyrzucam jak
z procy”. 10:19 �Lub „złamania”.
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Dlatego nie działali z wnikli-

wości�,
a wszystkie ich stada zostały

rozproszone”a.
22 Słuchaj! Oto wiadomość!

Nadchodzi!
Z kraju na północy nadci�ga

wielki zgiełkb,
żeby spustoszyć miasta

Judy, zrobić z nich
legowisko szakalic.

23 Jehowo, dobrze wiem, że
do człowieka nie należy�
wyznaczanie sobie drogi.

Do człowieka, który idzie,
nie należy nawet kierowa-
nie swoim krokiemd.

24 Jehowo, koryguj mnie tak,
jak uznasz za słuszne,

ale nie w złoście, żebyś mnie
nie unicestwiłf.

25 Swój gniew wylej na narody,
które Ci� lekceważ�g,

i na rodziny, które nie wzy-
waj� Twojego imienia.

Bo pożarły Jakubah—
tak, pożarły go

doszcz�tniei—
i spustoszyły jego kraj j.

11 Jehowa tak przemówił do
Jeremiasza: 2 „Słuchaj-

cie słów tego przymierza!
„Przekaż� je mieszkańcom

Judy i Jerozolimy 3 i powiedz
im: ‚Tak mówi Jehowa, Bóg Iz-
raela: „Przekl�ty jest człowiek
nietrzymaj�cy si� słów tego
przymierzak, 4 które zawarłem
z waszymi przodkami w dniu,
gdy wyprowadziłem ich z Egiptu l,
z rozżarzonego pieca�m, i powie-
działem: ‚B�dźcie mi posłuszni

10:23 �Czyli człowiek nie ma takiego
prawa ani umiej�tności. 11:2 �Polece-
nie najwyraźniej kierowane do Jeremia-
sza. 11:4 �Lub „z pieca do wytopu że-
laza”.

i róbcie wszystko, co wam naka-
zuj�.Wtedy staniecie si� moim lu-
dem, a ja b�d� waszym Bogiema,
5 tak iż b�d� mógł spełnić to, co
przysi�głem waszym przodkom—
że dam im ziemi� mlekiem i mio-
dem płyn�c�’b.

˙
Zyjecie w niej po

dziś dzień” ’”.
A ja odpowiedziałem: „Amen�,

Jehowo”.
6 Wtedy Jehowa mi powie-

dział: „W miastach Judy i na uli-
cach Jerozolimy ogłaszaj wszyst-
kie te słowa: ‚Słuchajcie słów
tego przymierza i si� do nich sto-
sujcie. 7 Bo od dnia, gdy wy-
prowadziłem waszych przodków
z Egiptu, usilnie i wielokrotnie�
ich napominałem: „B�dźcie mi
posłuszni”. I robi� to aż do dzi-
siajc. 8 Ale oni nie słuchali ani
nawet nie nadstawili ucha. Każdy
uparcie szedł za głosem swojego
złego sercad. Ukarałem ich wi�c
zgodnie ze słowami tego przy-
mierza, którego kazałem im prze-
strzegać, a którego oni przestrze-
gać nie chcieli’”.

9 Potem Jehowa powiedział
do mnie: „Mieszkańcy Judy i Je-
rozolimy zmówili si� przeciw-
ko mnie. 10 Wrócili do bł�dów
swoich dawnych przodków, któ-
rzy nie chcieli być posłuszni mo-
im słowome, i—tak jak tamci—
poszli za innymi bogami i im
służyli f. Izrael i Juda złamały
moje przymierze, które zawar-
łem z ich przodkamig. 11 Dla-
tego tak mówi Jehowa: ‚Spro-
wadzam na nich nieszcz�ścieh,
którego nie zdołaj� unikn�ć.
Gdy b�d� wołać do mnie o po-
moc, nie wysłucham ich i.
12 Wtedy miasta Judy i miesz-
kańcy Jerozolimy pójd� wołać

11:5 �Lub „niech si� tak stanie”. 11:7
�Dosł. „wstaj�c wcześnie i napomina-
j�c”.
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o pomoc do bogów, którym skła-
daj� ofiary�a, ale ci na pew-
no nie uratuj� ich w czasie nie-
szcz�ścia. 13 Bo masz, Judo,
tylu bogów, ile miast, a ile jest
ulic w Jerozolimie, tyle posta-
wiłaś ołtarzy dla rzeczy hanieb-
nej�—ołtarzy do składania ofiar
Baalowi’b.

14 „A ty� nie módl si� za ten
lud. Nie błagaj za nimi ani nie
zanoś modlitw w zwi�zku z ni-
mic, bo nie b�d� słuchał, gdy
b�d� do mnie wołać z powodu
swojego nieszcz�ścia.
15 Moja ukochana, jakie masz

prawo być w moim domu,
skoro tak wielu twoich

synów post�puje
niegodziwie?

Czy świ�tym mi�sem�
odwróc� oni nieszcz�ście,
gdy na ciebie przyjdzie?

Czy b�dziesz si� wtedy
radować?

16 Jehowa nazwał ci� kiedyś
bujnym drzewem oliwnym,

pi�knym drzewem
o wybornych owocach.

Ale z wielkim łoskotem ci�
podpalił,

a oni połamali twoje gał�zie.
17 „Jehowa, Bóg Zast�pów,

Ten, który ci� zasadziłd, oświad-
czył, że spadnie na ciebie nie-
szcz�ście z powodu zła, które-
go dopuszczały si� Izrael i Juda,
obrażaj�c Go� przez składanie
ofiar Baalowi”e.
18 Jehowa mnie powiadomił,

żebym wiedział.
Boże, dałeś mi wtedy

zobaczyć, co oni robi�.

11:12 �Lub „dla których wznosz� dym
ofiarny”. 11:13 �Lub „haniebnemu bo-
gu”. 11:14 �Chodzi o Jeremiasza.
11:15 �Chodzi o ofiary składane w świ�-
tyni. 11:17 �Dosł. „mnie”.

19 Byłem jak uległy baranek
prowadzony na rzeź.

Nie wiedziałem, że knuj�
przeciwko mniea:

„Zniszczmy to drzewo
razem z jego owocami

i zgładźmy go z krainy
żyj�cych,

żeby już nie pami�tano
jego imienia”.

20 Ale Jehowa, Bóg Zast�pów,
s�dzi w sposób prawy.

Bada najskrytsze myśli�
i serceb.

Boże, daj mi zobaczyć,
jak si� na nich zemścisz,

bo Tobie powierzyłem
swoj� spraw� s�dow�.

21 Dlatego Jehowa tak wypo-
wiada si� przeciwko mieszkań-
com Anatotc, którzy chc� mi
odebrać życie� i mówi�: „Nie
wolno ci prorokować w imie-
niu Jehowyd, bo inaczej zginiesz
z naszych r�k”— 22 tak mówi
Jehowa, Bóg Zast�pów: „Zamie-
rzam poci�gn�ć ich do odpowie-
dzialności. Młodzi m�żczyźni
zgin� od mieczae, a ich syno-
wie i córki umr� od kl�ski gło-
duf. 23 Z mieszkańców Anatotg

nie pozostanie nawet garstka,
bo w roku, w którym poci�gn�
ich do odpowiedzialności, spro-
wadz� na nich nieszcz�ście”.

12 Jehowo, jesteś prawyh,
gdy Ci przedkładam
swoj� skarg�,

gdy rozmawiam z Tob�
o tym, co si� wi�że
ze sprawiedliwości�.

Czemu jednak dobrze si�
wiedzie niegodziwymi,

a post�puj�cy zdradziecko
niczym si� nie martwi�?

11:20 �Lub „najgł�bsze uczucia”. Dosł.
„nerki”. 11:21 �Lub „nastaj� na twoj�
dusz�”.
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2 Zasadziłeś ich i zapuścili

korzenie.
Wyrośli i wydali owoce.
Jesteś na ich ustach, ale

z dala od ich najskrytszych
myśli�a.

3 Ale mnie, Jehowo, dobrze
znaszb, widzisz mnie,

zbadałeś moje serce i zoba-
czyłeś, że jest z Tob�c.

Oddziel ich jak owce na rzeź
i przeznacz ich na dzień

zabijania.
4 Jak długo jeszcze ma

ta ziemia marnieć,
a roślinność na każdym polu

wysychać?d

Z powodu zła jej miesz-
kańców

ptaki i inne zwierz�ta
zostały zmiecione.

Bo powiedzieli: „On nie wi-
dzi, co si� z nami stanie”.

5 Jeśli si� m�czysz, biegn�c
z pieszymi,

to jak zdołasz ścigać si�
z końmi?e

Nawet jeśli czujesz si�
pewnie w spokojnej ziemi,

to jak sobie poradzisz
wśród g�stych zarośli
nad Jordanem?

6 Bo zdradzaj� ci� nawet
twoi bracia,

domownicy twojego
własnego ojcaf.

Zacz�li głośno wołać
przeciwko tobie.

Nie wierz im,
nawet jeśli ci mówi� coś

dobrego.
7 „Opuściłem swój domg, po-

rzuciłem swoj� własnośćh.
Swoj� ukochan�� wydałem

w r�ce jej wrogów i.

12:2 �Lub „najgł�bszych uczuć”. Dosł.
„nerek”. 12:7 �Lub „ukochan� mojej
duszy”.

8 Moja własność stała si�
dla mnie jak lew w lesie.

Zacz�ła na mnie ryczeć.
Dlatego j� znienawidziłem.

9 Moja własność jest dla mnie
jak wielobarwny� ptak
drapieżny.

Inne ptaki drapieżne
otaczaj� go i atakuj�a.

Chodźcie, zbierzcie si�,
wszystkie polne zwierz�ta,

przyjdźcie jeśćb.
10 Wielu pasterzy zniszczyło

moj� winnic�c,
podeptali należ�c� do mnie

ziemi�d.
Moj� pi�kn� ziemi� zamienili

w bezludne pustkowie.
11 Stała si� nieużytkiem,

zmarniała�,
leży przede mn� spusto-

szonae.
Cały kraj został spustoszony,
ale żaden człowiek nie bierze

sobie tego do sercaf.
12 Ci, którzy niszcz�,

przyszli przez pustkowie
wszystkimi wydeptanymi
ścieżkami,

bo miecz Jehowy pożera
od jednego końca kraju
do drugiegog.

Nie ma pokoju dla nikogo�.
13 Posiali pszenic�, ale zż�li

ciernieh.
Um�czyli si�, ale nie dało to

żadnego pożytku.
B�d� si� wstydzić swoich

plonów
z powodu płon�cego gniewu

Jehowy”.
14 Takmówi Jehowa: „Wszyst-

kich moich niegodziwych s�sia-
dów dotykaj�cych dziedzictwa,
które dałem swojemu ludowi,

12:9 �Lub „nakrapiany”. 12:11 �Możli-
we też „jest w żałobie”. 12:12 �Dosł.
„dla żadnego ciała”.
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Izraelowia, wykorzeniam z ich
ziemib. A mieszkańców Judy wy-
korzeni� spośród nich. 15 Ale
gdy już ich wykorzeni�, znowu
okaż� im miłosierdzie i każde-
go z nich przyprowadz� z powro-
tem do jego dziedzictwa i do je-
go ziemi”.

16 „A jeśli te narody naucz�
si� post�pować jak mój lud i b�-
d� przysi�gać na moje imi�, mó-
wi�c: ‚Przysi�gamy na Jehow�,
żywego Boga!�’—tak jak nauczy-
ły mój lud przysi�gać na Baa-
la—to otrzymaj� miejsce pośród
mojego ludu. 17 Ale jeśli jakiś
naród nie zechce być posłusz-
ny, to całkowicie go wykorzeni�
i zniszcz�”—oświadcza Jehowac.

13 Tak powiedział mi Jeho-
wa: „Idź, kup sobie lniany

pas i przepasz si� nim. Ale nie
wkładaj go do wody”. 2 Zgod-
nie ze słowem Jehowy kupiłem
wi�c pas i si� nim przepasałem.
3 A Jehowa przemówił do mnie
po raz drugi: 4 „Weź pas, który
kupiłeś i który nosisz, i wstań,
pójdź nad Eufrat, po czym ukryj
go tam w skalnej rozpadlinie”.
5 Poszedłem wi�c i ukryłem go
nad Eufratem, tak jak mi kazał
Jehowa.

6 Ale po wielu dniach Jeho-
wa powiedział mi: „Wstań, idź
nad Eufrat i weź stamt�d pas,
który kazałem ci tam ukryć”.
7 Poszedłem wi�c nad Eufrat,
wykopałem ten pas i wzi�łem
go z miejsca, gdzie go wcześniej
ukryłem. Zobaczyłem, że był
zniszczony, do niczego si� nie
nadawał.

8 Potem Jehowa przemówił
do mnie: 9 „Tak mówi Jehowa:
‚Tak samo zniszcz� pych� Judy
i ogromn� pych� Jerozolimyd.
10 Ten zły lud nie chce być po-
słuszny moim słowome, uparcie
idzie za głosem swojego sercaf

12:16 �Dosł. „jako żyje Jehowa!”.

i chodzi za innymi bogami, słu-
ż�c im i si� im kłaniaj�c. Stanie
si� taki jak ten pas, który si� do
niczego nie nadaje’. 11 ‚Bo jak
pas przylega do ciała� człowie-
ka, tak sprawiłem, żeby wszys-
cy z Izraela i Judy przylgn�li do
mnie’, oświadcza Jehowa, ‚żeby
stali si� dla mnie ludema, imie-
niem, chwał� i czymś pi�knymb.
Ale oni nie byli posłuszni’c.

12 „Przekaż im też nast�pu-
j�c� wiadomość: ‚Tak mówi Je-
howa, Bóg Izraela: „Każdy wiel-
ki dzban napełnia si� winem”’.
A oni ci odpowiedz�: ‚Czyżby-
śmy nie wiedzieli, że każdy wiel-
ki dzban napełnia si� winem?’.
13 Wtedy im powiedz: ‚Tak mó-
wi Jehowa: „Wszystkich miesz-
kańców tej ziemi, królów zasia-
daj�cych na tronie Dawida,
kapłanów, proroków i wszyst-
kich mieszkańców Jerozolimy
napełniam winem, aż si� upij�d.
14 Roztrzaskam ich jednego
o drugiego, zarówno ojców, jak
i synów”. Takie jest oświadcze-
nie Jehowye. „Nie okaż� współ-
czucia, nie odczuj� żalu ani si�
nie zlituj� nad nimi. Wytrac� ich
i nic mnie przed tym nie po-
wstrzyma”’f.
15 Słuchajcie i zwracajcie

uwag�.
Nie b�dźcie wyniośli,

bo przemówił Jehowa.
16 Oddajcie chwał� swojemu

Bogu, Jehowie,
zanim sprowadzi ciemność
i zanim wasze nogi b�d� si�

potykać o zmroku
na górach.

B�dziecie mieć nadziej�
na światło,

ale On sprowadzi gł�boki
cień,

zamieni je w g�sty mrokg.

13:11 �Dosł. „bioder”.
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17 Jeśli jednak nie zechcecie

słuchać,
to z powodu waszej pychy

b�d�� po kryjomu płakał.
B�d� ronił wiele łez, moje

oczy wr�cz zalej� si�
łzamia,

bo trzoda Jehowyb została
uprowadzona do niewoli.

18 Powiedz królowi i królowej
matce�c: ‚Usi�dźcie niżej,

bo wasza pi�kna korona
spadnie wam z głowy’.

19 Miasta południa s� zamkni�-
te� i nie ma nikogo, kto by
je otworzył.

Cał� Jud� poprowadzono na
wygnanie, uprowadzono
wszystkich co do jednegod.

20 Podnieś oczy i zobacz tych,
którzy nadchodz�
z północye.

Gdzie jest trzoda, któr� ci
dano? Gdzie s� twoje
pi�kne owce?f

21 Co powiesz, gdy ci� ukarz�
ci, z którymi od pocz�tku si�

przyjaźniłaś?g

Czy nie chwyc� ci� bóle
porodowe, podobnie jak
kobiet�, która rodzi?h

22 A gdy pomyślisz sobie:
‚Czemumnie to spotkało?’ i,

wiedz, że to z powodu twoje-
go wielkiego przewinienia
zerwano poły twoich szatj

i okrutnie potraktowano
twoje pi�ty.

23 Czy Etiopczyk� może
zmienić swoj� skór� albo
lampart swoje c�tki?k

Jeśliby tak było, to i wy
moglibyście post�pować
dobrze,

wy, którzy jesteście naucze-
ni wyrz�dzać zło.

13:17 �Lub „moja dusza b�dzie”. 13:18
�Lub „i pani”. 13:19 �Lub „obl�żone”.
13:23 �Lub „Kuszyta”.

24 Rozprosz� wi�c was jak sło-
m�, któr� unosi pustynny
wiatra.

25 To jest twój los—to, co ci od-
mierzyłem”, mówi Jehowa,

„bo o mnie zapomniałaśb

i ufasz kłamstwomc.
26 Dlatego podnios� poły two-

ich szat aż na twoj� twarz
i b�dzie widać twoj� hańb�d,

27 twoje cudzołóstwae i twoje
poż�dliwe rżenie,

twoj� ohydn�� prostytucj�.
Na wzgórzach, w polu
widziałem twoje odrażaj�ce

zachowanief.
Biada ci, Jerozolimo!
Jak długo jeszcze b�dziesz

nieczysta?”g.

14 Jehowa tak przemówił
do Jeremiasza w sprawie

kl�sk suszyh:
2 Juda jest pogr�żona w żało-

biei, a jej bramy popadły
w ruin�.

Osuwaj� si� przygn�bione
na ziemi�,

a z Jerozolimy wznosi si�
lament.

3 Panowie posyłaj� sług�
po wod�.

Ci id� do zbiorników�,
ale jej nie znajduj�.

Wracaj� z pustymi naczy-
niami.

S� zawstydzeni i rozcza-
rowani,

zakrywaj� głowy.
4 Gleba jest pop�kana,

bo w kraju nie ma deszczuj,
dlatego rolnicy s� przeraże-

ni i zakrywaj� głowy.
5 Nawet łania porzuca na polu

nowo narodzone młode,
bo nie ma trawy.

13:27 �Lub „bezwstydn�”. 14:3 �Lub
„małych”. �Lub „rowów; cystern”.
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6 Dzikie osły stoj� na nagich

wzgórzach.
Dysz� jak szakale.
Ich oczy słabn�, bo nie ma

roślinnościa.
7 Jehowo, chociaż nasze

przewinienia świadcz�
przeciwko nam,

działaj ze wzgl�du na swoje
imi�b.

Bo wiele razy byliśmy
niewiernic

i grzeszyliśmy przeciwko
Tobie.

8 Nadziejo Izraela, jego Wy-
bawcod w czasach udr�ki,

czemu jesteś jak obcy w tym
kraju,

jak podróżny, który zatrzy-
muje si� tylko na noc?

9 Czemu jesteś jak ktoś osłu-
piały,

jak mocarz, który nie może
wybawić?

Przecież jesteś pośród nas,
Jehowoe,

i nosimy Twoje imi�f.
Nie opuszczaj nas.

10 Tak Jehowa mówi o tym
ludzie: „Bardzo lubi� si� tułaćg,
nie powstrzymali swoich nógh.
Dlatego nie podobaj� si� Jeho-
wie i. Teraz On b�dzie pami�-
tał ich przewinienie i poci�gnie
ich do odpowiedzialności za ich
grzechy” j.

11 Potem Jehowa powiedział
do mnie: „Nie módl si� o do-
bro dla tego luduk. 12 Gdy po-
szcz�, nie słucham ich błagań l,
a gdy składaj� całopalenia i ofia-
ry zbożowe�, te nie sprawiaj� mi
przyjemnościm. Wytrac� ich mie-
czem, głodem i zaraz��”n.

13 Na to powiedziałem: „Ach,
Wszechwładny Panie, Jehowo!

14:12 �Zob. Słowniczek poj�ć. �Lub
„chorob�”.

Prorocy im mówi�: ‚Nie zobaczy-
cie miecza ani nie dotknie was
kl�ska głodu, ale zapewni� wam
w tym miejscu prawdziwy po-
kój’”a.

14 Wtedy Jehowa mi powie-
dział: „Prorocy prorokuj� w mo-
im imieniu kłamstwab. Nie po-
słałem ich, niczego im nie
nakazałem ani do nich nie mówi-
łemc. Jako proroctwo przedsta-
wiaj� wam fałszyw� wizj�, nic
niewart� wróżb� i swoje sprytne
wymysły�d. 15 Dlatego tak mó-
wi Jehowa: ‚Prorocy, którzy
prorokuj� w moim imieniu, choć
ich nie posłałem, i którzy mó-
wi�, że na ten kraj nie spadnie
miecz ani kl�ska głodu, pogin�
właśnie od miecza i kl�ski gło-
due. 16 A ci, którym proroku-
j�, zostan� z powodu kl�ski gło-
du i miecza wyrzuceni na ulice
Jerozolimy. Nie b�dzie komu ich
grzebaćf—ich samych, ich żon
oraz ich synów i córek—bo wy-
lej� na nich nieszcz�ście, na któ-
re zasługuj�’g.

17 „Powiedz im te słowa:
‚Niech moje oczy noc�

i dniem zalewaj� si� łzami
i niech nie przestaj�h,

bo dziewica, córka mojego
ludu, została całkowicie
zmiażdżona i rozbita i,

zadano jej bardzo
dotkliw� ran�.

18 Gdy wychodz� na pole
i patrz�,

widz� zabitych mieczem!j
A gdy wchodz� do miasta,
widz� cierpi�cych z powodu

kl�ski głodu!k
Bo zarówno prorok,

jak i kapłan bł�kaj� si�
po kraju, którego
nie znaj�’” l.

14:14 �Dosł. „oszustwo swojego włas-
nego serca”.

ROZDZ. 14
a Jer 12:4

Jl 1:18

b Joz 7:9
Ps 25:11
Ps 115:1, 2

c Ezd 9:6
Neh 9:33
Dn 9:5, 8

d Ps 106:8
Ps 106:21
Iz 45:15

e Wj 29:45
Pwt 23:14

f Dn 9:19

g Jer 2:23

h Jer 2:25

i Jer 6:20

j Oz 8:13

k Jer 7:16
Jer 11:14

l Iz 1:15
Iz 58:3
Jer 11:11
Eze 8:18

m Iz 1:11

n Jer 9:16
Eze 5:12

��������������������

szpalta 2
a Jer 4:10

Jer 5:31
Jer 6:13, 14
Jer 23:16, 17
Jer 27:8-10
Eze 13:10
Mi 3:11

b Jer 23:25, 26
Jer 29:21

c Jer 23:21
Jer 27:15

d Lam 2:14

e Jer 5:12, 13
Jer 23:15
Eze 12:24
Eze 13:9

f Ps 79:2, 3
Jer 9:22

g Jer 4:18

h Jer 8:18, 21
Jer 9:1

i Lam 1:15

j Eze 7:15

k Lam 5:10

l Pwt 28:36



1095 JEREMIASZA 14:19�do�15:8
19 Czy całkowicie odrzuciłeś

Jud� albo czy poczułeś�
wstr�t do Syjonu?a

Dlaczego nas uderzyłeś,
tak iż nie ma dla nas
uleczenia?b

Spodziewano si� pokoju,
ale nie przyszło nic
dobrego,

spodziewano si� czasu
uzdrowienia, a panuje
przerażenie!c

20 Jehowo, uznajemy swoj�
niegodziwość

i przewinienie swoich
przodków,

bo zgrzeszyliśmy przeciwko
Tobied.

21 Ze wzgl�du na swoje imi�
nie odrzucaj nase,

nie gardź swoim wspaniałym
tronem.

Pami�taj o przymierzu,
które zawarłeś z nami,
i go nie zrywajf.

22 Czy którykolwiek z bezwar-
tościowych bożków naro-
dów może dawać deszcz

albo czy niebiosa same z sie-
bie mog� zsyłać ulewy?

Czy nie jedynie Ty, Jehowo,
nasz Boże, to potrafisz?g

W Tobie pokładamy nadziej�,
boTy sam robisz towszystko.

15 Potem Jehowa powiedział
mi: „Nawet gdyby stali

przede mn� Mojżesz i Samu-
elh, nie okazałbym łaski te-
mu ludowi�. Odpraw sprzede
mnie ten lud. Niech sobie pójd�.
2 A gdyby ci� zapytali: ‚Dok�d
mamy iść?’, powiedz im: ‚Tak
mówi Jehowa:

„Kto na śmierteln� plag�,
ten na śmierteln� plag�!

14:19 �Lub „Twoja dusza poczuła”.
15:1 �Lub „moja dusza nie zwróciłaby
si� ku temu ludowi”.

Kto pod miecz,
ten pod miecz!a

Kto na kl�sk� głodu,
ten na kl�sk� głodu!

A kto do niewoli,
ten do niewoli!”’b.

3 „‚Ustanowi� nad nimi czte-
ry nieszcz�ścia�’c, oznajmia Je-
howa, ‚miecz, który b�dzie ich
zabijał, psy, które b�d� ich wy-
wlekać, ptaki lataj�ce po nie-
bie i zwierz�ta na ziemi, któ-
re b�d� ich pożerać i niszczyćd.
4 I uczyni� z nich coś, co bu-
dzi groz� wśród wszystkich kró-
lestw ziemie. Zrobi� tak z powo-
du judzkiego króla Manassesa,
syna Ezechiasza, za to, czego si�
dopuszczał w Jerozolimief.
5 Kto ci okaże współczucie,

Jerozolimo,
kto si� wczuje w twoje

położenie
i kto si� zatrzyma, żeby

zapytać o twoj� pomyśl-
ność?’.

6 ‚Opuściłaś mnie’, mówi
Jehowag,

‚wci�ż si� ode mnie
odwracasz�h.

Dlatego wyci�gn� r�k� prze-
ciwko tobie i ci� zniszcz�i.

Jestem zm�czony litowa-
niem si� nad tob��.

7 W miastach� tej ziemi
odwiej� widłami tych,
którzy s� moim ludem.

Pozbawi� ich dzieci j.
Zgładz� ich,
bo nie chcieli zmienić

swojego post�powaniak.
8 Ich wdów b�dzie wi�cej niż

ziarnek piasku morskiego.

15:3 �Możliwe też „cztery rodzaje os�-
du”. Dosł. „cztery rodziny”. 15:6 �Moż-
liwe też „wci�ż chodzisz do tyłu”. �Lub
„odczuwaniem żalu”. 15:7 �Dosł. „bra-
mach”.
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W południe sprowadz�

na nich—na matki i na mło-
dych—tego, który niszczy.

Nagle sprowadz� na nich
niepokój i przerażenie.

9 Kobieta, która urodziła
siedmioro dzieci, osłabła,

z trudem łapie� oddech.
Jej słońce zaszło jeszcze

za dnia,
co przyniosło wstyd

i upokorzenie�’.
‚A tych niewielu, którzy

z nich pozostali,
wydam na pastw� miecza

na oczach ich wrogów’—
oświadcza Jehowa”a.

10 Biada mi, moja matko,
bo urodziłaś mnieb—

człowieka uwikłanego
w kłótnie i spory
z całym krajem.

Nie udzielałem pożyczki
ani jej nie brałem,

a oni wszyscy mnie
przeklinaj�.

11 Jehowa powiedział:
„Na pewno b�d� ci
pomagał�.

W czasie nieszcz�ścia,
w czasie udr�ki

na pewno stan� po twojej
stronie przeciwko
wrogowi.

12 Czy można roztrzaskać
żelazo—

żelazo z północy—
a także miedź?

13 Twoje zasoby i twoje skarby
wydam na grabieżc,

nie dla zapłaty, ale z powodu
wszystkich twoich
grzechów popełnianych
na całym twoim
terytorium.

15:9 �Lub „jej dusza z trudem ła-
pie”. �Możliwe też „zawstydziło si�
ono i zmieszało”. 15:11 �Lub „usługi-
wał ku dobremu”.

14 Dam je twoim wrogom,
żeby zanieśli je do ziemi,

której nie znasza.
Bo wskutek mojego gniewu

rozpalił si� ogień,
który płonie przeciwko

wam”b.
15 Jehowo, Ty znasz moj�

sytuacj�.
Przypomnij sobie o mnie

i zwróć na mnie uwag�.
Zemścij si� za mnie na mo-

ich prześladowcachc.
Nie daj mi zgin�ć� przez to,

że jesteś nieskłonny
do gniewu�.

Wiedz, że znosz� t� zniewag�
ze wzgl�du na Ciebied.

16 Gdy doszły do mnie Twoje
słowa, wzi�łem je sobie
do serca�e.

Twoje słowo bardzo mnie
ucieszyło i rozweseliło
moje serce,

bo nosz� Twoje imi�,
Jehowo, Boże Zast�pów.

17 Nie siedz� w towarzystwie
tych, którzy lubi� si� zaba-
wić, i si� nie ciesz�f.

Siedz� sam, bo jest na mnie
Twoja r�ka

i napełniłeś mnie
oburzeniem�g.

18 Czemu mój ból jest
przewlekły, a moja rana
nieuleczalna?

Nie daje si� wyleczyć.
Czy staniesz si� dla mnie

jak źródło wody, które
jest zwodnicze,

na które nie można liczyć?
19 Dlatego tak mówi Jehowa:

„Jeśli wrócisz, to odzyskasz
moje uznanie

15:15 �Dosł. „nie zabieraj mnie”. �Lub
„cierpliwy”. 15:16 �Dosł. „znaleziono
Twoje słowa i je zjadłem”. 15:17 �Lub
„or�dziem pot�pienia”.
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i nadal b�dziesz mi służył�.
Jeśli oddzielisz to, co cenne,

od tego, co bezwartoś-
ciowe,

staniesz si� moim rzeczni-
kiem�.

Oni b�d� musieli pójść
w twoj� stron�,

ale ty nie pójdziesz w ich
stron�”.

20 „Sprawiam, że dla tego ludu
b�dziesz miedzianym
murem warownyma.

B�d� z tob� walczyć,
ale ci� nie pokonaj�b,
bo ja jestem z tob�, żeby

ci� wybawiać i ratować”—
mówi Jehowa.

21 „I uratuj� ci� z r�k niegodzi-
wych,

wykupi� ci� z dłoni
bezwzgl�dnych”.

16 Jehowa znowu do mnie
przemówił: 2 „Nie wolno

ci wzi�ć sobie żony ani mieć
w tym miejscu synów ani córek.
3 Bo Jehowa tak mówi o sy-
nach i córkach, którzy si� rodz�
w tej ziemi, oraz o ich matkach
i ojcach, którzy daj� im życie:
4 ‚Umr� z powodu śmiertelnych
choróbc i nikt nie b�dzie ich
opłakiwał ani grzebał. Stan� si�
jak gnój na powierzchni ziemid.
Zgin� od miecza i kl�ski głodue,
a ich zwłoki b�d� żerem dla pta-
ków lataj�cych po niebie i dla
zwierz�t ziemi’.
5 Bo tak mówi Jehowa:

‚Nie wst�puj do domu, gdzie
jedz� posiłek żałobnicy,

i nie idź opłakiwać
ani współczuć’f.

‚Bo odebrałem swój pokój
temu ludowi’, oświadcza
Jehowa,

15:19 �Dosł. „stał przede mn�”. �Dosł.
„jakby moimi ustami”.

‚a także swoj� lojaln� miłość
i miłosierdziea.

6 W tej ziemi poumieraj�
zarówno wielcy, jak i mali.

Nikt ich nie pochowa,
nie b�dzie opłakiwał
ani nie b�dzie z ich powo-

du robił sobie naci�ć
czy łysiny�.

7 Nikt nie da jedzenia
pogr�żonym w żałobie,

żeby ich pocieszyć po ich
zmarłych.

Nikt też nie da im kielicha
pocieszenia,

żeby go wypili po stracie
ojca lub matki.

8 Nie wchodź też do domu,
gdzie ludzie ucztuj�,

i nie siadaj, żeby z nimi
jeść i pić’.

9 „Bo tak mówi Jehowa, Bóg
Zast�pów, Bóg Izraela: ‚Sprawi�,
że w tym miejscu za waszych
dni i na waszych oczach znikn�
odgłosy radości i weselenia si�,
głos pana młodego i panny mło-
dej’b.

10 „Gdy przekażesz temu lu-
dowi wszystkie te słowa, oni ci�
zapytaj�: ‚Dlaczego Jehowa za-
powiedział nam całe to wielkie
nieszcz�ście? Jakie przewinienie
i jaki grzech popełniliśmy prze-
ciwko naszemu Bogu, Jeho-
wie?’c. 11 Wtedy im odpowiesz:
‚„To dlatego, że wasi przodkowie
mnie opuścili”d, oświadcza Jeho-
wa, „i chodzili za innymi boga-
mi, służyli im i si� im kłanialie.
Opuścili mnie i nie przestrzegali
mojego prawaf. 12 A wy po-
st�pujecie o wiele gorzej niż wa-
si przodkowieg. Każdy z was
idzie za głosem swojego uparte-
go i niegodziwego serca i mnie

16:6 �Chodzi o pogańskie zwyczaje ża-
łobne najwyraźniej praktykowane przez
odst�pczych Izraelitów.
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nie słuchaa. 13 Dlatego wyrzu-
c� was z tej ziemi do ziemi nie-
znanej wam ani waszym przod-
komb. B�dziecie tam musieli
dniem i noc� służyć innym bo-
gomc, ponieważ nie okaż� wam
łaski” ’.

14 „‚Nadchodz� jednak dni’,
oznajmia Jehowa, ‚gdy już nie
b�dzie si� mówić: „Przysi�gamy
na Jehow�, żywego Boga�, któ-
ry wyprowadził Izraelitów z zie-
mi egipskiej!”d. 15 B�dzie si�
natomiast mówić: „Przysi�gamy
na Jehow�, żywego Boga�, który
przyprowadził Izraelitów z kraju
na północy i ze wszystkich kra-
in, do których ich rozproszył!”.
Sprowadz� ich z powrotem do
ich ziemi, któr� dałem ich przod-
kom’e.
16 ‚Oto wzywam wielu

rybaków’, mówi Jehowa,
‚i ci b�d� ich łowić.
Potem wezw� wielu

myśliwych
i ci b�d� na nich polować

na każdej górze, wzgórzu
i w rozpadlinach skalnych.

17 Bo mam oczy skierowane
na wszystko, co robi��.

Nie s� ukryci przede mn�
ani ich przewinienie nie

jest ukryte przed moimi
oczami.

18 W pełni odpłac� im za ich
przewinienie i grzechf,

bo zbezcześcili moj� ziemi�
martwymi pos�gami� swo-
ich odrażaj�cych bożków

i napełnili moj� własność
swoimi obrzydliwymi
rzeczami’”g.

19 Jehowo, moja siło
i twierdzo,

16:14, 15 �Dosł. „jako żyje Jehowa”.
16:17 �Dosł. „na wszystkie ich drogi”.
16:18 �Dosł. „trupami”.

moje miejsce ucieczki w dniu
udr�kia,

do Ciebie przyjd� narody
z krańców ziemi

i powiedz�: „Nasi przodko-
wie otrzymali w spadku
jawny fałsz,

marność i rzeczy, z których
nie ma żadnego pożytku”b.

20 Czy człowiek może sobie
zrobić bogów,

skoro tak naprawd� nie s�
oni bogami?c

21 „Dlatego dam im poznać,
dam im wtedy poznać swoj�

moc i pot�g�.
I przekonaj� si�, że mam

na imi� Jehowa”.

17 „Grzech mieszkańców
Judy jest zapisany
żelaznym rylcem.

Jest wyryty diamentowym
ostrzem na tablicy ich
serca

i na rogach ich ołtarzy.
2 Ich synowie wspominaj�

świ�te ołtarze oraz
świ�te pale�d

przy bujnym drzewie,
na wysokich wzgórzache,

3 na górach wśród pól.
Judo, twoje zasoby

i wszystkie twoje skarby
wydam na grabieżf—

tak, twoje świ�te wzniesie-
nia wydam z powodu
grzechu popełnianego
na twoim terytoriumg.

4 Z własnej woli stracisz dzie-
dzictwo, które ci dałemh.

Sprawi� też, że b�dziesz
służyć wrogom w ziemi,
której nie znasz i,

bo rozpaliliście mój gniew
jak ogień�j.

B�dzie on płon�ł cały czas”.

17:2 �Zob. Słowniczek poj�ć. 17:4
�Możliwe też „bo w moim gniewie zosta-
liście zapaleni jak ogień”.
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5 Tak mówi Jehowa:

„Przekl�ty jest człowiek�,
który pokłada ufność
w ludziacha,

który polega na ludzkiej
sile�b

i którego serce odwraca si�
od Jehowy.

6 Stanie si� jak samotne
drzewo na pustyni.

Nie zobaczy, kiedy przyjdzie
dobro,

ale b�dzie przebywał
w spieczonych miejscach
na pustkowiu,

w słonej krainie, gdzie
nie da si� mieszkać.

7 Błogosławiony jest
człowiek�, który pokłada
ufność w Jehowie,

który Jehow� obdarzył
zaufaniemc.

8 Stanie si� jak drzewo
zasadzone nad wodami,

które zapuszcza korzenie
w kierunku strumienia.

Nie zauważy, kiedy przyjdzie
upał,

ale zawsze b�dzie miał bujne
liścied.

Aw roku suszy nie b�dzie
si� zamartwiał

ani nie przestanie wydawać
owoców.

9 Serce jest zdradliwsze�
niż wszystko inne
i nieobliczalne�e.

Kto może je poznać?
10 Ja, Jehowa, badam sercef,

wnikam w najskrytsze
myśli�,

żeby każdemu oddać według
jego dróg,

17:5, 7 �Lub „silny człowiek”. 17:5
�Dosł. „czyni ciało swoim ramieniem”.
17:9 �Lub „bardziej zwodnicze”. �Moż-
liwe też „nieuleczalne”. 17:10 �Lub
„najgł�bsze uczucia”. Dosł. „nerki”.

stosownie do rezultatów
jego post�powaniaa.

11 Człowiek, który zdobywa
bogactwo nieuczciwie�,

jest jak kuropatwa, która
gromadzi to, czego nie
zniosłab.

W połowie życia straci on
swoje bogactwo

i w końcu wyjdzie
na głupca”.

12 Wspaniały tron, wywyższony
już od pocz�tku,

jest miejscem naszego
sanktuariumc.

13 Jehowo, nadziejo Izraela,
wszyscy, którzy Ci� porzuca-

j�, zostan� zawstydzeni.
Odst�puj�cy od Ciebie�

b�d� zapisani na piaskud,
bo porzucili Jehow�, źródło

żywej wodye.
14 Uzdrów mnie, Jehowo,

a b�d� uzdrowiony.
Wybaw mnie, a b�d�

wybawionyf,
bo to Ciebie wysławiam.

15 Mówi� do mnie:
„Gdzie jest słowo Jehowy?g

Niech si� spełni!”.
16 Ale ja nie przestałem pod�-

żać za Tob� jako pasterz
ani nie pragn�łem dnia

kl�ski.
Ty dobrze znasz wszystko,

co powiedziały moje usta,
działo si� to na Twoich

oczach.
17 Nie wprawiaj mnie

w przerażenie.
Ty jesteś moim schronie-

niem w dniu nieszcz�ścia.
18 Niech moi prześladowcy

zostan� zawstydzenih,

17:11 �Lub „ale nie ze sprawiedliwoś-
ci�”. 17:13 �Dosł. „ode mnie”. Najwy-
raźniej chodzi o Jehow�.
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ale ja niech nie b�d� zawsty-

dzony.
Niech oni wpadn� w przera-

żenie,
ale ja niech nie wpadn�

w przerażenie.
Sprowadź na nich dzień

nieszcz�ściaa,
roztrzaskaj ich i całkowicie

ich zniszcz�.
19 Tak powiedział mi Jeho-

wa: „Idź i stań w bramie synów
ludu, któr� wchodz� i wychodz�
królowie Judy, oraz we wszyst-
kich innych bramach Jerozoli-
myb. 20 Powiedz im: ‚Słuchaj-
cie słowa Jehowy, królowie
Judy, wszyscy mieszkańcy Ju-
dy i wszyscy mieszkańcy Jero-
zolimy, którzy wchodzicie przez
te bramy. 21 Tak mówi Jeho-
wa: „Pilnujcie si�� i nie noś-
cie w szabat żadnych ci�żarów
ani nie wnoście ich przez bra-
my Jerozolimyc. 22 W szabat
nie wolno wam wynosić żadnych
ci�żarów ze swoich domów ani
wykonywać żadnej pracyd. Uwa-
żajcie dzień szabatu za świ�ty,
tak jak to nakazałem waszym
przodkome. 23 Ale oni nie słu-
chali ani nawet nie nadstawili
ucha, uparcie odmawiali posłu-
szeństwa� i nie przyjmowali
skarcenia”’f.

24 „‚ „Jeśli jednak b�dziecie
mi całkowicie posłuszni”, mó-
wi Jehowa, „i w szabat nie b�-
dziecie wnosić przez bramy
tego miasta żadnych ci�ża-
rów oraz b�dziecie uważać sza-
bat za świ�ty, nie wykonu-
j�c w tym dniu żadnej pracyg,
25 to przez bramy tego mias-
ta b�d� wjeżdżać na rydwanach

17:18 �Lub „i zniszcz ich dwukrotnie”.
17:21 �Lub „swoich dusz”. 17:23
�Dosł. „swój kark czynili twardym, żeby
nie słuchać”.

i koniach królowie i ksi�ż�ta
zasiadaj�cy na tronie Dawidaa.
Przez te bramy b�d� wchodzić
oni i ich ksi�ż�ta oraz miesz-
kańcy Judy i Jerozolimyb. I to
miasto zawsze b�dzie zamiesz-
kane. 26 B�d� przychodzić lu-
dzie z miast Judy, z okolic
Jerozolimy, z ziemi Beniaminac,
z nizinyd, z regionu górzyste-
go i z Negebu�. B�d� przynosić
do domu Jehowy całopaleniae,
ofiaryf, w tym ofiary zbożowe�g

i dzi�kczynne, oraz kadzidło�h.
27 „‚ „Ale jeśli nie b�dziecie

mi posłuszni w tym, żeby uwa-
żać szabat za świ�ty i żeby
w ten dzień nie nosić ci�żarów
ani nie wnosić ich przez bramy
Jerozolimy, to podpal� jej bra-
my i ogień pochłonie jej warow-
ne wieżei, i nikt go nie ugasi” ’” j.

18 Jehowa tak powiedział
Jeremiaszowi: 2 „Wstań

i idź do domu garncarzak. Tam
do ciebie przemówi�”.

3 Poszedłem wi�c do domu
garncarza, a on akurat praco-
wał przy kołach garncarskich.
4 Ale naczynie, które toczył
z gliny, popsuło si� w jego r�ce.
Garncarz wi�c przerobił je na
inne naczynie, tak jak mu si� po-
dobało�.

5 Wtedy Jehowa powiedział
do mnie: 6 „‚Czy nie mog� zro-
bić z wami, ludu Izraela, tego
samego co ten garncarz?’—mó-
wi Jehowa. ‚Ludu Izraela, jeste-
ście w moich r�kach jak glina
w r�kach garncarza l. 7 Kiedy
powiem, że wykorzeni�, zburz�
i zniszcz� jakiś naród albo króle-
stwom, 8 a ten naród przesta-
nie si� dopuszczać zła, za które

17:26 �Lub „z południa”. �Zob. Słow-
niczek poj�ć. �Chodzi o olibanum, gu-
możywic� z kadzidłowca. 18:4 �Dosł.
„jak było słuszne w oczach garncarza,
żeby to zrobić”.
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go os�dziłem, wtedy i ja zmieni�
zdanie� co do nieszcz�ścia, któ-
re zamierzałem na niego spro-
wadzića. 9 Ale gdy powiem, że
zbuduj� i zasadz� jakiś naród al-
bo królestwo, 10 a ten naród
b�dzie robić to, co złe w mo-
ich oczach, i nie b�dzie mi po-
słuszny, wtedy zmieni� zdanie�
co do dobra, które zamierzałem
mu wyświadczyć’.

11 „Teraz powiedz, prosz�,
mieszkańcom Judy i Jerozolimy:
‚Tak mówi Jehowa: „Przygotowu-
j� nieszcz�ście i obmyślam plan
przeciwko wam. Zawróćcie, pro-
sz�, ze swoich złych dróg. Zmień-
cie swoje drogi i uczynki na lep-
sze”’”b.

12 Ale oni powiedzieli: „Nic
z tego!c B�dziemy kierować si�
własnymi myślami i każdy z nas
b�dzie post�pował tak, jak mu
dyktuje jego uparte i niegodziwe
serce”d.

13 Dlatego tak mówi Jehowa:
„Zapytajcie, prosz�, wśród

narodów.
Kto słyszał coś podobnego?
Dziewica izraelska dopuściła

si� naprawd� okropnej
rzeczye.

14 Czy śnieg Libanu znika
ze skał na jego zboczach?

Albo czy wyschn� jego zim-
ne wody płyn�ce z daleka?

15 Ale mój lud zapomniał
o mnief.

Bo składa ofiary� czemuś,
co nic niewarteg,

i sprawia, że ludzie potykaj�
si� na swoich drogach,
na dawnych ścieżkachh,

tak iż chodz� bocznymi
drogami, które nie s�
równe ani gładkie�.

18:8, 10 �Lub „pożałuj�”. 18:15 �Lub
„sprawia, że wznosi si� dym ofiarny”.
�Lub „które nie s� usypane”.

16 Dlatego ziemia tego ludu
na zawsze stanie si�
czymś, co budzi groz�a

i nad czym si� gwiżdżeb.
Każdy, kto b�dzie przez ni�

przechodził, popatrzy
przerażony i potrz�śnie
głow�c.

17 Niczym wschodni wiatr roz-
prosz� ich przed wrogiem.

Wdniu ich nieszcz�ścia
obróc� si� do nich
plecami, a nie twarz�”d.

18 A oni powiedzieli: „Chodź-
cie, uknujmy spisek przeciw Je-
remiaszowie, bo prawo� zawsze
b�dzie u naszych kapłanów, ra-
da u m�drców, a słowo u proro-
ków. Chodźcie, powiedzmy coś
przeciwko niemu� i nie zwracaj-
my uwagi na to, co mówi”.
19 Jehowo, zechciej zwrócić

na mnie uwag�
i posłuchaj tego, co mówi�

moi przeciwnicy.
20 Czy za dobro odpłaca si�

złem?
Przecież oni wykopali

na mnie� dółf.
Przypomnij sobie,

jak stawałem przed Tob�,
żeby mówić o nich dobrze

i odwrócić od nich Twój
gniew.

21 Dlatego wydaj ich synów
na pastw� głodu

i wydaj ich mocy mieczag.
Niech ich żony zostan�

pozbawione dzieci
i owdowiej�h.

Niech ich m�żczyźni umr�
od śmiertelnej plagi,

a ich młodzi zgin� w bitwie
od miecza i.

22 Niech z ich domów b�dzie
słychać krzyk,

18:18 �Lub „pouczenia”. �Dosł. „uderz-
my go j�zykiem”. 18:20 �Lub „moj� du-
sz�; moje życie”.
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gdy nagle sprowadzisz

na nich grabieżców.
Bo wykopali dół, żeby mnie

złapać,
i zastawili pułapki na moje

nogia.
23 Przecież Ty, Jehowo,

dobrze wiesz o wszystkim,
co uknuli, żeby mnie
zabićb.

Nie przebaczaj� ich przewi-
nienia,

a sprzed swoich oczu
nie wymazuj ich grzechu.

Niech upadn� na Twoich
oczachc,

gdy w swoim gniewie
zaczniesz działać
przeciwko nimd.

19 Tak powiedział Jehowa:
„Idź i kup od garncarza

glinian� butl�e. Weź niektórych
starszych ludu i niektórych star-
szych spośród kapłanów 2 i
pójdź do Doliny Syna Hinnomaf,
która jest przy Bramie Skorup.
Tam ogłoś słowa, które ci prze-
kazuj�. 3 Powiesz tak: ‚Słuchaj-
cie słowa Jehowy, królowie Judy
i mieszkańcy Jerozolimy. Tak mó-
wi Jehowa, Bóg Zast�pów, Bóg Iz-
raela:

„‚ „Zamierzam sprowadzić na
to miejsce nieszcz�ście, a każ-
dy, kto o tym usłyszy, b�-
dzie wstrz�śni�ty�. 4 Stanie
si� tak, bo mnie opuścilig i zmie-
nili to miejsce nie do poznaniah.
Składaj� tu ofiary innym bo-
gom, których nie znali ani oni
sami, ani ich przodkowie, ani
królowie Judy. Napełnili to miej-
sce krwi� niewinnych i. 5 Pobu-
dowali świ�te wzniesienia dla
Baala, żeby jako całopalenia dla
Baala palić w ogniu swoich sy-

18:23 �Dosł. „nie zakrywaj”. 19:3 �Lub
„każdemu, kto o tym usłyszy, zadzwoni
w uszach”.

nówa, czego im nie nakazałem
ani o czym nie mówiłem i co ni-
gdy nawet nie przeszło mi przez
myśl�” ’b.

6 „‚ „Dlatego nadchodz� dni”,
oznajmia Jehowa, „gdy to miej-
sce nie b�dzie si� już nazywać
Tofet ani Dolina Syna Hinnoma,
ale Dolina Rzezic. 7 Udaremni�
w tym miejscu plany Judy i Je-
rozolimy. Sprawi�, że padn� od
miecza swoich wrogów, którzy
chc� im odebrać życie�. A ich
zwłoki wydam na żer ptakom la-
taj�cym po niebie i zwierz�tom
ziemid. 8 I uczyni� z tego mias-
ta coś, co budzi groz� i nad
czym si� gwiżdże. Każdy, kto
b�dzie przechodził obok niego,
popatrzy przerażony i zagwiż-
dże nad wszystkimi jego plaga-
mie. 9 Sprawi�, że ludzie b�d�
jeść ciała swoich synów i córek,
i każdy b�dzie jeść ciało swoje-
go bliźniego—bo nastanie obl�-
żenie, a ich ogarnie desperacja,
gdy zostan� osaczeni przez wro-
gów, którzy chc� im odebrać ży-
cie�” ’f.

10 „Potem na oczach m�ż-
czyzn, którzy z tob� pójd�,
stłucz butl� 11 i im powiedz:
‚Tak mówi Jehowa, Bóg Zast�-
pów: „Właśnie tak potłuk� ten
lud i to miasto—jak ktoś, kto
tłucze naczynie garncarza, tak
iż nie da si� już go naprawić.
A w Tofet b�d� grzebać zmar-
łych, aż nie b�dzie już miejs-
ca”’g.

12 „‚W ten sposób post�pi�
z tym miejscem i z jego miesz-
kańcami’, mówi Jehowa, ‚żeby
to miasto upodobnić do Tofet.
13 Domy Jerozolimy i domy
królów Judy stan� si� nieczys-
te jak Tofeth—tak, wszystkie do-

19:5 �Lub „nie zrodziło si� w moim ser-
cu”. 19:7, 9 �Lub „nastaj� na ich du-
sz�”.

ROZDZ. 18
a Ps 38:12

b Jer 11:19, 20

c Ps 35:4

d Jer 15:15
��������������������

ROZDZ. 19
e Jer 18:2

f Joz 15:8, 12
2Kn 28:1, 3
Jer 7:31

g 2Kl 22:16, 17
Iz 65:11

h 2Kn 33:1, 4

i 2Kl 21:16
Iz 59:7
Jer 2:34
Lam 4:13
Mt 23:34, 35

��������������������

szpalta 2
a 2Kn 28:1, 3

2Kn 33:1, 6
Iz 57:5

b Kpł 18:21
Jer 7:31
Jer 32:35

c Jer 7:32

d Pwt 28:25, 26
Ps 79:2
Jer 7:33
Jer 16:4

e 1Kl 9:8
Jer 18:16
Lam 2:15

f Kpł 26:29
Pwt 28:53
Lam 2:20
Lam 4:10
Eze 5:10

g Jer 7:32

h Ps 79:1



1103 JEREMIASZA 19:14�do�20:11
my, na których dachach składa-
no ofiary całemu wojsku nieba�a

i wylewano ofiary płynne innym
bogom’”b.

14 Kiedy Jeremiasz wrócił z
Tofet, dok�d Jehowa posłał go,
żeby prorokował, wtedy sta-
n�ł na dziedzińcu domu Jeho-
wy i przemówił do całego lu-
du: 15 „Tak mówi Jehowa, Bóg
Zast�pów, Bóg Izraela: ‚Sprowa-
dzam na to miasto i na wszyst-
kie przyległe miejscowości całe
nieszcz�ście, które mu zapo-
wiedziałem, bo ci ludzie upar-
cie odmawiali słuchania� moich
słów’”c.

20 Gdy Jeremiasz proroko-
wał te rzeczy, przysłuchi-

wał mu si� kapłan Paszchur, syn
Immera, który był też głównym
nadzorc� domu Jehowy. 2 Po-
tem uderzył proroka Jeremiasza
i wsadził go w dybyd znajduj�ce
si� przy Górnej Bramie Beniami-
na, która była w domu Jehowy.
3 Gdy nast�pnego dnia Pasz-
chur uwolnił Jeremiasza z dy-
bów, ten rzekł do niego:

„Jehowa nie nazywa ci� imie-
niem Paszchur�, ale Przerażenie
Dookołae. 4 Bo tak mówi Jeho-
wa: ‚Sprawi�, że z twojego po-
wodu ciebie samego oraz twoich
przyjaciół ogarnie przerażenie.
Na twoich oczach zgin� oni od
miecza swoich wrogów f. Cał�
Jud� wydam w r�ce babilońskie-
go króla. Jednych uprowadzi on
na wygnanie do Babilonu, a in-
nych pozabija mieczemg. 5 Ca-
łe bogactwo tego miasta, wszel-
kie jego zasoby i kosztowności,
i wszystkie skarby królów Ju-
dy wydam w r�ce ich wrogówh.
Ci ich ograbi�, schwytaj� i za-

19:13 �Chodzi o ciała niebieskie. 19:15
�Dosł. „swój kark czynili twardym, żeby
nie słuchać”. 20:3 � Imi� to może zna-
czyć „to, co pozostało dookoła”.

prowadz� do Babilonua. 6 A ty,
Paszchurze, i wszyscy twoi do-
mownicy pójdziecie do niewoli.
Udasz si� do Babilonu i tam
umrzesz. Tam zostaniesz pocho-
wany razem ze wszystkimi swo-
imi przyjaciółmi, bo prorokowa-
łeś im kłamstwa’”b.
7 Jehowo, przechytrzyłeś

mnie, przechytrzyłeś.
Użyłeś wobec mnie swej siły

i mnie pokonałeśc.
Przez cały dzień jestem

pośmiewiskiem,
każdy ze mnie drwid.

8 Bo zawsze, gdy mówi�,
musz� wołać i ogłaszać:

„Przemoc i zagłada!”.
Z powodu słowa Jehowy

przez cały dzień znosz�
zniewagi i szyderstwae.

9 Powiedziałem wi�c:
„Nie b�d� o Nimwspominał

ani już wi�cej nie b�d�
mówił w Jego imieniu”f.

Ale Jego słowo stało si�
w moim sercu jak płon�cy
ogień zamkni�ty w moich
kościach.

Byłem zm�czony zatrzymy-
waniem go w sobie

i nie mogłem już tego
znieśćg.

10 Bo słyszałem wiele
niegodziwych pogłosek.

Wszystko dookoła mnie
przerażałoh.

„Donieście na niego!
Donieśmy na niego!”

Każdy człowiek, który życzył
mi pokoju, tylko czekał
na mój upadek i:

„Może zrobi jakiś głupi bł�d,
a wtedy go pokonamy

i si� na nim zemścimy”.
11 Ale Jehowa był ze mn�

jak groźny wojownik j.
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Dlatego moi prześladowcy

potkn� si� i mnie nie
pokonaj�a.

Zostan� bardzo zawstydzeni,
bo si� im nie powiedzie.

Ich wieczne upokorzenie
nie b�dzie zapomnianeb.

12 Ale Ty, Jehowo, Boże Zast�-
pów, badasz prawego,

widzisz najskrytsze myśli�
i sercec.

Daj mi zobaczyć, jak si�
na nich zemściszd,

bo Tobie powierzyłem
swoj� spraw� s�dow�e.

13 ´
Spiewajcie Jehowie!

Wysławiajcie Jehow�!
Bo On uratował biednego�

z r�k złoczyńców.
14 Przekl�ty niech b�dzie

dzień, w którym si�
urodziłem!

Niech nie b�dzie błogosła-
wiony dzień, w którym
urodziła mnie matka!f

15 Przekl�ty niech b�dzie
człowiek, który przyniósł
mojemu ojcu dobr�
wiadomość:

„Urodził ci si� syn,
chłopiec!”,

czym bardzo go ucieszył.
16 Niech ten człowiek stanie si�

podobny do miast, które
Jehowa zburzył bez żalu.

Niech rano słyszy krzyk,
a w południe sygnał
alarmowy.

17 Dlaczego nie zostałem
uśmiercony w łonie matki?

Wtedy moja matka stałaby
si� dla mnie grobem,

a jej łono nigdy by mnie
nie wydałog.

18 Dlaczego musiałem wyjść
z łona

20:12 �Lub „najgł�bsze uczucia”. Dosł.
„nerki”. 20:13 �Lub „dusz� biednego”.

i ogl�dać udr�k� i smutek
oraz zakończyć swoje dni

w hańbie?a

21 Jehowa przekazał Jere-
miaszowi słowa, gdy król

Sedekiaszb posłał do niego Pasz-
churac, syna Malkijasza, i kap-
łana Sofoniaszad, syna Maa-
sejasza, z prośb�: 2 „Zapytaj,
prosz�, Jehow� w naszej spra-
wie, bo babiloński król Na-
buchodonozor� toczy przeciwko
nam wojn�e. Może Jehowa doko-
na dla nas jakiegoś cudu, tak iż
ten król odejdzie od nas”f.

3 Jeremiasz odezwał si� do
nich: „Tak powiecie Sedekiaszo-
wi: 4 ‚Tak mówi Jehowa, Bóg Iz-
raela: „Zwracam� przeciwko wam
broń, któr� macie w r�kach i któ-
r� walczycie z królem Babilonug

i z Chaldejczykami stacjonuj�-
cymi poza murem i oblegaj�cy-
mi was. Zbior� j�� pośrodku te-
go miasta. 5 I sam b�d� walczył
przeciwko wamh pot�żn�� r�k� i
silnym ramieniem, z gniewem, ze
złości� i z wielkim oburzeniem i.
6 Wszystkich, którzy mieszkaj�
w tym mieście—ludzi i zwierz�-
ta—poraż� wielk� zaraz��, od
której wymr�”’ j.

7 „‚ „A potem”, oświadcza Je-
howa, „wydam judzkiego króla
Sedekiasza i jego sług oraz
mieszkańców tego miasta —
tych, którzy przeżyj� zaraz�,
miecz i głód—w r�ce babiloń-
skiego króla Nabuchodonozora�,
w r�ce ich wrogów, którzy chc�
im odebrać życie�k. On pobije
ich mieczem. Nie odczuje żalu

21:2 �Lub „Nebukadneccar”. Dosł. „Ne-
bukadreccar” (inny wariant tego imie-
nia). 21:4 �Lub „odwracam”. �Możli-
we też „ich”. 21:5 �Dosł. „wyci�gni�t�”.
21:6 �Lub „chorob�”. 21:7 �Lub „Ne-
bukadneccara”. Dosł. „Nebukadreccara”
(inny wariant tego imienia). �Lub „na-
staj� na ich dusz�”.
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z ich powodu, nie okaże współ-
czucia ani si� nie zlituje”’a.

8 „A do tego ludu powiesz:
‚Tak mówi Jehowa: „Kład�
przed wami drog� życia i drog�
śmierci. 9 Ci, którzy zostan�
w tym mieście, umr� od miecza,
głodu i zarazy. Ale każdy, kto
wyjdzie i podda si� Chaldejczy-
kom, którzy was oblegaj�, b�-
dzie żył—jego życie� przypadnie
mu jako łup�” ’b.

10 „‚ „Bo zwróciłem si� prze-
ciw temu miastu, tak iż do-
świadczy ono nieszcz�ścia, a nie
dobra”c—oznajmia Jehowa. „Zo-
stanie wydane w r�ce króla Ba-
bilonud, a on je spali”e.

11 „‚Domownicy króla Ju-
dy, słuchajcie słowa Jehowy.
12 Domu Dawida, tak mówi Je-
howa:

„Codziennie działajcie
na rzecz sprawiedliwości

i ratujcie obrabowanego
z r�k oszustaf,

żeby z powodu waszych
złych czynówg

mój gniew nie wybuchł
jak ogieńh,

który by płon�ł, i nikt
nie mógłby go ugasić”’.

13 ‚Wyst�pi� przeciwko tobie,
mieszkanko doliny�,

skało równiny’—
oświadcza Jehowa.

‚A jeśli chodzi o was, którzy
mówicie: „Kto wyruszy
przeciwko nam?

I kto najedzie miejsca,
w których mieszkamy?”,

14 to ja poci�gn� was
do odpowiedzialności

stosownie do waszych
uczynków’i—
oznajmia Jehowa.

21:9 �Lub „dusza”. �Lub „ujdzie z ży-
ciem”. 21:13 �Lub „niziny”.

‚Podpal� jej las
i ogień strawi wszystko

dookoła niej’”a.

22 Tak mówi Jehowa: „Pójdź
do domu� króla Judy i

przekaż to or�dzie. 2 Powiedz:
‚Królu Judy, który zasiadasz na
tronie Dawida, posłuchaj słowa
Jehowy—ty, twoi słudzy i twój
lud, ci, którzy wchodz� przez
te bramy. 3 Tak mówi Jeho-
wa: „Działajcie na rzecz spra-
wiedliwości i prawości. Ratuj-
cie obrabowanego z r�k oszusta.
Nie gn�bcie cudzoziemców, któ-
rzy osiedlili si� wśród was, nie
krzywdźcie też sierot� ani wdówb.
I nie przelewajcie w tym miej-
scu niewinnej krwic. 4 Bo jeśli
b�dziecie starannie przestrzegać
tego słowa, to przez bramy tego
domu b�d� wjeżdżać na rydwa-
nach i koniach królowie zasiada-
j�cy na tronie Dawidad. Przez te
bramy b�d�wchodzić oni, ich słu-
dzy oraz ich lud”’e.

5 „‚Jeśli jednak nie b�dzie-
cie posłuszni tym słowom, to
przysi�gam na samego siebie’,
oświadcza Jehowa, ‚że ten dom
obróc� w ruin�’f.

6 „Bo Jehowa tak mówi o do-
mu króla Judy:

‚Jesteś dla mnie jak Gilead,
jak szczyt Libanu.
Ale zrobi� z ciebie pustkowie,
żadne z twoich miast

nie b�dzie zamieszkaneg.
7 I wyznacz�� tych, którzy ci�

zniszcz�.
Każdy b�dzie miał swoj�

brońh.
Pościnaj� twoje najwspanial-

sze cedry
i powrzucaj� je w ogieńi.

22:1 �Lub „pałacu”. 22:3 �Dosł.
„chłopca bez ojca”. 22:7 �Dosł.
„uświ�c�”.
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8 „‚Ludzie z wielu narodów

b�d� przechodzić obok tego
miasta i pytać jedni drugich:
„Dlaczego Jehowa tak post�-
pił z tym wielkim miastem?”a.
9 A ci odpowiedz�: „Dlatego, że
zerwali przymierze swojego Bo-
ga, Jehowy, i kłaniali si� innym
bogom oraz im służyli”’b.
10 Nie opłakujcie zmarłego

ani mu nie współczujcie.
Za to rzewnie opłakujcie

tego, kto odchodzi
na wygnanie,

bo już nie wróci
i nie zobaczy ziemi,
w której si� urodził.

11 „Bo Jehowa tak mówi o
judzkim królu Szallumie�c, sy-
nu Jozjasza, który został królem
w miejsce swojego ojca, Jozja-
szad, i który odszedł z tego miej-
sca: ‚Już tu nie wróci. 12 Bo
umrze w miejscu, do którego zo-
stał zabrany na wygnanie, a tej
ziemi już nie zobaczy’e.
13 Biada temu, kto buduje

swój dom nieprawości�
i swoje górne komnaty

niesprawiedliwości�,
kto zmusza bliźniego, żeby

służył u niego za darmo,
i nie chce mu zapłacićf.

14 Biada temu, kto mówi:
‚Zbuduj� sobie
przestronny dom

z dużymi górnymi pokojami.
Zrobi� w nim okna,
wyłoż� go cedrem i pomaluj�

na czerwono�’.
15 Czy dalej b�dziesz panował

dlatego, że używasz wi�cej
cedru niż inni?

Twój ojciec też jadł i pił,
ale działał na rzecz spra-

wiedliwości i prawościg
i dobrze mu si� wiodło.

22:11 �Nazywanym też Jehoachazem.
22:14 �Lub „cynobrem”.

16 Bronił roszczeń uciśnionego
i biednego,

tak iż wszystko si� układało.
‚Czy nie tak post�puje ktoś,

kto mnie zna?’—
oświadcza Jehowa.

17 ‚Ale twoje oczy i serce s�
nastawione tylko
na nieuczciwy zysk,

na przelewanie
niewinnej krwi

i na oszukiwanie oraz
wymuszanie’.

18 „Dlatego tak Jehowa mó-
wi o judzkim królu Jehojakimiea,
synu Jozjasza:

‚Nie b�d� go opłakiwać:
„Ach, mój bracie!

Ach, moja siostro!”.
Nie b�d� go opłakiwać:
„Ach, panie!

Ach, Jego Wysokość!”.
19 B�dzie pochowany jak osiołb,

zostanie wywleczony
i wyrzucony

poza bramy Jerozolimy’c.
20 Wejdź na Liban i zawołaj,

wznieś głos w Baszanie
i wołaj z Abarimd,
bo wszyscy twoi nami�tni

kochankowie zostali
roztrzaskanie.

21 Mówiłem do ciebie,
gdy czułaś si� bezpieczna.

Ale ty powiedziałaś:
‚Nie b�d� posłuszna’f.

Tak post�powałaś
od młodości—

nie byłaś mi posłusznag.
22 Wszystkich twoich pasterzy

b�dzie pasł wiatrh,
a twoi nami�tni kochanko-

wie pójd� do niewoli.
Wtedy zostaniesz zawsty-

dzona i upokorzona
z powodu całego
swojego nieszcz�ścia.
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23 O ty, która mieszkasz

na Libaniea,
gnieżdż�c si� wśród

cedrów!b
Jakże b�dziesz j�czeć, gdy

zaczniesz cierpieć bóle,
m�ki� jak kobieta, która

rodzi!”c.
24 „‚Przysi�gam na swoje ży-

cie�, judzki królu Koniaszu�d,
synu Jehojakima’e, oznajmia Je-
howa, ‚że nawet gdybyś był syg-
netem na mojej prawej r�ce,
ści�gn�łbym ci�! 25 Wydam
ci� w r�ce tych, którzy chc� ci
odebrać życie�, i w r�ce tych,
których si� boisz, w r�ce ba-
bilońskiego króla Nabuchodono-
zora� i w r�ce Chaldejczyków f.
26 Ciebie i twoj� matk�, która
ci� urodziła, wyrzuc� do innej
krainy, w której si� nie urodzili-
ście. Tam umrzecie. 27 Do zie-
mi, za któr� t�skni��, już nigdy
nie wróc�g.
28 Czy ten człowiek, Koniasz,

jest tylko pogardzanym,
rozbitym dzbanem,

naczyniem, którego nikt
nie chce?

Dlaczego on i jego potom-
kowie zostali str�ceni

i wyrzuceni do krainy,
której nie znaj�?’h.

29 Ziemio�, ziemio, ziemio,
słuchaj słowa Jehowy.

30 Tak mówi Jehowa:
‚Zapiszcie tego m�żczyzn�

jako bezdzietnego,
jako człowieka, który nic

w życiu� nie osi�gnie.

22:23 �Dosł. „bóle porodowe”. 22:24
�Dosł. „jako żyj�”. �Nazywany też Je-
hojachinem i Jechoniaszem. 22:25
�Lub „nastaj� na twoj� dusz�”. �Lub
„Nebukadneccara”. Dosł. „Nebukad-
reccara” (inny wariant tego imienia).
22:27 �Lub „ku której wznosz� swoj�
dusz�”. 22:29 �Lub „kraino”. 22:30
�Dosł. „w swoich dniach”.

Bo żaden z jego potomków
nie zdoła

zasi�ść na tronie Dawida
i znowu panować
w Judzie’”a.

23 „Biada pasterzom nisz-
cz�cym i rozpraszaj�cym

owce, które pas�!”—oświadcza
Jehowab.

2 Dlatego Jehowa, Bóg Izrae-
la, tak mówi przeciw pasterzom,
którzy pas� Jego lud: „Rozpra-
szaliście moje owce, rozganiali-
ście je i nie zwracaliście na nie
uwagi”c.

„Ja wi�c zwróc� uwag� na
was z powodu waszych złych
uczynków”—oświadcza Jehowa.

3 „Potem pozostałe z moich
owiec zbior� ze wszystkich kra-
in, do których je rozproszyłemd,
i przyprowadz� je z powrotem
na ich pastwiskoe. B�d� płod-
ne i stan� si� licznef. 4 Usta-
nowi� nad nimi pasterzy, któ-
rzy naprawd� b�d� je paśćg. Już
nie b�d� si� bały, nie b�d� prze-
rażone i ani jednej z nich nie za-
braknie”—oświadcza Jehowa.

5 „Nadchodz� dni”, oświad-
cza Jehowa, „gdy wzbudz� Da-
widowi dziedzica� odznaczaj�-
cego si� prawości�h. B�dzie on
panował jako król i i b�dzie dzia-
łał z wnikliwości� na rzecz spra-
wiedliwości i prawości w tej
ziemi j. 6 Za jego dni Juda zo-
stanie wybawionak, także Izra-
el b�dzie mieszkał bezpiecznie l.
A król b�dzie nazywany imie-
niem: ‚Jehowa jest nasz� prawo-
ści�’”m.

7 „Tymczasem nadchodz�
dni”, oznajmia Jehowa, „gdy już
nie b�dzie si� mówić: ‚Przysi�-
gamy na Jehow�, żywego Boga�,
który wyprowadził Izraelitów
z ziemi egipskiej!’n. 8 B�dzie si�

23:5 �Dosł. „latorośl”. 23:7 �Dosł. „ja-
ko żyje Jehowa”.
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natomiast mówić: ‚Przysi�gamy
na Jehow�, żywego Boga�, który
wyprowadził i przyprowadził po-
tomków Izraela z kraju na półno-
cy i ze wszystkich krain, do któ-
rych ich rozproszył’. I b�d� oni
mieszkać w swojej ziemi”a.
9 A jeśli chodzi o proroków,

to moje serce jest we mnie
złamane.

Wszystkie moje kości si�
trz�s�.

Jestem jak pijany,
jak człowiek, którego

zmogło wino,
a to z powodu Jehowy

i Jego świ�tych słów.
10 Bo ten kraj jest pełny

cudzołożnikówb,
z powodu przekleństwa

pogr�żył si� w żałobiec,
a pastwiska na pustkowiu

wyschłyd.
Ludzie post�puj� źle

i nadużywaj� władzy.
11 „Zarówno prorok,

jak i kapłan s� skalani�e.
Widz�, że dopuszczaj� si� zła

nawet w moim domu”f—
oświadcza Jehowa.

12 „Ich ścieżka b�dzie wi�c
śliska i ciemnag,

zostan� popchni�ci i upadn�.
Bo sprowadz� na nich

nieszcz�ście
w roku rozrachunku”—

oświadcza Jehowa.
13 „U proroków Samariih wi-

działem coś odrażaj�cego.
Prorokuj� inspirowani

przez Baala
i sprowadzaj� mój lud,

Izraela, na manowce.
14 Również u proroków

Jerozolimy widziałem
straszne rzeczy.

23:8 �Dosł. „jako żyje Jehowa”. 23:11
�Lub „s� odst�pcami”.

Cudzołoż�a i post�puj�
kłamliwieb.

Popieraj�� złoczyńców
i nikt nie odwraca si� od zła.
Dla mnie oni wszyscy

s� jak Sodomac,
a mieszkańcy Jerozolimy

jak Gomora”d.
15 Dlatego Jehowa, Bóg Za-

st�pów, tak mówi przeciwko pro-
rokom:

„Zmusz� ich, żeby
jedli piołun,

i dam im do picia zatrut�
wod�e.

Bo od proroków Jerozolimy
odst�pstwo rozprzestrze-
niło si� na cały kraj”.

16 Tak mówi Jehowa, Bóg Za-
st�pów:

„Nie słuchajcie słów
proroków, którzy wam
prorokuj�f.

Zwodz� was�.
Opowiadaj� wizj�, któr�

sami wymyślili�g,
a nie to, co pochodzi z ust

Jehowyh.
17 Do tych, którzy mnie nie

szanuj�, wci�ż mówi�:
‚Jehowa powiedział:

„B�dziecie si� cieszyć
pokojem”’ i.

Awszystkim, którzy id�
za głosem swojego
upartego serca, mówi�:

‚Nie spadnie na was żadne
nieszcz�ście’j.

18 Bo kto należy do tych,
którzy s� blisko Jehowy,

żeby mógł widzieć i słyszeć
Jego słowo?

Kto zwrócił uwag� na Jego
słowo, żeby mógł je
słyszeć?

23:14 �Dosł. „wzmacniaj� r�ce”. 23:16
�Lub „napełniaj� was złudnymi nadzie-
jami”. �Dosł. „wizj� swojego serca”.
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19 W furii zerwie si� wicher

Jehowy,
jak wiruj�ca nawałnica

runie on na głowy
niegodziwycha.

20 Jehowa nie przestanie
płon�ć gniewem,

dopóki nie wykona
i nie zrealizuje zamiarów
swojego serca.

Pod koniec dni dokładnie
to zrozumiecie.

21 Nie posłałem tych proroków,
a jednak pobiegli.

Nie mówiłem do nich,
a jednak prorokowalib.

22 Ale gdyby należeli do tych,
którzy s� blisko mnie,

to skłoniliby mój lud
do słuchania moich słów

i sprawiliby, że zawróciłby
ze złej drogi i zaprzestał
złych uczynków”c.

23 „Czy jestem Bogiem tylko
wtedy, gdy jestem blisko”,
pyta Jehowa, „a nie także
wtedy, gdy jestem
daleko?”.

24 „Czy ktoś może si� ukryć
w kryjówce, w której go
nie zobacz�?”d—
pyta Jehowa.

„Czy ja nie wypełniam
niebios i ziemi?”e—
pyta Jehowa.

25 „Usłyszałem, jak prorocy,
którzy w moim imieniu proro-
kuj� kłamstwa, mówi�: ‚Miałem
sen! Miałem sen!’f. 26 Jak dłu-
go serca proroków b�d� skła-
niać ich do prorokowania
kłamstw? Prorokuj� oni swoje
sprytne wymysły�g. 27 Przez
sny, które sobie wzajemnie opo-
wiadaj�, chc� nakłonić mój lud,
żeby zapomniał moje imi�, tak

23:26 �Dosł. „oszustwo swojego włas-
nego serca”.

jak ich ojcowie zapomnieli je
przez Baalaa. 28 Niech prorok,
który ma sen, opowiada sen,
ale ten, kto ma moje słowo, po-
winien przekazywać je zgodnie
z prawd�”.

„Co wspólnego ma słoma ze
zbożem?”—mówi Jehowa.

29 „Czy moje słowo nie jest
jak ogień”b, mówi Jehowa, „i jak
młot kowalski, który rozbija ska-
ł�?”c.

30 „Dlatego wyst�pi� prze-
ciwko prorokom”, oznajmia Je-
howa, „którzy sobie nawzajem
wykradaj� moje słowa”d.

31 „Wyst�pi� przeciwko pro-
rokom”, oznajmia Jehowa, „tym,
którzy używaj� j�zyka, żeby mó-
wić: ‚On tak oświadcza!’”e.

32 „Wyst�pi� przeciwko pro-
rokom kłamliwych snów”, oznaj-
mia Jehowa, „którzy je opo-
wiadaj� i swoimi kłamstwami
i przechwałkami prowadz� mój
lud na manowce”f.

„Nie posłałem ich ani niczego
im nie nakazałem. Dlatego nie
przynios� temu ludowi żadnego
pożytku”g—oznajmia Jehowa.

33 „A gdy ten lud albo pro-
rok, albo kapłan zapyta ci�: ‚Ja-
kie jest ci�żkie or�dzie� od Je-
howy?’, odpowiesz im: ‚„To wy
jesteście czymś ci�żkim! I was
zrzuc�”h—oświadcza Jehowa’.
34 Jeśli chodzi o proroka lub
kapłana albo lud, który mówi:
‚To jest ci�żkie or�dzie od Je-
howy!’, to zwróc� uwag� na tego
człowieka i jego domowników.
35 Każdy pyta swojego bliźnie-
go i swojego brata: ‚Jak� odpo-
wiedź dał Jehowa? I co Jeho-
wa powiedział?’. 36 Ale już nie

23:33 �Lub „ci�żar; brzemi�”. Hebr. sło-
wo ma dwa znaczenia: „dobitne oświad-
czenie Boże” albo „coś ci�żkiego”. Tak
samo w kolejnych wyst�pieniach w roz-
dziale.
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wspominajcie o ci�żkim or�dziu
od Jehowy, bo dla każdego ci�ż-
kim or�dziem jest jego własne
słowo, a wy zmieniliście słowa
naszego żywego Boga, Jehowy,
Boga Zast�pów.

37 „Tak powiesz prorokowi:
‚Jak� odpowiedź dał ci Jeho-
wa? I co Jehowa powiedział?
38 Jeśli dalej b�dziecie mó-
wić: „Ci�żkie or�dzie od Jeho-
wy!”, to Jehowa wam zapowia-
da: „Ponieważ mówicie: ‚Te
słowa to ci�żkie or�dzie od
Jehowy’, chociaż kazałem wam
nie mówić: ‚Ci�żkie or�dzie od
Jehowy!’, 39 wi�c was podnio-
s� i odrzuc�—zarówno was, jak
i miasto, które dałem wam
i waszym przodkom. 40 Spro-
wadz� na was wieczn� hańb�
i wieczne upokorzenie, które nie
zostanie zapomniane”’”a.

24 Kiedy babiloński król Na-
buchodonozor� poprowa-

dził z Jerozolimy na wygnanie
do Babilonu judzkiego króla Je-
choniasza�b, syna Jehojakimac,
oraz ksi�ż�t judzkich, rzemieśl-
ników i kowali�d, Jehowa poka-
zał mi dwa kosze fig, które sta-
ły przed świ�tyni� Jehowy.
2 W jednym koszu były bardzo
dobre figi, jak wczesne figi, ale
w drugim były bardzo złe figi,
tak złe, że nie nadawały si� do
jedzenia.

3 Wtedy Jehowa mnie zapy-
tał: „Co widzisz, Jeremiaszu?”.
Odpowiedziałem: „Widz� figi,
jedne s� bardzo dobre, a drugie
bardzo złe, tak złe, że nie nada-
j� si� do jedzenia”e.

4 Nast�pnie Jehowa przemó-
wił do mnie: 5 „Tak mówi Je-

24:1 �Lub „Nebukadneccar”. Dosł. „Ne-
bukadreccar” (inny wariant tego imie-
nia). �Nazywanego też Jehojachinem
i Koniaszem. �Możliwe też „budowni-
czych wałów obronnych”.

howa, Bóg Izraela: ‚Podobnie jak
na te dobre figi, spojrz� przy-
chylnie na wygnańców judzkich,
których odesłałem z tego miej-
sca do ziemi Chaldejczyków.
6 B�d� czuwał nad nimi dla ich
dobra i sprawi�, że wróc� do tej
ziemia. Odbuduj� ich, a nie zbu-
rz�, zasadz� ich, a nie wyko-
rzeni�b. 7 I dam im serce, któ-
re b�dzie wiedziało, że ja jestem
Jehowac. B�d� moim ludem, a ja
b�d� ich Bogiemd, bo wróc� do
mnie całym serceme.

8 „‚Ale jeśli chodzi o złe figi,
które s� tak złe, że nie nadaj�
si� do jedzeniaf, to Jehowa mówi:
„Tak samo spojrz� na judzkiego
króla Sedekiaszag, na jego ksi�-
ż�t, na mieszkańców Jerozolimy,
którzy pozostali w tej ziemi, i na
tych, którzy mieszkaj� w Egip-
cieh. 9 Sprowadz� na nich takie
nieszcz�ście, że wszystkie króle-
stwa ziemi b�d� przerażone tym,
co ich spotka i. B�d� oni przed-
miotem zniewag, tematem przy-
słów, szyderstw i przekleństwj

we wszystkich miejscach, do któ-
rych ich rozprosz�k. 10 I b�d�
zsyłał na nich mieczl, głód i za-
raz��m, dopóki niewygin� z ziemi,
któr� dałem im oraz ich przod-
kom”’”.

25 W czwartym roku pano-
wania judzkiego króla Je-

hojakima, syna Jozjasza, czyli
w pierwszym roku panowania
babilońskiego króla Nabuchodo-
nozora�, doszło do Jeremia-
sza słowo dotycz�ce całego lu-
du Judyn. 2 Prorok Jeremiasz
tak si� wypowiedział w spra-
wie� całego ludu Judy i wszyst-
kich mieszkańców Jerozolimy:

24:10 �Lub „chorob�”. 25:1 �Lub „Ne-
bukadneccara”. Dosł. „Nebukadrecca-
ra” (inny wariant tego imienia). 25:2
�Lub „do”.
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3 „Od 13 roku panowania

judzkiego króla Jozjaszaa, sy-
na Amona, po dziś dzień, przez
te 23 lata, Jehowa przemawiał
do mnie, a ja wielokrotnie� mó-
wiłem do was, ale wy nie
słuchaliścieb. 4 Jehowa posy-
łał do was—i to wielokrotnie�—
wszystkich proroków, którzy Mu
służyli, ale wy nie słuchaliście
ani nawet nie nadstawiliście
ucha, żeby słuchaćc. 5 Mówili
oni: ‚Prosz�, niech każdy z was
zawróci ze swoich złych dróg
i zaprzestanie złych uczynkówd.
Wtedy na długo pozostaniecie
w ziemi, któr� Jehowa dawno
temu dał wam i waszym przod-
kom. 6 Nie chodźcie za in-
nymi bogami, nie służcie im ani
si� im nie kłaniajcie. Nie obra-
żajcie mnie dziełami swoich r�k.
W przeciwnym razie sprowadz�
na was nieszcz�ście’.

7 „‚Ale wy mnie nie słucha-
liście’—mówi Jehowa. ‚Zamiast
tego obrażaliście mnie dziełami
swoich r�k—na swoje nieszcz�-
ście’e.

8 „Dlatego tak mówi Jehowa,
Bóg Zast�pów: ‚„Ponieważ nie
byliście posłuszni moim słowom,
9 wi�c ja posyłam po wszystkie
ludy północy”f, oświadcza Jeho-
wa, „posyłam po babilońskiego
króla Nabuchodonozora�, swoje-
go sług�g, i sprowadz� ich na
t� ziemi�h, na jej mieszkańców
i na wszystkie te okoliczne na-
rody i. Przeznacz� ich na zagła-
d�� oraz uczyni� z nich coś, co
budzi groz� i nad czym si� gwiż-
dże. Bezpowrotnie ich spustosz�.
10 Sprawi�, że wśród nich znik-

25:3 �Dosł. „wstaj�c wcześnie i mó-
wi�c”. 25:4 �Dosł. „wstaj�c wcześnie
i posyłaj�c”. 25:9 �Lub „Nebukadnec-
cara”. Dosł. „Nebukadreccara” (inny wa-
riant tego imienia). �Zob. Słowniczek
poj�ć.

n� odgłosy radości i weselenia
si�a, głos pana młodego i panny
młodejb, odgłos żaren i światło
lampy. 11 Cała ta ziemia zosta-
nie zrujnowana i b�dzie budzić
groz�, a te narody b�d� musiały
służyć królowi Babilonu przez 70
lat” ’c.

12 „‚Ale gdy upłynie 70 latd,
poci�gn� do odpowiedzialnoś-
ci� króla Babilonu i tamten na-
ród za ich przewinienie’e, oświad-
cza Jehowa, ‚i na zawsze uczyni�
z ziemi Chaldejczyków bezlud-
ne pustkowief. 13 Sprowadz�
na tamt� ziemi� wszystkie słowa,
które wypowiedziałem przeciw-
ko niej—wszystko, co jest zapisa-
ne w tej ksi�dze, a co Jeremiasz
prorokował przeciwko wszyst-
kim narodom. 14 Bo liczne na-
rody i wielcy królowieg zrobi�
z nich niewolnikówh. I odpłac�
im stosownie do ich uczynków
i do dzieł ich r�k’” i.

15 Tak powiedział do mnie
Jehowa, Bóg Izraela: „Weź z mo-
jej r�ki ten kielich z winem gnie-
wu i daj z niego pić wszystkim
narodom, do których ci� po-
syłam. 16 B�d� pić i si� zata-
czać, i post�pować jak szaleńcy
z powodu miecza, który na nie
zsyłam”j.

17 Wzi�łem wi�c z r�ki Jeho-
wy kielich i dałem do picia
wszystkim narodom, do których
Jehowa mnie posłałk: 18 Naj-
pierw dałem go do picia Je-
rozolimie i miastom Judy l, jej
królom i ksi�ż�tom, żeby dopro-
wadzić ich do upadku, uczynić
z nich coś, co budzi groz� i nad
czym si� gwiżdże, coś przekl�te-
gom, jak to jest dzisiaj. 19 Potem
dałem go do picia faraonowi, kró-
lowi Egiptu, i jego sługom, jego
ksi�ż�tom i całemu jego ludowin,
20 a także wszystkim mieszkaj�-
cym wśród nich cudzoziemcom;

25:12 �Lub „ukarz�”.
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wszystkim królom ziemi Uc;
wszystkim królom ziemi Filisty-
nówa, Aszkelonowib, Gazie, Ekro-
nowi i tym, którzy pozostali z
Aszdodu; 21 Edomowic, Moabo-
wid i Ammonitome; 22 wszyst-
kim królom Tyru, wszystkim kró-
lom Sydonuf i królom wyspy
na morzu; 23 Dedanowig, Te-
mie, Buz i wszystkim z włosami
przystrzyżonymi na skroniachh;
24 wszystkim królom Arabówi

i wszystkim królom różnych spo-
łeczności, które mieszkaj� na
pustkowiu; 25 wszystkim kró-
lom Zimri, wszystkim królom Ela-
mu j i wszystkim królom Medówk;
26 wszystkim królom północy,
blisko i daleko, jednemu za dru-
gim, i wszystkim innym króle-
stwom ziemi. A król Szeszaku�l

wypije po nich.
27 „I powiedz tym narodom:

‚Tak mówi Jehowa, Bóg Zast�-
pów, Bóg Izraela: „Pijcie i si� upij-
cie, i zwymiotujcie, i upadnijcie,
żebyście nie mogły wstaćm z po-
wodu miecza, który na was zsy-
łam”’. 28 A jeśli nie b�d� chcia-
ły wzi�ć z twojej r�ki kielicha,
żeby pić, powiesz im: ‚Tak mó-
wi Jehowa, Bóg Zast�pów: „Ma-
cie pić! 29 Bo jeśli sprowadzam
nieszcz�ście najpierw na miasto,
które nosi moje imi�n, to czy wy
miałybyście unikn�ć kary?”’o.

„ ‚Nie unikniecie kary, bo spro-
wadzam miecz na wszystkich
mieszkańców ziemi’ — oznajmia
Jehowa, Bóg Zast�pów.

30 „A ty masz im prorokować
wszystkie te słowa i powiedzieć:

‚Jehowa zaryczy z wysokości
i odezwie si� ze swojego

świ�tego mieszkania.
Głośno zaryczy przeciw

miejscu, gdzie przebywa.

25:26 �Najwyraźniej jest to kryptonim
nazwy Babel (Babilon).

Wznosz�c okrzyki jak ci,
którzy udeptuj� winogrona
w tłoczni,

b�dzie tryumfalnie śpiewał
przeciwko wszystkim
mieszkańcom ziemi’.

31 ‚Wrzawa dotrze aż
do krańców ziemi,

bo Jehowa prowadzi spór
z narodami.

Osobiście wyda wyrok
na wszystkich ludzi�a.

A niegodziwych pozabija
mieczem’—
oświadcza Jehowa.

32 Tak mówi Jehowa,
Bóg Zast�pów:

‚Oto nieszcz�ście
rozprzestrzenia si�
od narodu do narodub

i z najodleglejszych miejsc
na ziemi zostanie wypusz-
czona wielka nawałnicac.

33 „‚Tego dnia zabitych przez
Jehow� b�dzie od jednego krań-
ca ziemi aż po drugi. Nie b�d�
opłakiwani, zbierani ani grzeba-
ni. Stan� si� jak gnój na po-
wierzchni ziemi’.
34 Wyjcie, pasterze, i wołajcie!

Tarzajcie si�, znamienici
spośród trzody,

bo nadszedł czas waszej rze-
zi i waszego rozproszenia.

Upadniecie jak cenne
naczynie!

35 Pasterze nie maj� dok�d
zbiec,

dla znamienitych spośród
trzody nie ma ucieczki.

36 Słuchajcie! Krzyk pasterzy
i wycie znamienitych

spośród trzody,
bo Jehowa pustoszy ich

pastwisko.

25:31 �Dosł. „wszelkie ciało”.
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37 A miejsca, w których spokoj-

nie si� mieszkało, pozosta-
ły bez życia

z powodu płon�cego gniewu
Jehowy.

38 Opuścił On swoje legowisko
jak młody lew�a,

bo ich ziemia stała si�
czymś, co budzi groz�,

z powodu okrutnego miecza
i z powodu Jego płon�cego

gniewu”.

26 Na pocz�tku panowania
judzkiego króla Jehojaki-

mab, syna Jozjasza, Jehowa wy-
powiedział nast�puj�ce słowa:
2 „Tak mówi Jehowa: ‚Stań na
dziedzińcu domu Jehowy i mów
w sprawie� wszystkich miesz-
kańców miast judzkich, któ-
rzy przychodz� do domu Jeho-
wy oddawać cześć�. Powiedz im
wszystko, co ci każ�. Nie ujmij
ani jednego słowa. 3 Może po-
słuchaj� i każdy z nich zawróci
ze swojej złej drogi, a ja zmie-
ni� zdanie� co do nieszcz�ścia,
które zamierzam na nich sprowa-
dzić z powodu ich złych uczyn-
kówc. 4 Powiedz im: „Tak mówi
Jehowa: ‚Jeśli nie b�dziecie mnie
słuchać w tym, żeby przestrzegać
mojego prawa�, które wam da-
łem, 5 ani nie b�dziecie słuchać
słów moich proroków, których
posyłałem do was wielokrotnie�,
a których nie słuchaliścied, 6 to
sprawi�, że ten dom b�dzie jak
Sziloe, a to miasto b�dzie wspo-
minane w przekleństwach przez
wszystkie narody ziemi’”’”f.

7 A kapłani, prorocy i cały
lud usłyszeli, jak Jeremiasz mó-
wi te słowa w domu Jehowyg.

25:38 �Lub „młody grzywiasty lew”.
26:2 �Lub „do”. �Lub „kłaniać si�”.
26:3 �Lub „pożałuj�”. 26:4 �Lub „po-
uczeń”. 26:5 �Dosł. „wstaj�c wcześnie
i posyłaj�c”.

8 Kiedy wi�c Jeremiasz skończył
mówić wszystko, co Jehowa po-
lecił mu przekazać całemu ludo-
wi, wtedy kapłani, prorocy i ca-
ły lud chwycili go i powiedzieli:
„Na pewno umrzesz. 9 Dlacze-
go prorokowałeś w imieniu Jeho-
wy, że ten dom stanie si� jak Szi-
lo, a to miasto b�dzie zniszczone
i wyludnione?”. I cały lud zebrał
si� wokół Jeremiasza w domu Je-
howy.

10 Kiedy te słowa usłyszeli
ksi�ż�ta judzcy, przyszli z do-
mu� króla do domu Jehowy
i usiedli przy nowej bramie Je-
howya. 11 A kapłani i prorocy
powiedzieli do ksi�ż�t i całego
ludu: „Ten człowiek zasługu-
je na kar� śmiercib, bo proroko-
wał przeciwko temu miastu, tak
jak to słyszeliście na własne
uszy”c.

12 Wtedy Jeremiasz odezwał
si� do wszystkich ksi�ż�t i ca-
łego ludu: „To Jehowa mnie po-
słał, żebym prorokował przeciw-
ko temu domowi i temu miastu
wszystkie słowa, które słyszeli-
ścied. 13 Dlatego teraz zmień-
cie swoje drogi i post�powanie
na lepsze i b�dźcie posłuszni
swojemu Bogu, Jehowie, a Je-
howa zmieni zdanie� co do nie-
szcz�ścia, które wam zapo-
wiedziałe. 14 Ale jeśli chodzi
o mnie, to jestem w waszych r�-
kach. Zróbcie ze mn� to, co wy-
daje si� wam dobre i słuszne.
15 Tylko musicie wiedzieć, że
jeśli mnie zabijecie, ści�gniecie
na siebie, na to miasto i na je-
go mieszkańców niewinn� krew,
bo Jehowa naprawd� posłał
mnie do was, żebym wam prze-
kazał wszystkie te słowa”.

16 Wtedy ksi�ż�ta i cały lud
powiedzieli kapłanom i proro-
kom: „Ten człowiek nie zasługuje

26:10 �Lub „pałacu”. 26:13 �Lub „po-
żałuje”.
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na kar� śmierci, bo mówił do nas
w imieniu naszego Boga, Jeho-
wy”.

17 Ponadto niektórzy ze star-
szych tego kraju wstali i prze-
mówili do całego zgromadzone-
go ludu: 18 „Za dni judzkiego
króla Ezechiaszaa prorokował
Micheaszb z Moreszetu i powie-
dział całemu ludowi Judy: ‚Tak
mówi Jehowa, Bóg Zast�pów:

„Syjon zostanie zorany
jak pole,

Jerozolima zamieni si�
w rumowiskoc,

a góra świ�tyni� porośnie
lasem”’d.

19 „Czy wtedy judzki król
Ezechiasz razem z cał� Jud� za-
bił tego proroka? Czy nie bał
si� Jehowy i nie błagał Jehowy
o łask��, tak iż Jehowa zmienił
zdanie� co do nieszcz�ścia, któ-
re im zapowiedział?e Jesteśmy
wi�c o krok od ści�gni�cia na
siebie� wielkiego nieszcz�ścia.

20 „Był też inny człowiek,
który prorokował w imieniu Je-
howy, Urijasz, syn Szemaja-
sza z Kiriat-Jearimf. Prorokował
przeciwko temu miastu i prze-
ciwko tej ziemi, mówi�c takie
rzeczy jak Jeremiasz. 21 Kiedy
słowa Urijasza usłyszał król Je-
hojakimg oraz wszyscy jego
dzielni wojownicy i wszyscy
ksi�ż�ta, wtedy król starał si�
go zabićh. Gdy tylko Urijasz
o tym usłyszał, przestraszył si�
i uciekł do Egiptu. 22 Wówczas
król Jehojakim posłał do Egip-
tu Elnatana i, syna Achbora, i in-
nych m�żczyzn. 23 Zabrali oni
Urijasza z Egiptu i przyprowa-
dzili go do króla Jehojakima.

26:18 �Dosł. „domu”. 26:19 �Lub „nie
próbował ułagodzić oblicza Jehowy”.
�Lub „pożałował”. �Lub „na swoje du-
sze”.

Ten zabił go mieczema, a jego
zwłoki rzucił na cmentarz zwyk-
łych ludzi”.

24 Ale Achikamb, syn Szafa-
nac, chronił Jeremiasza, dzi�ki
czemu ten nie został wydany lu-
dowi na śmierćd.

27 Na pocz�tku panowania
judzkiego króla Jehojaki-

ma�, syna Jozjasza, Jehowa
tak przemówił do Jeremiasza:
2 „Jehowa mi powiedział: ‚Zrób
sobie rzemienie i dr�żki jarzma
i załóż je sobie na szyj�. 3 Póź-
niej poślij je do króla Edomue,
króla Moabuf, króla Ammoni-
tówg, króla Tyruh i króla Sydonu i

poprzez posłańców, którzy przy-
szli do Jerozolimy, do judzkie-
go króla Sedekiasza. 4 Prze-
każ im nast�puj�ce polecenie
dla ich panów:

„‚„Tak mówi Jehowa, Bóg Za-
st�pów, Bóg Izraela—to ma-
cie powiedzieć swoim panom:
5 ‚To ja swoj� wielk� moc�,
swoim pot�żnym� ramieniem,
stworzyłem ziemi�, ludzi i zwie-
rz�ta, które s� na niej. Wszyst-
ko to daj� temu, komu chc��j.
6 A teraz wszystkie te krainy
dałem swojemu słudze Nabucho-
donozorowi�k, królowi Babilonu.
Podporz�dkowałem mu nawet
dzikie zwierz�ta. 7 Wszystkie
narody b�d� służyć jemu, je-
go synowi i jego wnukowi, aż
nadejdzie czas również na jego
krain� l, gdy wiele narodów oraz
wielcy królowie zrobi� z niego
swojego niewolnika’m.

8 „‚ „‚Jeżeli jakiś naród lub
królestwo nie zechce służyć ba-
bilońskiemu królowi Nabucho-

27:1 �Lub „Sedekiasza” według nie-
których starożytnych manuskryptów.
27:5 �Dosł. „wyci�gni�tym”. �Dosł.
„komu w moich oczach jest słuszne”.
27:6 �Lub „Nebukadneccarowi”.
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donozorowi i nie zechce mu si�
podporz�dkować�, to taki naród
b�d� karał mieczema, głodem
i zaraz��’, oświadcza Jehowa,
‚aż go zniszcz� r�k� babilońskie-
go króla’.

9 „‚„ ‚Dlatego nie słuchajcie
swoich proroków, wróżbitów, wi-
zjonerów� ani zajmuj�cych si�
sztuk� magiczn� czy uprawiaj�-
cych czary, którzy wam mówi�:
„Nie b�dziecie służyć królowi Ba-
bilonu”. 10 Bo prorokuj� wam
kłamstwa—jeśli ich posłuchacie,
zostaniecie zabrani daleko od
swojego kraju. Rozprosz� was
i zginiecie.

11 „‚ „‚Ale narodowi, który
podporz�dkuje si�� królowi Ba-
bilonu i b�dzie mu służył, po-
zwol� pozostać� w jego ziemi,
żeby j� uprawiał i w niej miesz-
kał’—oświadcza Jehowa”’”.

12 To samo powiedziałem
również judzkiemu królowi Se-
dekiaszowib: „Podporz�dkujcie
si�� królowi Babilonu i służcie
jemu oraz jego ludowi, a b�dzie-
cie żyćc. 13 Czemu ty i twój lud
mielibyście umrzeć od mieczad,
głodue i zarazyf, tak jak to Jeho-
wa powiedział o narodzie, któ-
ry nie b�dzie służył królo-
wi Babilonu? 14 Nie słuchajcie
słów proroków, którzy wam mó-
wi�: ‚Nie b�dziecie służyć królo-
wi Babilonu’g, bo prorokuj� wam
kłamstwah.

15 „‚Ja ich nie posłałem’,
oświadcza Jehowa, ‚ale oni pro-
rokuj� w moim imieniu kłam-
stwa i jeśli ich posłuchacie, to
was rozprosz� i zginiecie—wy

27:8 �Dosł. „nie podda swojego kar-
ku pod [jego] jarzmo”. �Lub „choro-
b�”. 27:9 �Lub „maj�cych sny”.
27:11 �Dosł. „podda swój kark pod
jarzmo”. �Dosł. „odpoczywać”. 27:12
�Dosł. „poddajcie swoje karki pod jarz-
mo”.

i prorocy, którzy wam proroku-
j�’”a.

16 A do kapłanów i do całe-
go tego ludu powiedziałem: „Tak
mówi Jehowa: ‚Nie słuchajcie
słów swoich proroków, którzy
wam prorokuj�: „Sprz�ty zabra-
ne z domu Jehowy zostan�
już wkrótce z powrotem spro-
wadzone z Babilonu!”b, bo pro-
rokuj� wam kłamstwac. 17 Nie
słuchajcie ich. Służcie królowi
Babilonu, a b�dziecie żyćd. Cze-
mu to miasto miałoby si� stać
ruin�? 18 Ale jeśli s� proroka-
mi i jeśli naprawd� przekazuj�
słowo Jehowy, to prosz�, niech
błagaj� Jehow�, Boga Zast�pów,
żeby sprz�tów, które pozostały
w domu Jehowy, w domu� króla
Judy i w Jerozolimie, nie zabra-
no do Babilonu’.

19 „Bo Jehowa, Bóg Zast�-
pów, tak mówi o kolumnache,
o morzu�f, o wózkachg i o re-
szcie sprz�tów, które pozosta-
ły w tym mieście, 20 a których
nie wzi�ł babiloński król Nabu-
chodonozor, gdy na wygnanie
do Babilonu zabrał z Jerozoli-
my judzkiego króla Jechonia-
sza, syna Jehojakima, wraz
ze wszystkimi dostojnikami Ju-
dy i Jerozolimyh; 21 właśnie
tak Jehowa, Bóg Zast�pów, Bóg
Izraela, mówi o sprz�tach, któ-
re pozostały w domu Jehowy,
w domu� króla Judy i w Jero-
zolimie: 22 ‚ „B�d� zabrane do
Babilonu i i tam pozostan� aż do
dnia, gdy zwróc� na nie uwa-
g�”—oświadcza Jehowa. „Potem
sprowadz� je z powrotem i przy-
wróc� je temu miejscu”’”j.

28 Wtym samym roku, na po-
cz�tku panowania judzkie-

go króla Sedekiaszak, w czwar-
tym roku, w miesi�cu pi�tym,

27:18, 21 �Lub „pałacu”. 27:19 �Cho-
dzi o wielki miedziany zbiornik używany
w świ�tyni.
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prorok Chananiasz z Gibeonua,
syn Azzura, powiedział do mnie
w domu Jehowy w obecności
kapłanów i całego ludu: 2 „Tak
mówi Jehowa, Bóg Zast�pów,
Bóg Izraela: ‚Złami� jarzmo kró-
la Babilonub. 3 W ci�gu dwóch
lat� sprowadz� z powrotem na to
miejsce wszystkie sprz�ty z do-
mu Jehowy, które babiloński król
Nabuchodonozor� zabrał st�d do
Babilonu’”c. 4 „‚Sprowadz� też
tutaj judzkiego króla Jechonia-
szad, syna Jehojakimae, i wszyst-
kich judzkich wygnańców, którzy
poszli do Babilonu’f, mówi Jeho-
wa, ‚bo złami� jarzmo babiloń-
skiego króla’”.

5 Wtedy prorok Jeremiasz o-
dezwał si� do proroka Chanania-
sza w obecności kapłanów i ca-
łego ludu, który stał w domu
Jehowy. 6 Powiedział: „Amen!�
ObyJehowa tak zrobił! ObyJeho-
wa spełnił słowa twojego proroc-
twa i sprowadził tutaj z Babilonu
sprz�ty zabrane z domu Jehowy,
a także wszystkich wygnańców!
7 Posłuchaj jednak, prosz�, te-
go, co mam do przekazania to-
bie i całemu ludowi. 8 Dawno
temu prorocy, którzy byli przede
mn� i przed tob� i którzy mówili
o wielu krainach i wielkich króle-
stwach, prorokowali o wojnie,
nieszcz�ściu i zarazie�. 9 Jeśli
wi�c jakiś prorok prorokuje o po-
koju, to tylko wtedy b�dzie wia-
domo, że naprawd� posłał go Je-
howa, gdy słowa tego proroka si�
spełni�”.

10 Na to prorok Chananiasz
wzi�ł z szyi proroka Jeremia-
sza dr�żek jarzma i go złamałg.
11 Potem powiedział w obecnoś-
ci całego ludu: „Tak mówi Jeho-
wa: ‚Właśnie tak w ci�gu dwóch

28:3 �Dosł. „lat dni”. 28:3; 29:1 �Lub
„Nebukadneccar”. 28:6 �Lub „niech
si� tak stanie!”. 28:8 �Lub „chorobie”.

lat złami� jarzmo babilońskie-
go króla Nabuchodonozora, które
zrzuc� z karku wszystkich naro-
dów’”a. A prorok Jeremiasz po-
szedł swoj� drog�.

12 Po tym, jak prorok Cha-
naniasz połamał dr�żek jarzma
zdj�ty z szyi proroka Jere-
miasza, Jehowa przekazał Je-
remiaszowi nast�puj�ce słowa:
13 „Idź i powiedz Chananiaszo-
wi: ‚Tak mówi Jehowa: „Połama-
łeś jarzmo z drewnab, ale w jego
miejsce zrobisz jarzmo z żelaza”.
14 Bo tak mówi Jehowa, Bóg
Zast�pów, Bóg Izraela: „Na kark
wszystkich tych narodów założ�
żelazne jarzmo, żeby służyły ba-
bilońskiemu królowi Nabucho-
donozorowi, i b�d� mu służyćc.
Dam mu nawet dzikie zwierz�-
ta”’”d.

15 Potem prorok Jeremiasz
tak powiedział do proroka Cha-
naniaszae: „Posłuchaj, prosz�,
Chananiaszu! Jehowa ci� nie po-
słał, a ty sprawiłeś, że ten lud
zaufał kłamstwuf. 16 Dlatego
tak mówi Jehowa: ‚Usuwam ci�
z powierzchni ziemi. W tym ro-
ku umrzesz, bo namawiałeś do
buntu przeciw Jehowie’”g.

17 I prorok Chananiasz umarł
w tym samym roku, w miesi�cu
siódmym.

29 Oto słowa listu, który pro-
rok Jeremiasz wysłał z Je-

rozolimy do pozostałych star-
szych, przebywaj�cych wśród
wygnańców, do kapłanów, do pro-
roków i do całego ludu—tych,
których Nabuchodonozor� za-
brał z Jerozolimy na wygnanie
do Babilonu. 2 Było to po tym,
gdy król Jechoniaszh, królowa
matka�i, dworzanie, ksi�ż�ta Ju-
dy i Jerozolimy, rzemieślnicy i ko-
wale� opuścili już Jerozolim�j.

29:2 �Lub „pani”. �Możliwe też „bu-
downiczowie wałów obronnych”.
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3 Jeremiasz przekazał ten list
przez Elas�, syna Szafanaa, i Ge-
mariasza, syna Chilkiasza, któ-
rych judzki król Sedekiaszb

posłał do Babilonu, do babiloń-
skiego króla Nabuchodonozora.
W liście było napisane:

4 „Tak mówi Jehowa, Bóg Za-
st�pów, Bóg Izraela, do wszyst-
kich wygnańców, którzy za Jego
spraw� poszli na wygnanie z Je-
rozolimy do Babilonu: 5 ‚Bu-
dujcie domy i w nich mieszkaj-
cie. Zakładajcie ogrody i jedzcie
ich owoce. 6 Bierzcie sobie żo-
ny i miejcie synów oraz córki.
Bierzcie żony dla swoich synów
i wydawajcie za m�ż swoje cór-
ki, żeby one także miały synów
i córki. Stańcie si� tam liczni
i niech was nie ub�dzie. 7 Za-
biegajcie też o pokój dla mias-
ta, do którego was wygnałem,
i módlcie si� za nie do Jehowy,
bo jeśli b�dzie w nim panował
pokój, to i wy b�dziecie zazna-
wać pokojuc. 8 Bo tak mówi
Jehowa, Bóg Zast�pów, Bóg Iz-
raela: „Nie dajcie si� zwieść pro-
rokom ani wróżbitom, którzy
s� wśród wasd, ani nie słuchaj-
cie snów, które oni śni�. 9 Bo
‚w moim imieniu prorokuj� wam
kłamstwa. Nie posłałem ich’e—
oświadcza Jehowa”’”.

10 „Tak mówi Jehowa: ‚Gdy
upłynie w Babilonie 70 lat, zwró-
c� na was uwag�f i spełni� swoj�
obietnic�—sprowadz� was z po-
wrotem na to miejsce’g.

11 „‚Bo dobrze wiem, co
zamierzam dla was zrobić’—
oświadcza Jehowa. ‚Zamierzam
zapewnić wam pokój, a nie nie-
szcz�ścieh. Chc� wam dać przy-
szłość i nadziej� i. 12 B�dziecie
do mnie wołać, przyjdziecie i b�-
dziecie si� do mnie modlić, a ja
was wysłucham’j.

13 „‚B�dziecie mnie szukać i
znajdzieciek, bo b�dziecie mnie

szukać całym sercema. 14 I dam
si� wam znaleźć’b—oświadcza Je-
howa. ‚Zgromadz� waszych jeń-
ców i zbior� was ze wszystkich
narodów i miejsc, do których was
rozproszyłem’c—oznajmia Jeho-
wa. ‚I sprowadz� was z powro-
tem na miejsce, z którego za moj�
spraw� poszliście na wygnanie’d.

15 „Ale wy mówicie: ‚Jehowa
powołał nam proroków w Babi-
lonie’.

16 „Bo tak Jehowa mówi do
króla zasiadaj�cego na tronie
Dawidae i do całego ludu miesz-
kaj�cego w tym mieście, do wa-
szych braci, którzy nie poszli
z wami na wygnanie: 17 ‚Tak
mówi Jehowa, Bóg Zast�pów:
„Ześl� na nich miecz, głód i za-
raz��f i upodobni� ich do zgni-
łych� fig, które s� tak złe, że nie
nadaj� si� do jedzenia”’g.

18 „‚B�d� ich ścigał mie-
czemh, głodem i zaraz�. Uczyni�
z nich coś, co budzi groz� wśród
wszystkich królestw ziemi i. B�-
d� oni przedmiotem przekleństw,
czymś, co budzi zdziwienie i nad
czym si� gwiżdżej, oraz przed-
miotem zniewag wśród wszyst-
kich narodów, do których ich
rozprosz�k, 19 bo nie słuchali
moich słów’, oświadcza Jehowa,
‚słów, z którymi wielokrotnie�
posyłałem do nich swoich proro-
ków’ l.

„ ‚Ale i wy nie słuchaliście’m—
oznajmia Jehowa.

20 „Dlatego słuchajcie słowa
Jehowy, wy wszyscy, których
wygnałem z Jerozolimy do Ba-
bilonu. 21 Tak mówi Jeho-
wa, Bóg Zast�pów, Bóg Izra-
ela, o Achabie, synu Kolajasza,
i o Sedekiaszu, synu Maasejasza,

29:17 �Lub „chorob�”. �Możliwe też
„pop�kanych”. 29:19 �Dosł. „wstaj�c
wcześnie i posyłaj�c”.
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JEREMIASZA 29:22�do�30:6 1118
którzy w moim imieniu proroku-
j� wam kłamstwaa: ‚Wydaj� ich
w r�ce babilońskiego króla Na-
buchodonozora� i on ich zabi-
je na waszych oczach. 22 Los,
który ich spotka, b�dzie służył
za kl�tw� wypowiadan� przez
wszystkich judzkich wygnańców
w Babilonie: „Niech Jehowa zro-
bi z tob� to, co z Sedekiaszem
i Achabem, których babiloński
król upiekł w ogniu!”, 23 dlate-
go że post�powali haniebnie w
Izraelub—cudzołożyli z żonami
swoich bliźnich i mówili w moim
imieniu fałszywe słowa, coś, cze-
go im nie nakazałemc.

„ ‚ „Ja to wiem i jestem te-
go świadkiem”d—oznajmia Jeho-
wa’”.

24 „A Szemajaszowie z Ne-
chelamu powiesz: 25 ‚Tak mó-
wi Jehowa, Bóg Zast�pów, Bóg
Izraela: „Ponieważ do całe-
go ludu w Jerozolimie, do kap-
łana Sofoniaszaf, syna Maaseja-
sza, i do wszystkich kapłanów
wysłałeś w swoim imieniu lis-
ty, w których napisałeś: 26 ‚Je-
howa ustanowił ci� kapłanem
w miejsce kapłana Jehojady, że-
byś został nadzorc� domu Jeho-
wy, żebyś miał władz� nad
każdym szaleńcem, który zacho-
wuje si� jak prorok, i wsadzał ta-
kiego w dyby�g. 27 Czemu wi�c
nie zganiłeś Jeremiasza z Ana-
toth, który działa wśród was jako
prorok? i 28 Bo nawet przysłał
nam do Babilonu wiadomość:
„Potrwa to długo! Budujcie do-
my i w nich mieszkajcie. Zakła-

29:21 �Lub „Nebukadneccara”. Dosł.
„Nebukadreccara” (inny wariant tego
imienia). 29:26 �W tekście oryginal-
nym wyst�puj� tutaj dwa słowa. Pierw-
sze z nich może oznaczać dyby, w które
zakuwano nogi, a drugie—kłody, w któ-
re zakuwano r�ce i głow�.

dajcie ogrody i jedzcie ich owo-
ce...”’”’”a.

29 Kiedy kapłan Sofoniaszb

przeczytał ten list w obecności
proroka Jeremiasza, 30 Jeho-
wa tak powiedział Jeremiaszowi:
31 „Wyślij do wszystkich wy-
gnańców wiadomość: ‚Tak mówi
Jehowa o Szemajaszu z Neche-
lamu: „Ponieważ Szemajasz wam
prorokował, chociaż go nie posła-
łem, i próbował was nakłonić do
zaufania kłamstwuc, 32 to Je-
howa oświadcza: ‚Zwracam uwa-
g� na Szemajasza z Nechelamu
i na jego potomstwo. W tym na-
rodzie nie ocaleje żaden jego po-
tomek, a on sam nie zobaczy do-
bra, które wyświadcz� swojemu
ludowi’, mówi Jehowa, ‚bo nama-
wiał do buntu przeciwko Jeho-
wie’” ’”.

30 Jehowa tak powiedział
do Jeremiasza: 2 „Jeho-

wa, Bóg Izraela, mówi: ‚Zapisz
w ksi�dze wszystkie słowa, któ-
re ci przekazuj�. 3 Bo „nad-
chodz� dni”, oświadcza Jehowa,
„gdy zbior� jeńców ze swojego
ludu, Izraela i Judy”d, mówi Je-
howa, „i sprowadz� ich z powro-
tem do ziemi, któr� dałem ich
przodkom, i ona znowu stanie
si� ich własności�”’”e.

4 To s� słowa, które Jehowa
powiedział do Izraela i Judy.
5 Tak mówi Jehowa:

„Słyszeliśmy odgłosy paniki,
panuje przerażenie i nie ma

pokoju.
6 Zapytajcie, prosz�, czy

m�żczyzna może urodzić.
Czemu w takim razie widz�,

że każdy silny m�żczyzna
trzyma si� za brzuch�

jak kobieta, która rodzi?f

30:6 �Lub „trzyma r�ce na l�dźwiach”.
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Czemu wszystkie twarze
zbladły?

7 Ach! Co za przerażaj�cy�
dzieńa.

Nie ma podobnego.
To dla Jakuba czas udr�ki,
ale zostanie on z niej

wybawiony”.
8 „W tym dniu”, oznajmia Je-

howa, Bóg Zast�pów, „złami�
jarzmo, które zrzuc� z ich kar-
ku, i rozerw� ich rzemienie�.
Obcy� już nie zrobi� z nich
niewolników. 9 Mój lud b�dzie
służył swojemu Bogu, Jehowie,
i swojemu królowi Dawidowi,
którego nad nim ustanowi�”b.
10 „Nie bój si�, mój sługo

Jakubie”, mówi Jehowa,
„nie przerażaj si�, Izraeluc.
Bo wybawi� ci� z dalekiej

ziemi,
a twoich potomków—

z kraju ich niewolid.
Jakub powróci i b�dzie

si� cieszył niezm�conym
spokojem,

nikt nie b�dzie wzbudzał
w nich strachu”e.

11 „Bo ja jestem z tob�, żeby ci�
wybawić”—mówi Jehowa.

„Zgładz� wszystkie narody,
wśród których ci�
rozproszyłemf,

ale ciebie nie zgładz�g.
Za to skarc�� ci�

w odpowiedniej mierze,
nie pozostawi� ci�

bez kary”h.
12 Bo tak mówi Jehowa:

„Nie ma leku na twoj� ran�i.
Jest ona nieuleczalna.

13 Nie ma komu bronić twojej
sprawy,

30:7 �Dosł. „wielki”. 30:8 �Dosł.
„wi�zy”. �Lub „cudzoziemcy”. 30:11
�Lub „skoryguj�”.

nie ma jak wyleczyć twojego
wrzodu.

Nie ma dla ciebie leku.
14 Zapomnieli o tobie wszyscy

twoi nami�tni kochanko-
wiea.

Już ci� nie szukaj�.
Bo uderzyłem ci� jak wrógb,
ukarałem jak ktoś okrutny—
a to ze wzgl�du na twoj�

wielk� win� i twoje liczne
grzechyc.

15 Dlaczego wołasz z powodu
swojej rany?

Twój ból jest nieuleczalny!
Post�piłem tak z tob�
ze wzgl�du na twoj� wielk�

win� i twoje liczne
grzechyd.

16 Dlatego wszyscy, którzy
ci� pożeraj�, zostan�
pożarcie,

a wszyscy twoi wrogowie
również pójd�
do niewolif.

Ci, którzy ci� pl�druj�,
zostan� spl�drowani,

a wszystkich, którzy ci�
łupi�, wydam na łup”g.

17 „Ale ciebie uzdrowi�
i ulecz� twoje rany”h,
oświadcza Jehowa,

„chociaż nazywali ci� wyp�-
dzon� i mówili o tobie:

‚Syjon, którego nikt
nie szuka’” i.

18 Tak mówi Jehowa:
„Zbieram jeńców

z namiotów Jakuba j

i zlituj� si� nad jego
siedzibami.

To miasto zostanie odbudo-
wane na swoim wzgórzuk,

a warowna wieża stanie
na właściwym miejscu.

19 Rozlegn� si� wśród nich
podzi�kowania i śmiech l.
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Pomnoż� ich i nie b�dzie
ich małoa.

Sprawi�, że b�d� liczni�,
i nie stan� si� mało

znacz�cyb.
20 Potomkom Jakuba b�dzie

si� wiodło jak dawniej
i jego zgromadzenie zostanie

przede mn� ugruntowanec.
Rozprawi� si� ze wszystkimi

jego gn�bicielamid.
21 Z niego b�dzie si� wywodził

jego znamienity
i spośród niego powstanie

jego władca.
Zaprosz� go, żeby si� zbliżył,

i on do mnie podejdzie”.
„Bo w przeciwnym razie kto

by si� ośmielił� do mnie
podejść?”—mówi Jehowa.

22 „B�dziecie moim ludeme, a ja
b�d� waszym Bogiem”f.

23 W furii zerwie si� wicher
Jehowyg,

niszczycielska nawałnica,
która runie na głowy
niegodziwych.

24 Jehowa nie przestanie
płon�ć wielkim gniewem,

dopóki nie wykona
i nie zrealizuje zamiarów
swojego sercah.

Pod koniec dni
to zrozumieciei.

31 „W tym czasie”, mówi Je-
howa, „stan� si� Bogiem

dla wszystkich rodzin Izraela,
a one b�d� moim ludem”j.
2 Tak mówi Jehowa:

„Ludzie, którzy ocaleli
od miecza, zyskali przy-
chylność na pustkowiu,

gdy Izrael szedł do miejsca
wytchnienia”.

30:19 �Możliwe też „szanowani”.
30:21 �Dosł. „dał w zastaw swoje ser-
ce”.

3 Jehowa ukazał mi si�
z daleka i powiedział:

„Pokochałem ci� wieczn�
miłości�.

Dlatego przyci�gn�łem ci�
do siebie lojaln�
miłości��a.

4 Znowu ci� odbuduj�
i b�dziesz odbudowanab.

Dziewico izraelska,
znowu weźmiesz swoje
tamburyny

i pójdziesz radośnie
tańczyć�c.

5 Znowu b�dziesz sadzić win-
nice na górach Samariid.

Zakładaj�cy winnice zasa-
dz� je i b�d� si� cieszyć
ich owocamie.

6 Bo nadejdzie dzień,
gdy strażnicy w górach
Efraima zawołaj�:

‚Wstańcie, chodźmy
na Syjon, do naszego
Boga, Jehowy’”f.

7 Bo tak mówi Jehowa:
„Radośnie wykrzykujcie

do Jakuba.
Krzyczcie z radości,

bo jesteście pierwsi
wśród narodówg.

Rozgłaszajcie to. Zanoście
wyrazy wysławiania
i mówcie:

‚Jehowo, wybaw swój lud,
pozostałych z Izraela’h.

8 Sprowadz� ich z kraju
na północyi.

Zbior� ich z najodleglej-
szych miejsc na ziemi j.

Wśród nich b�dzie niewi-
domy i kulawyk,

kobieta w ci�ży i ta, która
rodzi—wszyscy razem.

Powróc� tu jako wielki zbórl.

31:3 �Lub „wci�ż ci okazuj� lojaln� mi-
łość”. 31:4 �Lub „pójdziesz tańczyć
tak jak ci, którzy si� śmiej�”.
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9 Przyjd� z płaczema.
B�d� błagać o łask�,

a ja ich poprowadz�.
Pokieruj� ich do strumieni�b

wyrównan� ścieżk�,
na której si� nie potkn�.

Bo jestem Ojcem dla Izraela,
a Efraim to mój pierwo-
rodny”c.

10 Narody, słuchajcie słowa
Jehowy

i głoście je dalekim wyspomd:
„Ten, który rozproszył

Izraela, zbierze go.
B�dzie go strzegł jak pasterz

swojego stadae.
11 Bo Jehowa wykupi Jakubaf

i wyratuje go z r�k silniejsze-
go niż ong.

12 Przyjd� i b�d� radośnie wy-
krzykiwać na wzniesieniu
Syjonuh,

rozpromieni� si� z powodu
dobroci� Jehowy,

z powodu zboża, młodego
wina i i oliwy,

a także z powodu młodych
owiec i bydła j.

Stan� si�� jak dobrze
nawodniony ogródk

i już nigdy wi�cej nie b�d�
omdlewać”l.

13 „W tym czasie b�dzie radoś-
nie tańczyć dziewczyna�,

a także młodzieńcy i starcym.
Ich żałob� zamieni�

w ogromne szcz�ścien.
Pociesz� ich i zamiast

smutku dam im radośćo.
14 Nasyc� kapłanów�

dostatkiem�,
a mój lud zostanie nasycony

moj� dobroci�”p—
oświadcza Jehowa.

31:9 �Lub „wadi”. Zob. Słowniczek po-
j�ć. 31:12 �Lub „dobrych rzeczy”.
�Lub „ich dusza stanie si�”. 31:13
�Dosł. „dziewica”. 31:14 �Lub „dusz�
kapłanów”. �Dosł. „tłustości�”.

15 „Tak mówi Jehowa:
‚W Ramiea słychać głos,

lament i gorzki płacz.
Rachela opłakuje swoich

synów�b.
Nie daje si� pocieszyć,
bo już ich nie ma’”c.

16 Tak mówi Jehowa:
„‚Przestań płakać,

powstrzymaj łzy,
bo czeka ci� nagroda

za twoje działania’—
oświadcza Jehowa.

‚Powróc� oni z ziemi
wroga’d.

17 ‚Jest dla ciebie nadzieja’e—
oznajmia Jehowa.

‚Twoi synowie powróc�
na swoje terytorium’”f.

18 „Słyszałem, jak Efraim
ubolewał:

‚Skorygowałeś mnie jak
nieposkramianego byczka

i zostałem skorygowany.
Poprowadź mnie z powro-

tem, a ch�tnie zawróc�,
bo Ty, Jehowo, jesteś moim

Bogiem.
19 Bo gdy zawróciłem, poczu-

łem wyrzuty sumieniag.
Gdy zrozumiałem, ze smutku

uderzyłem si� w udo.
Poczułem wstyd

i upokorzenieh

z powodu grzechów�
swojej młodości’”.

20 „Czy Efraim nie jest
dla mnie cennym synem,
ukochanym dzieckiem? i

Bo ilekroć go gani�,
to i tak o nim pami�tam.

Właśnie dlatego z jego
powodu jestem do gł�bi
przej�ty�j

i na pewno si� nad nim
zlituj�”—mówi Jehowak.

31:15 �Lub „dzieci”. 31:19 �Dosł.
„hańby”. 31:20 �Dosł. „burz� si� moje
jelita”.
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21 „Postaw sobie drogowskazy,
ustaw sobie znakia.
Zwróć uwag� na drog�,

któr� musisz pójśćb.
Wróć, dziewico izraelska,

wróć do swoich miast.
22 Niewierna córko, jak długo

b�dziesz si� wahać?
Bo Jehowa stworzył

na ziemi coś nowego:
Kobieta b�dzie usilnie

zabiegać o m�żczyzn�”.
23 Tak mówi Jehowa, Bóg Za-

st�pów, Bóg Izraela: „Gdy z po-
wrotem zbior� ich jeńców, to
w ziemi judzkiej i w jej miastach
znowu b�dzie si� mówić: ‚Oby
Jehowa ci� pobłogosławił, sie-
dzibo prawościc, świ�ta góro’d.
24 W tej ziemi zamieszkaj� ra-
zem Juda i wszystkie jej mias-
ta, rolnicy i pasterzee. 25 Bo
pokrzepi� zm�czonego� i nasyc�
każdego omdlewaj�cego�”f.

26 Wtedy zbudziłem si� i ot-
worzyłem oczy, a mój sen był
przyjemny.

27 „Nadchodz� dni”, mówi Je-
howa, „gdy w Izraelu i Judzie po-
mnoż� ludzi i zwierz�ta�”g.

28 „I jak zwracałem na nich
uwag�, żeby wykorzeniać, bu-
rzyć, rozwalać, niszczyć i wy-
rz�dzać szkod�h, tak b�d�
zwracał na nich uwag�, żeby bu-
dować i sadzić” i—mówi Jehowa.
29 „W tych dniach już nie b�dzie
si� mówić: ‚Ojcowie jedli kwaś-
ne winogrona, a synom ścierp-
ły� z�by’ j. 30 Ale każdy umrze
za swoje własne przewinienie. Te-
mu, kto je kwaśne winogrona,
ścierpn� jego własne z�by”.

31 „Nadchodz� dni”, mówi
Jehowa, „gdy z ludem Izraela

31:25 �Lub „zm�czon� dusz�”. �Lub
„omdlewaj�c� dusz�”. 31:27 �Dosł.
„zasiej� nasienie ludzi i nasienie zwie-
rz�t”. 31:29 �Dosł. „st�piły si�”.

i Judy zawr� nowe przymierzea.
32 Nie b�dzie to takie przymie-
rze, jakie zawarłem z ich przod-
kami w dniu, gdy wzi�łem ich
za r�k�, żeby ich wyprowadzić
z Egiptub. ‚Tamto moje przymie-
rze złamalic, chociaż byłem ich
prawowitym panem�’—mówi Je-
howa”.

33 „Po tym czasie”, mówi Je-
howa, „zawr� z ludem Izrae-
la nast�puj�ce przymierze: Wło-
ż� w nich swoje prawod i zapisz�
je w ich sercue. I b�d� ich Bo-
giem, a oni b�d� moim ludem”f.

34 „Już nikt nie b�dzie uczył
swojego bliźniego ani swojego
brata, mówi�c: ‚Poznajcie Jeho-
w�!’g, bo oni wszyscy, od naj-
mniej do najbardziej znacz�cego,
b�d� mnie znali”h—oświadcza
Jehowa. „Przebacz� ich przewi-
nienie i już nie b�d� pami�tał ich
grzechu” i.
35 Tak mówi Jehowa,

który dał słońce,
żeby świeciło w dzień,

i prawa� dla ksi�życa i gwiazd,
żeby świeciły noc�,

który wzburza morze i spra-
wia, że hucz� jego fale,

który ma na imi� Jehowa,
Bóg Zast�pów j:

36 „‚Skoro te prawa nigdy nie
zawiod�’, mówi Jehowa,

‚to i potomkowie Izraela
nigdy nie przestan� być
dla mnie narodem’”k.

37 Tak mówi Jehowa: „‚Jak
nie da si� zmierzyć nieba w gó-
rze ani zbadać fundamentów
ziemi w dole, tak i ja nie mog�
odrzucić wszystkich potomków
Izraela za wszystko, co zrobili’—
oświadcza Jehowa” l.

31:32 �Możliwe też „ich m�żem”. 31:35
�Lub „ustawy”.
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38 „Nadchodz� dni”, mówi
Jehowa, „gdy to miasto zosta-
nie dla Jehowy odbudowanea od
Wieży Chananelab do Bramy Na-
rożnejc. 39 Sznur mierniczyd

b�dzie biegł prosto do wzgórza
Gareb i skr�ci ku Goi. 40 A ca-
ła dolina� zwłok i popiołu�
oraz wszystkie tarasy aż do Do-
liny Kidronue i aż do narożni-
ka Bramy Końskiej f w kierunku
wschodnim b�d� czymś świ�-
tym dla Jehowyg. Już nigdy nie
b�dzie to wykorzenione ani zbu-
rzone”.

32 W 10 roku panowania
judzkiego króla Sedekia-

sza, czyli w 18 roku pano-
wania Nabuchodonozora�, Jeho-
wa przemówił do Jeremiaszah.
2 W tym czasie wojska kró-
la Babilonu oblegały Jerozolim�,
a prorok Jeremiasz był wi�zio-
ny na Dziedzińcu Straży i w do-
mu� króla Judy. 3 Bo judzki
król Sedekiasz uwi�ził Jeremia-
sza j, mówi�c: „Czemu tak pro-
rokujesz? Ogłaszasz: ‚Tak mó-
wi Jehowa: „To miasto wydam
w r�ce króla Babilonu i on je
zdob�dziek. 4 A judzki król Se-
dekiasz nie ucieknie Chaldejczy-
kom, bo na pewno zostanie wy-
dany w r�ce króla Babilonu
i b�dzie z nim rozmawiał twa-
rz� w twarz, i zobaczy si� z nim
oko w oko” l. 5 „Nabuchodono-
zor zabierze Sedekiasza do Ba-
bilonu i tam on pozostanie, aż
zwróc� na niego uwag�”—mó-
wi Jehowa. „Chociaż walczycie
z Chaldejczykami, to ich nie po-
konacie”’”m.

6 Jeremiasz powiedział: „Je-
howa tak do mnie przemówił:

31:40 �Lub „nizina”. �Lub „tłustego
popiołu”, czyli popiołu nasi�kni�tego
tłuszczem ofiar. 32:1 �Lub „Nebukad-
neccara”. Dosł. „Nebukadreccara” (inny
wariant tego imienia). 32:2 �Lub „pa-
łacu”.

7 ‚Przyjdzie do ciebie Chana-
mel, syn twojego stryja, Szal-
luma, i powie: „Kup moje po-
le, które jest w Anatota, bo ty
pierwszy masz prawo je wyku-
pić” ’”b.

8 Tak jak zapowiedział Jeho-
wa, Chanamel, syn mojego stry-
ja, przyszedł do mnie na Dzie-
dziniec Straży i zaproponował:
„Prosz�, kup moje pole, które
jest w Anatot w ziemi Beniami-
na, bo ty masz prawo wejść w je-
go posiadanie i je wykupić. Kup
je dla siebie”. Wtedy zrozumia-
łem, że stało si� to za spraw�
słowa Jehowy.

9 Kupiłem wi�c pole, które by-
ło w Anatot, od Chanamela, sy-
na mojego stryja. Odważyłem mu
pieni�dzec: 7 syklów� i 10 srebr-
ników. 10 Potem zapisałem to
w akcied, opiecz�towałem go, za-
wołałem świadkówe i zważyłem
pieni�dze na wadze. 11 Wzi�-
łem akt kupna, ten opiecz�towa-
ny zgodnie z przykazaniem i wy-
mogami prawnymi, i drugi, który
nie był opiecz�towany, 12 i da-
łem akt kupna Baruchowif, syno-
wi Neriaszag, syna Machsejasza,
w obecności Chanamela, syna
mojego stryja, i świadków, którzy
podpisali akt kupna, i wszystkich˙
Zydów siedz�cych na Dziedzińcu
Strażyh.

13 Potem w ich obecności na-
kazałem Baruchowi: 14 „Tak
mówi Jehowa, Bóg Zast�pów,
Bóg Izraela: ‚Weź te akty—ten
opiecz�towany akt kupna i ten
drugi, nieopiecz�towany—i włóż
je do glinianego naczynia, żeby
si� zachowały przez długi czas’.
15 Bo tak mówi Jehowa, Bóg Za-
st�pów, Bóg Izraela: ‚W tej ziemi
znowu b�dzie si� kupować domy,
pola i winnice’” i.

32:9 �Sykl odpowiadał 11,4 g. Zob. Do-
datek B14.
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16 Gdy akt kupna dałem Baru-
chowi, synowi Neriasza, pomod-
liłem si� do Jehowy: 17 „Ach,
Wszechwładny Panie, Jehowo!
Ty swoj� wielk� moc�, swoim
pot�żnym ramieniem, stworzyłeś
niebiosa i ziemi�a. Nic nie jest
zbyt cudowne dla Ciebie, 18 Te-
go, który okazuje lojaln� miłość
tysi�com, ale odpłaca synom� za
przewinienie ojcówb, dla prawdzi-
wego Boga, wielkiego i pot�żne-
go, który ma na imi� Jehowa,
Bóg Zast�pów. 19 Jesteś wielki
w radzie� i pot�żny w czyniec. Ob-
serwujesz wszystkie drogi ludzid,
żeby każdemu oddać według jego
dróg i stosownie do tego, co ro-
bie. 20 Dokonałeś znaków i cu-
dów w Egipcie, które s� znane po
dziś dzień, i tym samym rozsła-
wiłeś swoje imi� w Izraelu oraz
wśród wszystkich ludzif, jak to
jest dzisiaj. 21 I swój lud, Izrae-
la, wyprowadziłeś z Egiptu siln�
r�k� i pot�żnym ramieniem, za
pomoc� znaków, cudów i budz�-
cych groz� czynówg.

22 „Po jakimś czasie dałeś im
t� ziemi�, któr� przyrzekłeś dać
ich przodkomh, ziemi� mlekiem
i miodem płyn�c� i. 23 I weszli
do niej, i wzi�li j� na własność,
ale Ci� nie słuchali ani nie prze-
strzegali Twojego prawa. Nie ro-
bili niczego, co im nakazałeś,
dlatego sprowadziłeś na nich
całe to nieszcz�ście j. 24 Przy-
szli ludzie i usypali wały ob-
l�żnicze, żeby zdobyć to mias-
tok. Przez mieczl, głód i zaraz��m

wpadnie ono w r�ce Chaldejczy-
ków, którzy walcz� przeciwko
niemu. Jak sam widzisz, spełni-
ło si� wszystko, co powiedzia-
łeś. 25 Ale chociaż to miasto
zostanie wydane w r�ce Chal-

32:18 �Dosł. „w zanadrze synów”.
32:19 �Lub „w swoich zamiarach”.
32:24 �Lub „chorob�”.

dejczyków, to Ty, Wszechwładny
Panie, Jehowo, powiedziałeś mi:
‚Kup sobie pole i zawołaj świad-
ków’”.

26 Wtedy Jehowa przemówił
do Jeremiasza: 27 „Ja jestem
Jehowa, Bóg wszystkich ludzi�.
Czy cokolwiek jest dla mnie zbyt
cudowne? 28 Dlatego tak mó-
wi Jehowa: ‚Wydaj� to miasto
Chaldejczykom i w r�ce babiloń-
skiego króla Nabuchodonozora�
i on je zdob�dziea. 29 A Chal-
dejczycy, którzy walcz� przeciw-
ko temu miastu, wejd�, podpal�
je i spal�b razem z domami, na
których dachach ludzie składali
ofiary Baalowi i wylewali ofiary
płynne innym bogom, żeby mnie
obrażać’c.

30 „‚Bo Izraelici i Judejczycy
od samej młodości robili jedynie
to, co złe w moich oczachd. Izra-
elici wci�ż mnie obrażaj� swoimi
uczynkami’—oświadcza Jehowa.
31 ‚To miasto od dnia, gdy je
zbudowano, aż po dziś dzień bu-
dzi we mnie złość i wielki gniewe,
dlatego je usun�f. 32 Zrobi� to
z powodu całego zła, które po-
pełniali Izraelici i Judejczycy, że-
by mnie obrażać. Post�powali
tak oni wszyscy—ich królowieg,
ksi�ż�tah, kapłani, prorocy i oraz
mieszkańcy Judy i Jerozolimy.
33 Obracali si� do mnie plecami,
a nie twarz� j. Chociaż wielokrot-
nie� starałem si� ich uczyć, ża-
den z nich nie słuchał i w rezul-
tacie nie przyjmował skarceniak.
34 W domu, który nosi moje
imi�, umieścili swoje odrażaj�ce
bożki, żeby go kalać l. 35 Ponad-
to w Dolinie Syna Hinnoma�m po-

32:27 �Dosł. „wszelkiego ciała”. 32:28
�Lub „Nebukadneccara”. Dosł. „Nebu-
kadreccara” (inny wariant tego imienia).
32:33 �Dosł. „wstaj�c wcześnie i na-
uczaj�c”. 32:35 �Zob. Słowniczek po-
j�ć, hasło „Gehenna”.
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budowali świ�te wzniesienia dla
Baala, żeby palić w ogniu� swo-
ich synów i swoje córki w ofierze
dla Molochaa. Niczego takiego im
nie nakazałemb ani nawet nigdy
nie przeszło mi przez myśl� coś
tak obrzydliwego, co doprowa-
dziło Jud� do grzechu’.

36 „Mimo to Jehowa, Bóg Iz-
raela, tak mówi o tym mieś-
cie, o którym mówicie, że przez
miecz, głód i zaraz� zostanie
wydane w r�ce króla Babilonu:
37 ‚Zbior� jego mieszkańców ze
wszystkich krain, do których ich
rozproszyłem w swoim gniewie,
w swojej złości i w wielkim obu-
rzeniuc. Przyprowadz� ich z po-
wrotem na to miejsce i dam im
mieszkać bezpiecznied. 38 B�-
d� moim ludem, a ja b�d� ich
Bogieme. 39 Dam im jedno ser-
cef i pokaż� im jedn� drog�, że-
by zawsze si� mnie bali i żeby
dzi�ki temu dobrze wiodło si�
im oraz ich dzieciomg. 40 I za-
wr� z nimi wieczne przymierzeh,
że nie przestan� wyświadczać
im dobra i. Włoż� w ich ser-
ca bojaźń przede mn�, tak iż si�
ode mnie nie odwróc� j. 41 B�-
d� z radości� wyświadczał im
dobrok. Z całego serca i z całej
duszy� ugruntuj� ich w tej zie-
mi’”l.

42 „Bo tak mówi Jehowa:
‚Jak sprowadziłem na ten lud ca-
łe to wielkie nieszcz�ście, tak
sprowadz� na nich wszystkie do-
bre rzeczy�, które im obiecuj�m.
43 I znowu b�dzie si� kupować
pola w tej ziemin, chociaż mówi-
cie o niej: „To nieużytek, nie ma
tam człowieka ani zwierz�cia.
Została wydana w r�ce Chaldej-
czyków”’.

32:35 �Dosł. „przeprowadzać przez
ogień”. �Lub „nie zrodziło si� w moim
sercu”. 32:41 �Zob. Słowniczek poj�ć.
32:42 �Lub „cał� dobroć”.

44 „‚B�dzie si� kupować po-
la, b�dzie si� spisywać i piecz�-
tować akty kupna oraz zwoływać
świadków w ziemi Beniaminaa,
w okolicach Jerozolimy, w mias-
tach Judyb, w miastach regionu
górzystego, w miastach nizinyc

i w miastach południa, bo spro-
wadz� ich z niewoli’d—oświadcza
Jehowa”.

33 Gdy Jeremiasz był jesz-
cze wi�ziony na Dziedziń-

cu Strażye, Jehowa przemówił
do niego po raz drugi: 2 „Tak
mówi Jehowa, Twórca ziemi, Je-
howa, który j� ukształtował i
utwierdził, Jehowa to Jego imi�:
3 ‚Wołaj do mnie, a ja ci odpo-
wiem i ch�tnie oznajmi� wielkie
i niepoj�te rzeczy, których nie
znasz’”f.

4 „Bo Jehowa, Bóg Izraela,
tak mówi o domach tego mias-
ta i o domach judzkich królów,
które s� burzone ze wzgl�du na
wały obl�żnicze i miecz wrogag,
5 a także o ludziach, którzy przy-
chodz� walczyć z Chaldejczyka-
mi i napełnić te miejsca swoimi
zwłokami, o tych, których zabi-
jam w złości i wielkim gniewie,
a których zło sprawiło, że zakry-
łem twarz przed tym miastem:
6 ‚Ulecz� to miasto i przywró-
c� mu zdrowieh. Ulecz� ich oraz
zapewni� im obfity pokój i bez-
pieczeństwo�i. 7 I przyprowa-
dz� z powrotem jeńców judzkich
i jeńców izraelskichj, i b�d� im
błogosławił�, tak jak na po-
cz�tkuk. 8 Oczyszcz� ich z całej
winy grzechów, których do-
puścili si� przeciwko mnie l, oraz
przebacz� cał� win� grzechów
i przewinień, które przeciwko
mnie popełnilim. 9 To miasto
b�dzie mi przysparzać radości

33:6 �Lub „prawd�”. 33:7 �Dosł. „od-
buduj� ich”.
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oraz przydawać sławy i pi�kna
wśród wszystkich narodów zie-
mi, które usłysz� o całej dobro-
ci, jak� okaż� jego mieszkańcoma.
B�d� si� one bały i drżałyb z po-
wodu całej dobroci i pokoju, któ-
re zapewni� temu miastu’”c.

10 „Tak mówi Jehowa: ‚W tym
miejscu, o którym b�dziecie mó-
wić, że jest to nieużytek i nie
ma tam człowieka ani zwierz�-
cia, w miastach Judy i na ulicach
Jerozolimy, które s� opustosza-
łe i nie ma tam żadnego człowie-
ka ani zwierz�cia, znowu b�dzie
słychać 11 odgłos radości i we-
selenia si�d, głos pana młodego
i panny młodej, głos tych, któ-
rzy mówi�: „Dzi�kujcie Jehowie,
Bogu Zast�pów, bo Jehowa jest
dobrye. Jego lojalna miłość trwa
wiecznie!” ’f.

„ ‚Do domu Jehowy b�d� przy-
nosić ofiary dzi�kczynneg, bo
przyprowadz� z powrotem jeń-
ców tej ziemi. I wszystko b�-
dzie jak na pocz�tku’—mówi Je-
howa”.

12 „Tak mówi Jehowa, Bóg
Zast�pów: ‚Na tym pustkowiu,
gdzie nie ma człowieka ani zwie-
rz�cia, oraz we wszystkich je-
go miastach znowu b�d� pastwi-
ska, na których pasterze dadz�
odpoczywać swoim trzodom’h.

13 „‚W miastach regionu gó-
rzystego, w miastach niziny, w
miastach południa, w ziemi Be-
niamina, w okolicach Jerozoli-
my i i w miastach Judy j trzody
znowu b�d� przechodzić pod r�-
kami tego, który je liczy’—mówi
Jehowa”.

14 „‚Nadchodz� dni’, oświad-
cza Jehowa, ‚gdy spełni� do-
br� obietnic�, któr� złożyłem
w zwi�zku z ludem Izraela i Ju-
dyk. 15 W tych dniach i w tym

czasie wzbudz�� Dawidowi dzie-
dzica�a odznaczaj�cego si� pra-
wości� i b�dzie on w tej ziemi
działał na rzecz sprawiedliwości
i prawościb. 16 W tych dniach
Juda zostanie wybawionac i Je-
rozolima b�dzie mieszkać bez-
piecznied. I to miasto b�dzie na-
zywane: „Jehowa jest nasz�
prawości�”’”e.

17 „Bo tak mówi Jehowa: ‚Na
tronie Izraela zawsze b�dzie za-
siadał ktoś z potomków Dawi-
daf 18 i zawsze ktoś z kapła-
nów lewickich b�dzie stawał
przede mn�, żeby ofiarować ca-
łopalenia, spalać ofiary zbożo-
we� i składać inne ofiary’”.

19 I Jehowa znowu odezwał
si� do Jeremiasza: 20 „Tak
mówi Jehowa: ‚Jak nie możecie
unieważnić mojego przymierza
dotycz�cego dnia ani mojego
przymierza dotycz�cego nocy
i przeszkodzić w tym, żeby dzień
i noc nast�powały w swoim cza-
sieg, 21 tak samo nie da si�
unieważnić mojego przymierza
z moim sług� Dawidemh, tak iż
nie miałby syna, który panował-
by na jego tronie jako król i, ani
też unieważnić mojego przymie-
rza z kapłanami lewickimi, moi-
mi sługami j. 22 Jak nie da si�
policzyć wojska nieba� ani zmie-
rzyć piasku morskiego, tak po-
mnoż� potomstwo swojego słu-
gi Dawida oraz Lewitów, którzy
mi usługuj�’”.

23 I Jehowa znowu przemó-
wił do Jeremiasza: 24 „Czy nie
zauważyłeś, co mówi� ci ludzie:
‚Jehowa odrzuci dwie rodziny,
które wybrał’? Znieważaj� mój
lud i przestali traktować go jako
naród.

33:15 �Lub „sprawi�, że wyrośnie”.
�Dosł. „latorośl”. 33:18 �Zob. Słowni-
czek poj�ć. 33:22 �Chodzi o ciała nie-
bieskie.
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25 „Tak mówi Jehowa: ‚Jak
niezawodnie ustanowiłem swoje
przymierze dotycz�ce dnia i no-
cya, jak ustaliłem prawa� nieba
i ziemib, 26 tak nigdy nie od-
rzuc� potomstwa Jakuba i po-
tomstwa swojego sługi Dawida
i nie przestan� brać z jego po-
tomstwa władców nad potomka-
mi Abrahama, Izaaka i Jakuba.
Bo sprowadz� ich z niewolic i si�
nad nimi zlituj�’”d.

34 Kiedy babiloński król Na-
buchodonozor� razem z ca-

łym swoim wojskiem i wszystkimi
królestwami ziemi, nad którymi
panował, oraz wszystkimi luda-
mi walczył przeciwko Jerozolimie
i wszystkim okolicznym miastom,
Jehowa tak przemówił do Jere-
miaszae:

2 „Tak mówi Jehowa, Bóg Iz-
raela: ‚Idź, porozmawiaj z judz-
kim królem Sedekiaszemf i po-
wiedz mu: „Tak mówi Jehowa:
‚Wydaj� to miasto w r�ce króla
Babilonu i on je spalig. 3 A ty
nie umkniesz z jego r�k, ale
na pewno zostaniesz schwyta-
ny i wydany w jego r�ceh. Zoba-
czysz si� z nim oko w oko i on
b�dzie rozmawiał z tob� twarz�
w twarz. I pójdziesz do Babilo-
nu’ i. 4 Jednak posłuchaj słowa
Jehowy, judzki królu Sedekia-
szu: ‚Tak Jehowa mówi o to-
bie: „Nie zginiesz od miecza.
5 Umrzesz w spokojuj i ludzie
zapal� dla ciebie kadzidło, jak to
robili dla twoich ojców, królów,
którzy byli przed tob�. B�d� też
ci� opłakiwać: ‚Ach, panie!’, bo
‚ja wypowiedziałem to słowo’—
oświadcza Jehowa”’” ’”.

6 Potem prorok Jeremiasz
przekazał wszystkie te słowa

33:25 �Lub „ustawy”. 34:1 �Lub „Ne-
bukadneccar”. Dosł. „Nebukadreccar”
(inny wariant tego imienia).

judzkiemu królowi Sedekiaszowi
w Jerozolimie, 7 gdy wojska
króla Babilonu walczyły przeciw
Jerozolimie i miastom Judy, któ-
re pozostałya—przeciw Lachiszb

i przeciw Azecec. Były to jedyne
warowne miasta, których jesz-
cze nie zdobyto.

8 Jehowa tak przemówił do
Jeremiasza po tym, gdy król Se-
dekiasz zawarł z całym ludem
w Jerozolimie przymierze co do
ogłoszenia uwolnieniad. 9 Każ-
dy miał uwolnić swoich heb-
rajskich niewolników, m�żczyzn
i kobiety, tak by nikt nie miał
u siebie jako niewolnika swoje-
go rodaka,

˙
Zyda. 10 A wszyscy

ksi�ż�ta i cały lud usłuchali—za-
warli przymierze, że każdy uwol-
ni swoich niewolników i niewol-
nice i ci już nie b�d� u nich
niewolnikami. Wszyscy usłuchali
i pozwolili im odejść. 11 Ale
później z powrotem sprowadzili
niewolników i niewolnice, któ-
rych wcześniej uwolnili, i znowu
zmusili ich do niewolniczej służ-
by. 12 Dlatego Jehowa przeka-
zał Jeremiaszowi swoje słowo.
Jehowa powiedział:

13 „Tak mówi Jehowa, Bóg Iz-
raela: ‚W dniu, gdy wyprowadzi-
łem waszych przodków z Egiptu,
z domu niewolie, zawarłem z nimi
takie przymierzef: 14 „Po upły-
wie siedmiu lat każdy z was po-
winien uwolnić swojego brata,
Hebrajczyka, który został wam
sprzedany i który wam służył
sześć lat. Macie go uwolnić”g. Ale
wasi przodkowie mnie nie słu-
chali ani nawet nie nadstawili ku
mnie ucha. 15 Z kolei wy ostat-
nio� zawróciliście i zrobiliście
to, co słuszne w moich oczach,
gdy ogłosiliście swoim rodakom
uwolnienie i w domu, który nosi

34:15 �Dosł. „dzisiaj”.
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moje imi�, zawarliście przede
mn� przymierze. 16 Ale zaraz
potem zmieniliście zdanie i zbez-
cześciliście moje imi�a, bo z po-
wrotem sprowadziliście swoich
niewolników i niewolnice, któ-
rych wcześniej uwolniliście zgod-
nie z ich pragnieniem�, i znowu
zmusiliście ich do niewolniczej
służby’.

17 „Dlatego tak mówi Jeho-
wa: ‚„Nie posłuchaliście mnie,
jeśli chodzi o ogłoszenie uwol-
nienia każdy swojemu bratu i ro-
dakowib. Teraz wi�c ja ogłosz�
wam uwolnienie”, oświadcza Je-
howa, „puszcz� was wolno na
śmierć od miecza, zarazy� i gło-
duc. Uczyni� z was coś, co budzi
groz� wśród wszystkich królestw
ziemid. 18 A oto co si� stanie
z ludźmi, którzy złamali moje
przymierze przez to, że nie wpro-
wadzili w czyn słów przymierza,
które przede mn� zawarli, gdy
rozci�li na dwoje ciel� i prze-
szli mi�dzy jego połowamie—
19 mianowicie z ksi�ż�tami Ju-
dy, ksi�ż�tami Jerozolimy, dwo-
rzanami, kapłanami i wszystkimi
innymi ludźmi tej ziemi, którzy
przeszli mi�dzy połowami ciel�-
cia: 20 Wydam ich w r�ce ich
wrogów, którzy chc� im odebrać
życie�, a ich zwłoki stan� si� że-
rem dla ptaków lataj�cych po
niebie i zwierz�t żyj�cych na zie-
mif. 21 Również judzkiego kró-
la Sedekiasza i jego ksi�ż�t wy-
dam w r�ce ich wrogów, którzy
chc� im odebrać życie�, na past-
w� wojsk króla Babilonug, które
si� od was wycofuj�” ’h.

22 „‚Wydam rozkaz’, oświad-
cza Jehowa, ‚i przyprowadz� je
z powrotem do tego miasta. B�-

34:16 �Lub „dusz�”. 34:17 �Lub „cho-
roby”. 34:20, 21 �Lub „nastaj� na ich
dusze”.

d� przeciw niemu walczyć, zdo-
b�d� je i spal�a. Sprawi� też, że
miasta Judy stan� si� pustko-
wiem, b�d� niezamieszkane’”b.

35 Za dni judzkiego króla Je-
hojakimac, syna Jozjasza,

Jehowa tak przemówił do Jere-
miasza: 2 „Idź do Rechabitówd,
porozmawiaj z nimi i przypro-
wadź ich do domu Jehowy, do
jednej z jadalni�, a potem zapro-
ponuj im do picia wino”.

3 Wzi�łem wi�c Jaazaniasza,
syna Jeremiasza, syna Chabac-
ciniasza, oraz jego braci, wszyst-
kich jego synów i pozostałych
Rechabitów 4 do domu Jeho-
wy. Przyprowadziłem ich do ja-
dalni synów Chanana, syna Jig-
daliasza, sługi Bożego, która
była obok jadalni ksi�ż�t znaj-
duj�cej si� nad jadalni� Maaseja-
sza, syna odźwiernego Szalluma.
5 Potem postawiłem przed Re-
chabitami kielichy i puchary na-
pełnione winem i powiedziałem
im: „Napijcie si� wina”.

6 Ale oni powiedzieli: „Nie b�-
dziemy pić wina, bo nasz przo-
dek Jehonadab�e, syn Rechaba,
polecił nam: ‚Ani wam, ani wa-
szym synom nie wolno pić wi-
na. 7 I nie wolno wam budo-
wać sobie domów, siać ziarna ani
sadzić czy nabywać winnic. Ale
zawsze macie mieszkać w namio-
tach, żebyście długo żyli w zie-
mi, w której przebywacie jako cu-
dzoziemcy’. 8 Dlatego cały czas
jesteśmy posłuszni wszystkiemu,
co nam nakazał Jehonadab, syn
naszego przodka Rechaba, i ni-
gdy nie pijemy wina—ani my,
ani nasze żony, nasi synowie czy
nasze córki. 9 Ponadto nie bu-
dujemy sobie domów, nie ma-

35:2 �Lub „sal”. 35:6 �Dosł. „Jona-
dab”, skrócona forma imienia Jehona-
dab.
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my winnic ani pól, niczego
też nie obsiewamy. 10 Mieszka-
my w namiotach i jesteśmy po-
słuszni wszystkiemu, co nam na-
kazał nasz przodek Jehonadab�.
11 Ale gdy przeciwko tej zie-
mi wyruszył babiloński król Na-
buchodonozor�a, powiedzieliśmy:
‚Chodźcie, schrońmy si� w Jero-
zolimie przed wojskiem Chaldej-
czyków i Syryjczyków’. I teraz
mieszkamy w Jerozolimie”.

12 Potem Jehowa przemówił
do Jeremiasza: 13 „Tak mówi
Jehowa, Bóg Zast�pów, Bóg Iz-
raela: ‚Idź i powiedz mieszkań-
com Judy i Jerozolimy: „‚Czy
nie zach�całem was stale, że-
byście byli posłuszni moim
słowom?’b—oświadcza Jehowa.
14 ‚Jehonadab, syn Rechaba,
nakazał swoim potomkom nie
pić wina i oni stosuj� si� do je-
go słów aż po dziś dzień—nie pi-
j� wina, bo s� posłuszni nakazo-
wi swojego przodkac. Natomiast
wy mnie nie słuchacie, chociaż
mówiłem do was wielokrotnie�d.
15 I wielokrotnie� do was posy-
łałem wszystkich proroków, któ-
rzy mi służylie, i mówiłem: „Pro-
sz�, niech każdy z was zawróci
ze swoich złych drógf i robi
to, co słuszne! Nie chodźcie za
innymi bogami i im nie służ-
cie.Wtedy dalej b�dziecie miesz-
kać w ziemi, któr� dałem wam
i waszym przodkom”g. Ale wy
nie nadstawiliście ucha ani mnie
nie słuchaliście. 16 Potomko-
wie Jehonadaba, syna Rechaba,
stosuj� si� do nakazu swojego
przodkah, ale ten lud mnie nie
słucha’”’”.

35:10 �Dosł. „Jonadab”, skrócona forma
imienia Jehonadab. 35:11 �Lub „Nebu-
kadneccar”. Dosł. „Nebukadreccar” (in-
ny wariant tego imienia). 35:14 �Dosł.
„wstaj�c wcześnie i mówi�c”. 35:15
�Dosł. „wstaj�c wcześnie i posyłaj�c”.

17 „Dlatego tak mówi Jeho-
wa, Bóg Zast�pów, Bóg Izrae-
la: ‚Sprowadzam na Jud� i na
wszystkich mieszkańców Jero-
zolimy całe to nieszcz�ście,
przed którym ich ostrzegłema,
ponieważ mówiłem do nich, ale
nie słuchali, i wołałem do nich,
ale nie odpowiadali’”b.

18 A Rechabitom Jeremiasz
powiedział: „Tak mówi Jeho-
wa, Bóg Zast�pów, Bóg Izra-
ela: ‚Ponieważ byliście posłusz-
ni nakazowi swojego przodka
Jehonadaba i nadal przestrzega-
cie wszystkich jego nakazów, ro-
bi�c dokładnie to, co wam naka-
zał, 19 wi�c tak mówi Jehowa,
Bóg Zast�pów, Bóg Izraela: „Ni-
gdy nie zabraknie potomka Je-
honadaba�, syna Rechaba, który
by mi służył” ’”.

36 W czwartym roku pa-
nowania judzkiego króla

Jehojakimac, syna Jozjasza, Je-
howa tak przemówił do Jere-
miasza: 2 „Weź zwój� i zapisz
w nim wszystkie słowa, które
wypowiedziałem do ciebie prze-
ciw Izraelowi i Judzied oraz
wszystkim narodome—odk�d po
raz pierwszy przemówiłem do
ciebie za dni Jozjasza aż po dziś
dzieńf. 3 Może mieszkańcy Ju-
dy, gdy usłysz� o całym tym
nieszcz�ściu, które zamierzam
na nich sprowadzić, zawróc� ze
swoich złych dróg, tak iż b�d�
mógł przebaczyć ich przewinie-
nie i grzech”g.

4 Wtedy Jeremiasz zawołał
Baruchah, syna Neriasza, i po-
dyktował mu wszystkie słowa,
które usłyszał od Jehowy, a Ba-
ruch zapisał je w zwoju�i. 5 Po-
tem Jeremiasz nakazał Baru-
chowi: „Ponieważ zabroniono

35:19 �Dosł. „Jonadaba”, skrócona for-
ma imienia Jehonadab. 36:2 �Dosł.
„zwój ksi�gi”. 36:4 �Dosł. „zwoju ksi�-
gi”.
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mi wchodzić do domu Jehowy,
6 wi�c ty tam wejdź i ze zwo-
ju na głos odczytaj słowa Jeho-
wy, które ci podyktowałem. Od-
czytaj je ludowi w domu Jehowy
w dzień postu. W ten sposób
przeczytasz je wszystkim miesz-
kańcom Judy, którzy przychodz�
ze swoich miast. 7 Może ich
prośba o łask� dotrze do Jehowy
i każdy z nich zawróci ze swoich
złych dróg, bo Jehowa zapowie-
dział, że wyleje na ten lud wielki
gniew i złość”.

8 I Baruch, syn Neriasza, zro-
bił wszystko, co mu nakazał pro-
rok Jeremiasz. W domu Jehowy
odczytał na głos ze zwoju� sło-
wa Jehowya.

9 W pi�tym roku panowania
judzkiego króla Jehojakimab, sy-
na Jozjasza, w miesi�cu dziewi�-
tym, wszyscy mieszkańcy Jero-
zolimy i wszyscy ludzie, którzy
przybyli do niej z judzkich
miast, ogłosili post przed Jeho-
w�c. 10 Wtedy Baruch przeczy-
tał na głos ze zwoju� całemu lu-
dowi słowa Jeremiasza w domu
Jehowy, w sali� Gemariaszad,
syna przepisywacza� Szafanae,
na górnym dziedzińcu, przy no-
wej bramie domu Jehowyf.

11 Kiedy Michajasz, syn Ge-
mariasza, syna Szafana, usły-
szał wszystkie słowa Jehowy
zapisane w tym zwoju�, 12 po-
szedł do domu� króla, do kom-
naty sekretarza. Siedzieli tam
wszyscy ksi�ż�ta�: sekretarz Eli-
szamag, Delajasz, syn Szema-
jasza, Elnatanh, syn Achbora i,
Gemariasz, syn Szafana, Sede-
kiasz, syn Chananiasza, oraz
wszyscy inni ksi�ż�ta. 13 Mi-

36:8, 10, 13 �Lub „z ksi�gi”. 36:10
�Lub „jadalni”. �Lub „uczonego w piś-
mie”. Zob. Słowniczek poj�ć. 36:11, 18
�Lub „ksi�dze”. 36:12 �Lub „pałacu”.
�Lub „dworzanie”.

chajasz przekazał im wszystkie
słowa, które usłyszał, gdy Ba-
ruch czytał ludowi na głos ze
zwoju�.

14 Wtedy wszyscy ksi�ż�ta
posłali Jehudiego, syna Neta-
niasza, syna Szelemiasza, sy-
na Kusziego, do Barucha z tak�
wiadomości�: „Przyjdź i przy-
nieś zwój, z którego czytałeś
ludowi”. Baruch, syn Neriasza,
wzi�ł wi�c zwój i przyszedł do
nich. 15 A oni powiedzieli do
niego: „Zechciej usi�ść i prze-
czytaj nam go na głos”. Baruch
wi�c im go przeczytał.

16 Gdy tylko usłyszeli wszyst-
kie te słowa, spojrzeli przestra-
szeni jeden na drugiego i rzekli
do Barucha: „Wszystkie te sło-
wa musimy przekazać królowi”.
17 I zapytali Barucha: „Powiedz
nam, prosimy, jak napisałeś
wszystkie te słowa. Czy to Jere-
miasz ci je podyktował?”. 18 Ba-
ruch im odpowiedział: „Tak, on
mi podyktował wszystkie te sło-
wa, a ja zapisałem je atramentem
w tym zwoju�”. 19 Wtedy ksi�-
ż�ta powiedzieli do Barucha: „Idź-
cie, ukryjcie si�—ty i Jeremiasz—
i nikomu nie mówcie, gdzie jeste-
ście”a.

20 Potem zostawili zwój na
przechowanie w komnacie sek-
retarza Eliszamy i weszli do
króla, który był na dziedzińcu,
i przekazali mu wszystko, co
usłyszeli.

21 Król posłał wi�c Jehudie-
gob, żeby zabrał ten zwój, i on
wzi�ł go z komnaty sekreta-
rza Eliszamy. Jehudi zacz�ł czy-
tać ten zwój w obecności kró-
la i wszystkich ksi�ż�t stoj�cych
przy królu. 22 Było to w mie-
si�cu dziewi�tym�. Król siedział
w domu zimowym, przy ko-

36:22 �Druga połowa listopada i pierw-
sza połowa grudnia. Zob. Dodatek B15.
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szu, w którym płon�ły rozża-
rzone w�gle. 23 Gdy tylko Je-
hudi przeczytał trzy lub czte-
ry kolumny zwoju, król odcinał
je nożem sekretarskim i wrzu-
cał w ogień płon�cy w koszu,
dopóki nie spalił całego zwoju.
24 Ani król, ani żaden z jego
sług, którzy słyszeli wszystkie
te słowa, nie odczuli strachu.
Nie rozdarli też swoich szat.
25 I chociaż Elnatana, Delajaszb

i Gemariaszc błagali króla, żeby
nie palił zwoju, on ich nie po-
słuchał. 26 Ponadto król naka-
zał Jerachmeelowi, synowi kró-
lewskiemu, Serajaszowi, synowi
Azriela, i Szelemiaszowi, syno-
wi Abdeela, schwytać sekreta-
rza Barucha i proroka Jeremia-
sza, ale Jehowa ich ukrywałd.

27 A gdy król spalił zwój ze
słowami, które Jeremiasz po-
dyktował Baruchowi, Jehowa
znowu przemówił do Jeremia-
szae: 28 „Weź inny zwój i na-
pisz w nim wszystkie słowa,
które były w pierwszym zwoju,
spalonym przez judzkiego króla
Jehojakimaf. 29 A judzkiemu
królowi Jehojakimowi powiedz:
‚Tak mówi Jehowa: „Spaliłeś ten
zwój i powiedziałeś: ‚Dlaczego
napisałeś w nim, że król Babilo-
nu na pewno przyjdzie i znisz-
czy ten kraj, i usunie z niego
ludzi i zwierz�ta?’g. 30 Dlatego
tak mówi Jehowa przeciw judz-
kiemu królowi Jehojakimowi:
‚Nie b�dzie miał nikogo, kto by
zasiadł na tronie Dawidah, a je-
go zwłoki b�d� leżeć w upale za
dnia i na mrozie noc� i. 31 Po-
ci�gn� do odpowiedzialności je-
go oraz jego potomków i sług
za ich przewinienia i sprowa-
dz� na nich, a także na miesz-
kańców Jerozolimy i Judy całe
to nieszcz�ście, które im zapo-
wiedziałem j. Oni jednak nie słu-
chali’”’”k.

32 Jeremiasz wzi�ł wi�c dru-
gi zwój i dał go sekretarzowi Ba-
ruchowi, synowi Neriaszaa, a on
spisał w nim wszystkie słowa
podyktowane przez Jeremiasza,
które były w zwoju� spalonym
przez judzkiego króla Jehojaki-
mab. I dodano dużo wi�cej słów
podobnych do tamtych.

37 A w miejsce Koniasza�c,
syna Jehojakima, zacz�ł

panować Sedekiaszd, syn Jozja-
sza, ustanowiony królem w zie-
mi judzkiej przez babilońskie-
go króla Nabuchodonozora�e.
2 Jednak on, jego słudzy oraz
lud tej ziemi nie słuchali
słów, które Jehowa przekazywał
przez proroka Jeremiasza.

3 Król Sedekiasz posłał Je-
huchalaf, syna Szelemiasza, i
Sofoniaszag, syna kapłana Ma-
asejasza, żeby powiedzieli pro-
rokowi Jeremiaszowi: „Módl si�,
prosz�, za nas do naszego Boga,
Jehowy”. 4 W tym czasie Je-
remiasz poruszał si� swobodnie
wśród ludu, bo nie został jesz-
cze uwi�zionyh. 5 A z Egiptu
wyruszyło wojsko faraona i. Kie-
dy usłyszeli o tym Chaldejczy-
cy oblegaj�cy Jerozolim�, odst�-
pili od niej j. 6 Wtedy Jehowa
tak przemówił do proroka Jere-
miasza: 7 „Tak mówi Jehowa,
Bóg Izraela: ‚Królowi Judy, któ-
ry posłał was do mnie, żeby
mnie pytać, macie powiedzieć:
„Wojsko faraona, które przyby-
wa wam na pomoc, b�dzie mu-
siało wrócić do swojego kraju,
do Egiptuk. 8 A Chaldejczycy
powróc�, b�d� walczyć przeciw
temu miastu, zdob�d� je i spa-
l�” l. 9 Tak mówi Jehowa: „Nie

36:32 �Lub „ksi�dze”. 37:1 �Nazywa-
nego też Jehojachinem i Jechoniaszem.
�Lub „Nebukadneccara”. Dosł. „Nebu-
kadreccara” (inny wariant tego imienia).
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zwódźcie siebie� i nie mówcie:
‚Chaldejczycy odejd� od nas na
dobre’, bo nie odejd�. 10 Na-
wet gdybyście mieli pobić całe
wojsko Chaldejczyków walcz�-
cych z wami, a zostaliby wśród
nich jedynie ranni, to i tak po-
wstaliby oni ze swoich namio-
tów i spalili to miasto”’”a.

11 Gdy z powodu wojska fara-
ona wojsko chaldejskie odst�piło
od Jerozolimyb, 12 Jeremiasz
wyruszył, żeby udać si� z Jero-
zolimy do ziemi Beniaminac i tam
otrzymać swój dział pośród ludu.
13 Ale gdy dotarł do Bramy Be-
niamina, dowódca straży o imie-
niu Jirijasz, syn Szelemiasza,
syna Chananiasza, zatrzymał
proroka Jeremiasza i powiedział:
„Przechodzisz na stron� Chaldej-
czyków!”. 14 Jeremiasz odparł:
„Nieprawda! Nie przechodz� na
stron� Chaldejczyków”. Jirijasz
go jednak nie słuchał. Areszto-
wał Jeremiasza i przyprowadził
go do ksi�ż�t. 15 A ksi�ż�ta
bardzo si� rozgniewali na Jere-
miaszad, pobili go i uwi�zili�e

w domu sekretarza Jehonata-
na, który wcześniej zamieniono
w wi�zienie. 16 Jeremiasz zo-
stał wtr�cony do lochu�, do skle-
pionych pomieszczeń, i przeby-
wał tam wiele dni.

17 Potem król Sedekiasz po-
słał po Jeremiasza i potajem-
nie wypytał go w swoim domu�f:
„Czy jest jakieś słowo od Jeho-
wy?”. Jeremiasz odpowiedział:
„Jest!” i dodał: „Zostaniesz wy-
dany w r�ce króla Babilonu!”g.

18 Jeremiasz powiedział jesz-
cze królowi Sedekiaszowi: „Jaki
grzech popełniłem przeciwko to-
bie, twoim sługom i temu ludowi,

37:9 �Lub „swoich dusz”. 37:15 �Dosł.
„wtr�cili go do domu kajdan”. 37:16
�Dosł. „domu cysterny”. 37:17 �Lub
„pałacu”.

że mnie uwi�ziliście? 19 Gdzie
s� teraz wasi prorocy, którzy
wam prorokowali: ‚Król Babilo-
nu nie nadci�gnie przeciwko wam
i przeciwko tej ziemi’?a 20 Po-
słuchaj wi�c, prosz�, mój pa-
nie, królu. Zechciej spełnić moj�
prośb� o łask�. Nie odsyłaj
mnie do domu sekretarza Jeho-
natanab, bo inaczej tam umr�”c.
21 Wtedy król Sedekiasz naka-
zał osadzić Jeremiasza na Dzie-
dzińcu Strażyd. Codziennie dawa-
no mu okr�gły bochenek chleba
z ulicy piekarzye, dopóki w mie-
ście nie skończył si� chlebf. I Je-
remiasz pozostawał na Dziedziń-
cu Straży.

38 Szefatiasz, syn Mattana,
Gedaliasz, syn Paszchura,

Juchalg, syn Szelemiasza, i Pasz-
churh, syn Malkijasza, usłyszeli,
jak Jeremiasz oznajmia całe-
mu ludowi: 2 „Tak mówi Jeho-
wa: ‚Kto zostanie w tym mieście,
umrze od miecza, głodu i zara-
zy�i. Ale kto podda si�� Chaldej-
czykom, b�dzie żył—jego ży-
cie� przypadnie mu jako łup�’ j.
3 Tak mówi Jehowa: ‚To mias-
to na pewno zostanie wydane
na pastw� wojska króla Babilonu
i on je zdob�dzie’”k.

4 I ksi�ż�ta powiedzieli do
króla Sedekiasza: „Zechciej ska-
zać tego człowieka na śmierćl,
bo takimi słowami osłabia mo-
rale� żołnierzy, którzy zostali
w mieście, oraz morale całe-
go ludu. Ten człowiek nie za-
biega o pokój dla tego ludu,
ale o nieszcz�ście”. 5 Król od-
powiedział: „Jest on w waszych
r�kach, bo król w żaden sposób
nie jest w stanie was powstrzy-
mać”.

38:2 �Lub „choroby”. �Dosł. „wyjdzie”.
�Lub „dusza”. �Lub „ujdzie z życiem”.
38:4 �Dosł. „r�ce”.
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6 Wzi�li wi�c Jeremiasza i
wrzucili go do cysterny Mal-
kijasza, syna królewskiego, któ-
ra była na Dziedzińcu Strażya.
Spuścili Jeremiasza w dół na li-
nach. A w cysternie nie było wo-
dy, tylko błoto. Jeremiasz za-
cz�ł si� w nim zapadać.

7 O tym, że Jeremiasza wrzu-
cono do cysterny, usłyszał
Etiopczyk Ebed-Melechb, który
był eunuchem� w domu� królew-
skim. Król siedział w Bramie Be-
niaminac, 8 wi�c Ebed-Melech
wyszedł z domu� królewskiego
i odezwał si� do króla: 9 „Mój
panie, królu, to, co ci ludzie
zrobili prorokowi Jeremiaszowi,
jest złe! Wrzucili go do cyster-
ny i on umrze tam z głodu, bo
w mieście nie ma już chleba”d.

10 Wtedy król nakazał Etiop-
czykowi Ebed-Melechowi: „Weź
st�d 30 m�żczyzn i wyci�gnij
proroka Jeremiasza z cysterny,
zanim umrze”. 11 Ebed-Melech
wzi�ł wi�c ze sob� m�żczyzn
i udał si� do domu� królewskie-
go, do miejsca pod skarbceme.
Stamt�d wzi�li podarte łachma-
ny i znoszone ubrania i spuś-
cili je na linach Jeremiaszowi
do cysterny. 12 Potem Etiop-
czyk Ebed-Melech powiedział do
Jeremiasza: „Włóż, prosz�, te
łachmany i ubrania mi�dzy swo-
je pachy a liny”. Jeremiasz tak
zrobił, 13 a oni wyci�gn�li go
na linach i wydostali z cysterny.
I Jeremiasz pozostawał na Dzie-
dzińcu Strażyf.

14 Król Sedekiasz posłał po
proroka Jeremiasza, żeby ten
przyszedł do niego do trzeciego
wejścia, które jest w domu Je-
howy. Król powiedział do Jere-
miasza: „Chc� ci� o coś zapytać.

38:7 �Lub „dworzaninem”. 38:7, 8, 11,
22 �Lub „pałacu”.

Niczego przede mn� nie ukry-
waj”. 15 Jeremiasz odrzekł Se-
dekiaszowi: „Jeśli ci powiem,
to na pewno mnie zabijesz.
A jeśli udziel� ci rady, to mnie
nie posłuchasz”. 16 Wtedy król
Sedekiasz potajemnie przysi�gł
Jeremiaszowi: „Przysi�gam na
Jehow�, żywego Boga�, który
dał nam to życie�, że ci� nie za-
bij� ani nie wydam w r�ce lu-
dzi, którzy chc� ci odebrać ży-
cie�”.

17 Jeremiasz wi�c powiedział
do Sedekiasza: „Tak mówi Je-
howa, Bóg Zast�pów, Bóg Izrae-
la: ‚Jeśli si� poddasz� ksi�ż�tom
króla Babilonu, uratujesz swoje
życie�, a to miasto nie zostanie
spalone. Ty i twoi domownicy si�
uratujeciea. 18 Ale jeśli si� nie
poddasz� ksi�ż�tom króla Babilo-
nu, miasto zostanie wydane w r�-
ce Chaldejczyków i oni je spal�b,
a ty nie umkniesz z ich r�k’”c.

19 Wtedy król Sedekiasz po-
wiedział do Jeremiasza: „Bo-
j� si�

˙
Zydów, którzy przeszli na

stron� Chaldejczyków, bo jeśli
zostan� wydany w ich r�ce, mo-
g� mnie potraktować okrutnie”.
20 Ale Jeremiasz odrzekł: „Nie
zostaniesz wydany w ich r�ce.
Posłuchaj, prosz�, tego, co Je-
howa mówi przeze mnie, a do-
brze ci si� powiedzie i b�dziesz�
nadal żył. 21 Ale jeśli nie b�-
dziesz chciał si� poddać�, to sta-
nie si� to, co ukazał mi Jehowa:
22 Oto wszystkie kobiety pozo-
staj�ce w domu� króla Judy s�
wyprowadzane do ksi�ż�t króla
Babilonud i mówi�:

38:16 �Dosł. „jako żyje Jehowa”. �Lub
„uczynił nam t� dusz�”. �Lub „nasta-
j� na twoj� dusz�”. 38:17 �Dosł. „wyj-
dziesz”. �Lub „twoja dusza b�dzie
żyć”. 38:18 �Dosł. „nie wyjdziesz”.
38:20 �Lub „twoja dusza b�dzie”.
38:21 �Dosł. „wyjść”.
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‚Ludzie, którym ufałeś�,
zwiedli ci� i pokonalia.

Sprawili, że twoja noga
ugrz�zła w mule.

A teraz si� wycofali’.
23 „Wszystkie twoje żony i two-
ich synów wyprowadzaj� do Chal-
dejczyków, a ty nie umkniesz z
ich r�k. Zostaniesz schwytany
przez króla Babilonub i z twojego
powodu to miasto zostanie spa-
lone”c.

24 Wtedy Sedekiasz powie-
dział do Jeremiasza: „Nikomu
o tym nie mów, żebyś nie umarł.
25 A gdyby ksi�ż�ta usłyszeli,
że z tob� rozmawiałem, i przy-
szli do ciebie, i powiedzieli: ‚Ze-
chciej nam wyjawić, co powie-
działeś królowi. Niczego przed
nami nie ukrywaj, to ci� nie za-
bijemyd. Co król ci powiedział?’,
26 wtedy im odpowiesz: ‚Prosi-
łem króla, żeby mnie nie odsy-
łał do domu Jehonatana, bo tam
bym umarł’”e.

27 Po jakimś czasie wszyscy
ksi�ż�ta przyszli do Jeremiasza
i go wypytywali. On powiedział
im wszystko, co mu nakazał
król. Ci wi�c nic już do niego nie
mówili, bo nikt nie słyszał tam-
tej rozmowy. 28 Aż do dnia,
w którym zdobyto Jerozolim�,
Jeremiasz pozostawał na Dzie-
dzińcu Strażyf. Był tam również
wtedy, gdy j� zdobytog.

39 W dziewi�tym roku pano-
wania judzkiego króla Se-

dekiasza, w miesi�cu dziesi�tym,
babiloński król Nabuchodonozor�
i cała jego armia nadci�gn�li pod
Jerozolim� i zacz�li j� oblegaćh.

2 W 11 roku panowania Sede-
kiasza, dziewi�tego dnia miesi�-
ca czwartego, zrobiono wyłom

38:22 �Dosł. „ludzie twojego pokoju”.
39:1 �Lub „Nebukadneccar”. Dosł. „Ne-
bukadreccar” (inny wariant tego imie-
nia).

w murze miastaa. 3 Wszyscy
ksi�ż�ta króla Babilonu weszli
i usiedli w Bramie

´
Srodkowejb.

Byli to samgar Nergal-Szarecer,
rabsaris� Nebu-Sarsechim�, rab-
mag� Nergal-Szarecer i pozo-
stali ksi�ż�ta króla Babilonu.

4 Na ich widok judzki król
Sedekiasz i wszyscy żołnierze
ucieklic. Wyszli noc� z mias-
ta drog� przez ogród królew-
ski, przez bram� mi�dzy dwo-
ma murami i dalej Drog� Arabyd.
5 Ale wojsko chaldejskie ruszy-
ło za nimi w pościg i dogoniło
Sedekiasza na pustynnych rów-
ninach Jerychae. Pojmali go i za-
prowadzili do babilońskiego kró-
la Nabuchodonozora� do Riblif
w krainie Chamatg. Tam król wy-
dał na niego wyrok. 6 W Ribli
babiloński król kazał zabić na
oczach Sedekiasza jego synów,
a także wszystkich dostojni-
ków Judyh. 7 Samego Sedekia-
sza oślepił, a nast�pnie zakuł
w miedziane kajdany, żeby go za-
prowadzić do Babilonu i.

8 Potem Chaldejczycy spalili
dom� króla i domy luduj, a mury
Jerozolimy zburzylik. 9 Dowód-
ca straży Nebuzaradanl uprowa-
dził na wygnanie do Babilonu
tych, którzy pozostali w mie-
ście, i tych, którzy przeszli na
stron� Chaldejczyków, a także
reszt� ludu.

10 Ale cz�ść najbiedniej-
szych ludzi, tych, którzy nic nie
mieli, pozostawił w ziemi judz-
kiej. Tamtego dnia przydzielił im
również winnice i pola, na któ-
rych mieli pracować�m.

39:3 �Lub „naczelny dworzanin”. �Lub
„Nergal-Szarecer, Samgar-Nebu, sarse-
chim, rabsaris” według innego podzia-
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ny mag; naczelny astrolog”. 39:5 �Lub
„Nebukadneccara”. Dosł. „Nebukad-
reccara” (inny wariant tego imienia).
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„i prace przymusowe”.
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11 Ponadto babiloński król
Nabuchodonozor� dał dowód-
cy straży Nebuzaradanowi takie
nakazy dotycz�ce Jeremiasza:
12 „Weź go i czuwaj nad nim.
Nie wyrz�dzaj mu krzywdy, ale
zrób, o cokolwiek ci� poprosi”a.

13 Dlatego dowódca straży
Nebuzaradan, rabsaris� Nebu-
szazban, rabmag� Nergal-Szare-
cer oraz wszyscy dostojnicy króla
Babilonu posłali ludzi, 14 żeby
zabrali Jeremiasza z Dziedzińca
Strażyb i przekazali go Gedalia-
szowic, synowi Achikamad, syna
Szafanae, i żeby Gedaliasz za-
prowadził go do swojego domu.
Tak wi�c Jeremiasz mieszkał po-
śród ludu.

15 Gdy Jeremiasz był jesz-
cze uwi�ziony na Dziedzińcu
Strażyf, Jehowa tak do niego
przemówił: 16 „Idź i powiedz
Etiopczykowi Ebed-Melechowig:
‚Tak mówi Jehowa, Bóg Zast�-
pów, Bóg Izraela: „Spełniam to,
co powiedziałem o tym mieście,
i sprowadzam na nie nieszcz�-
ście, a nie dobro. W tym dniu zo-
baczysz, jak do tego dojdzie”’.

17 „‚Ale ciebie w tym dniu ura-
tuj�’, oświadcza Jehowa, ‚i nie zo-
staniesz wydany w r�ce tych, któ-
rych si� boisz’.

18 „‚Bo na pewno ci� ocal�
i nie zginiesz od miecza. Twoje
życie� przypadnie ci jako łup�h,
ponieważ mi zaufałeś’i—oświad-
cza Jehowa”.

40 Jehowa przemówił do Je-
remiasza, gdy dowódca

straży Nebuzaradanj puścił go
wolno z Ramyk. Wcześniej Nebu-
zaradan zabrał tam Jeremiasza

39:11 �Lub „Nebukadneccar”. Dosł.
„Nebukadreccar” (inny wariant tego
imienia). 39:13 �Lub „naczelny dwo-
rzanin”. �Lub „naczelny mag; naczelny
astrolog”. 39:18 �Lub „dusza”. �Lub
„ujdziesz z życiem”.

zakutego w kajdany i ten znaj-
dował si� wśród wszystkich wy-
gnańców z Jerozolimy i z Judy,
których prowadzono na wygna-
nie do Babilonu. 2 Nast�pnie
dowódca straży wzi�ł Jeremia-
sza i powiedział do niego: „Twój
Bóg, Jehowa, zapowiedział, że
na to miejsce spadnie to nie-
szcz�ście, 3 i zgodnie ze swoj�
zapowiedzi� Jehowa je sprowa-
dził, bo zgrzeszyliście przeciw
Jehowie i Go nie słuchaliście.
Właśnie dlatego was to spotka-
łoa. 4 Teraz jednak uwalniam
ci� z kajdan, które miałeś na r�-
kach. Jeśli uznasz za dobre iść
ze mn� do Babilonu, to chodź,
a b�d� nad tob� czuwał. Ale jeśli
nie chcesz iść ze mn� do Babi-
lonu, to nie idź. Zobacz! Cała ta
ziemia stoi przed tob� otworem.
Idź, gdzie chcesz”b.

5 GdyJeremiasz wci�ż jeszcze
nie odchodził, Nebuzaradan po-
wiedział: „Wróć do Gedaliaszac—
syna Achikamad, syna Szafanae—
którego król Babilonu ustanowił
nad miastami Judy, i pozostań
u niego pośród ludu. Albo idź,
gdzie chcesz”.

Potem dowódca straży dał
mu prowiant i podarunek i po-
zwolił mu odejść. 6 Jeremiasz
poszedł wi�c do Micpyf, do Ge-
daliasza, syna Achikama, i prze-
bywał u niego pośród ludu, któ-
ry pozostawiono w tej ziemi.

7 Po jakimś czasie wszyscy
dowódcy wojska, którzy byli roz-
proszeni po kraju, i ich ludzie
usłyszeli, że król Babilonu usta-
nowił nad t� ziemi� Gedalia-
sza, syna Achikama. Ustanowił
go nad m�żczyznami, kobieta-
mi i dziećmi—nad ubogimi ludź-
mi tej ziemi, których nie uprowa-
dzono do Babilonug. 8 Przybyli
wi�c do Gedaliasza do Micpyh.
Byli to: Ismaeli, syn Netaniasza,
Jochanan j i Jonatan, synowie
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Kareacha, Serajasz, syn Tanchu-
meta, synowie Efaja z Netofy
i Jezaniasza, syn Maakatyty, oraz
ich ludzie. 9 A Gedaliasz, syn
Achikama, syna Szafana, złożył
przysi�g� tym dowódcom oraz
ich ludziom, mówi�c: „Nie bójcie
si� służyć Chaldejczykom. Miesz-
kajcie w tej ziemi i służcie kró-
lowi Babilonu, a b�dzie si� wam
dobrze wiodłob. 10 Ja pozosta-
n� w Micpie, żeby reprezento-
wać was� przed Chaldejczykami,
którzy b�d� do nas przychodzić.
A wy gromadźcie wino, letnie
owoce i oliw�. Napełniajcie nimi
swoje zbiorniki i osiedlajcie si�
w miastach, które zaj�liście”c.

11 O tym, że król Babilonu
pozwolił pozostać w Judzie
resztce mieszkańców i że usta-
nowił nad nimi Gedaliasza, syna
Achikama, syna Szafana, usły-
szeli również wszyscy

˙
Zydzi,

którzy byli w Moabie, Ammonie,
Edomie i we wszystkich innych
krainach. 12 Dlatego wszyscy˙
Zydzi zacz�li wracać ze wszyst-
kich miejsc, do których zo-
stali rozproszeni, i przybywali
do ziemi judzkiej, do Gedaliasza
do Micpy. I zbierali bardzo du-
żo letnich owoców, i robili mnó-
stwo wina.

13 A do Gedaliasza do Mic-
py przyszli Jochanan, syn Ka-
reacha, i wszyscy dowódcy woj-
ska, którzy byli rozproszeni po
kraju. 14 Powiedzieli mu: „Czy
nie wiesz, że ammonickid król
Baalis wysłał Ismaela, syna Ne-
taniasza, żeby ci� zabił�?”e. Ale
Gedaliasz, syn Achikama, im nie
wierzył.

15 Wtedy Jochanan, syn Ka-
reacha, potajemnie powiedział
Gedaliaszowi w Micpie: „Chc�
pójść i zabić Ismaela, syna Ne-

40:10 �Dosł. „stać”. 40:14 �Lub „za-
dał cios twojej duszy”.

taniasza. Nikt si� o tym nie do-
wie. Dlaczego miałby ci� zabić�
i dlaczego cały lud Judy, który
si� przy tobie zebrał, miałby si�
rozproszyć, a ostatek Judy zgi-
n�ć?”. 16 Ale Gedaliasza, syn
Achikama, odpowiedział Jocha-
nanowi, synowi Kareacha: „Nie
rób tego, bo to, co mówisz o Is-
maelu, jest kłamstwem”.

41 W miesi�cu siódmym Is-
maelb, syn Netaniasza, sy-

na Eliszamy, pochodz�cy z rodu
królewskiego� i jeden z dostoj-
ników króla, przyszedł z 10 in-
nymi ludźmi do Gedaliasza, syna
Achikama, do Micpyc. Gdy tam
w Micpie jedli wspólnie posiłek,
2 Ismael, syn Netaniasza, razem
z 10 ludźmi, którzy z nim byli,
wstał i zabił mieczem Gedalia-
sza, syna Achikama, syna Sza-
fana. Tak uśmiercił tego, któ-
rego król Babilonu ustanowił
nad t� ziemi�. 3 Ismael pozabi-
jał też w Micpie wszystkich

˙
Zy-

dów z otoczenia Gedaliasza oraz
chaldejskich żołnierzy, którzy
si� tam znajdowali.

4 Na drugi dzień po za-
bójstwie Gedaliasza, gdy jesz-
cze nikt o tym nie wiedział,
5 z Szechemd, Sziloe i Samarii f
przyszło 80 m�żczyzn. Mieli zgo-
lone brody, rozdarte szaty i na-
ci�cia na ciele, które sobie
zrobilig. Nieśli do domu Jeho-
wy ofiary zbożowe� i kadzid-
ło�h. 6 Wtedy Ismael, syn Ne-
taniasza, wyszedł im z Micpy
na spotkanie, a id�c, płakał.
Gdy ich spotkał, odezwał si� do
nich: „Chodźcie do Gedaliasza,
syna Achikama”. 7 Ale gdy we-
szli do miasta, Ismael, syn Neta-
niasza, razem ze swoimi ludźmi

40:15 �Lub „zadać cios twojej duszy”.
41:1 �Dosł. „z potomstwa królestwa”.
41:5 �Zob. Słowniczek poj�ć. �Chodzi
o olibanum, gumożywic� z kadzidłowca.
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zacz�ł ich zabijać i wrzucać do
cysterny.

8 Ale 10 m�żczyzn spośród
nich powiedziało do Ismaela:
„Nie zabijaj nas, bo mamy ukry-
te w polu zapasy pszenicy, j�cz-
mienia, oliwy i miodu”. Powstrzy-
mał si� wi�c i nie zabił ich
w przeciwieństwie do ich braci.
9 Potem Ismael wrzucił zwło-
ki wszystkich zabitych m�żczyzn
do wielkiej cysterny, któr� wyko-
nał król Asa, gdy zagrażał mu iz-
raelski król Baaszaa. Właśnie t�
cystern� Ismael, syn Netaniasza,
napełnił zabitymi.

10 Nast�pnie Ismael uprowa-
dził cał� reszt� ludu, który był
w Micpieb, w tym córki królew-
skie oraz wszystkich, których
Nebuzaradan, dowódca straży,
pozostawił pod opiek� Geda-
liaszac, syna Achikama. Ismael,
syn Netaniasza, uprowadził ich
i odszedł, żeby si� przedostać
do Ammonitówd.

11 Kiedy Jochanane, syn Ka-
reacha, i wszyscy dowódcy woj-
ska, którzy z nim byli, usły-
szeli o całym złu wyrz�dzonym
przez Ismaela, syna Netaniasza,
12 wzi�li wszystkich m�żczyzn
i wyruszyli do walki przeciw nie-
mu. Ismaela, syna Netaniasza,
spotkali przy wielkich wodach�
w Gibeonie.

13 Na widok Jochanana, syna
Kareacha, i wszystkich dowód-
ców wojska, którzy z nim byli,
cały lud uprowadzony przez Is-
maela si� ucieszył. 14 Nast�p-
nie cały ten lud uprowadzony
z Micpyf przez Ismaela odwrócił
si� i odszedł z Jochananem, sy-
nem Kareacha. 15 Ale Ismael,
syn Netaniasza, razem z ośmio-
ma swoimi ludźmi uciekł przed
Jochananem i udał si� do Ammo-
nitów.

41:12 �Możliwe też „wielkim zbiorniku”.

16 Jochanan, syn Kareacha,
i wszyscy towarzysz�cy mu do-
wódcy wojska zebrali reszt� lu-
du z Micpy, któr� uratowali
z r�k Ismaela, syna Netaniasza,
po tym, jak zabił on Gedaliaszaa,
syna Achikama. Wzi�li z Gibe-
onu m�żczyzn, żołnierzy, kobie-
ty, dzieci i dworzan, 17 ruszyli
w drog� i zatrzymali si� w miej-
scu noclegowym Kimhama ko-
ło Betlejemb. Zamierzali iść da-
lej aż do Egiptuc, 18 ponieważ
bali si� Chaldejczyków. Bali si�,
bo Ismael, syn Netaniasza, za-
bił Gedaliasza, syna Achikama,
którego król Babilonu ustanowił
nad t� ziemi�d.

42 Wtedy wszyscy dowód-
cy wojska, w tym Jocha-

nane, syn Kareacha, i Jezaniasz,
syn Hoszajasza, a także cały
lud—od najmniej do najbardziej
znacz�cego—podeszli 2 i po-
wiedzieli do proroka Jeremia-
sza: „Zechciej wysłuchać naszej
prośby o łask� i módl si� za nas
do Jehowy, swojego Boga, módl
si� za cały ten ostatek, bo jak
sam widzisz, z wielu pozosta-
ła nas garstkaf. 3 Oby Jehowa,
twój Bóg, powiedział nam, któ-
r� drog� mamy iść i co mamy
robić”.

4 Na to prorok Jeremiasz im
odpowiedział: „Dobrze, b�d� si�
modlił do Jehowy, waszego Bo-
ga, zgodnie z wasz� prośb�.
Przekaż� wam każde słowo, któ-
rym Jehowa wam odpowie. Ni-
czego przed wami nie zataj�”.

5 Oni odparli Jeremiaszowi:
„Oby Jehowa był prawdziwym
i wiernym świadkiem przeciwko
nam, jeśli nie zastosujemy si�
dokładnie do wskazówek, któ-
re Jehowa, twój Bóg, nam przez
ciebie przekaże. 6 Czy si� nam
one spodobaj�, czy nie, b�dzie-
my posłuszni Jehowie, swojemu
Bogu, do którego ci� posyłamy.
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Wtedy b�dzie si� nam dobrze
wiodło, bo usłuchamy Jehowy,
swojego Boga”.

7 Po 10 dniach Jehowa prze-
mówił do Jeremiasza. 8 Jere-
miasz wezwał wi�c Jochanana,
syna Kareacha, i wszystkich do-
wódców wojska, którzy z nim
byli, a także cały lud—od naj-
mniej do najbardziej znacz�ce-
goa. 9 Powiedział im: „Tak mó-
wi Jehowa, Bóg Izraela, do
którego mnie posłaliście, żebym
Mu przedstawił wasz� prośb�
o łask�: 10 ‚Jeśli pozostanie-
cie w tej ziemi, to odbudu-
j� was, a nie zburz�, zasadz�
was, a nie wykorzeni�, bo b�d�
wam współczuł z powodu� nie-
szcz�ścia, które na was sprowa-
dziłemb. 11 Nie bójcie si� kró-
la Babilonu, którego si� boicie’c.

„ ‚Nie bójcie si� go’, mówi Je-
howa, ‚bo ja jestem z wami, że-
by was wybawić i wyratować
z jego r�k. 12 Okaż� wam mi-
łosierdzied i on okaże wam mi-
łosierdzie, i pozwoli wam wrócić
do waszej ziemi.

13 „‚Ale jeśli oświadczycie:
„Nie, nie pozostaniemy w tej zie-
mi!” i nie usłuchacie Jehowy,
swojego Boga, 14 bo powiecie:
„Przeciwnie, pójdziemy do Egip-
tue, gdzie nie b�dziemy ogl�-
dać wojny ani słyszeć dźwi�ku
rogu i gdzie nie b�dzie nam bra-
kować chleba. Właśnie tam za-
mieszkamy”, 15 to wy, którzy
pozostaliście z Judy, słuchajcie
słowa Jehowy. Tak mówi Jeho-
wa, Bóg Zast�pów, Bóg Izraela:
„Jeśli jesteście całkowicie zde-
cydowani iść do Egiptu i pój-
dziecie, żeby tam zamieszkać�,
16 to miecz, którego si� boicie,
dosi�gnie was w tamtym kraju
i głód, którego si� boicie, po-
d�ży za wami do Egiptu, i tam

42:10 �Lub „pożałuj�”. 42:15 �Lub
„chwilowo przebywać”.

umrzeciea. 17 A wszyscy, któ-
rzy s� zdecydowani iść do Egip-
tu i tam zamieszkać, zgin� od
miecza, głodu i zarazy�. Nikt
z nich nie przeżyje ani nie unik-
nie nieszcz�ścia, które na nich
sprowadz�”’.

18 „Bo tak mówi Jehowa,
Bóg Zast�pów, Bóg Izraela: ‚Jak
moja złość i mój gniew zosta-
ły wylane na mieszkańców Jero-
zolimyb, tak mój gniew zostanie
wylany na was, jeśli pójdziecie
do Egiptu. Staniecie si� czymś
przekl�tym i budz�cym groz�,
czymś, czemu si� złorzeczy i co
si� znieważac. Już nigdy nie zo-
baczycie tego miejsca’.

19 „Jehowa wypowiedział si�
przeciwko wam, wy, którzy po-
zostaliście z Judy. Nie idźcie
do Egiptu. B�dźcie świadomi te-
go, że was dzisiaj ostrzegłem—
20 wasz bł�d b�dzie was kosz-
tował życie�. Bo posłaliście
mnie do Jehowy, swojego Boga,
prosz�c: ‚Módl si� za nas do Je-
howy, naszego Boga, i przekaż
nam wszystko, co mówi Jeho-
wa, nasz Bóg, a to zrobimy’d.
21 Dzisiaj wam to powiedzia-
łem, ale wy nie usłuchacie Jeho-
wy, swojego Boga, i nie zrobicie
niczego, co polecił mi wam prze-
kazaće. 22 Dlatego wiedzcie,
że w miejscu, do którego chce-
cie pójść i w którym chcecie
zamieszkać, na pewno umrzecie
od miecza, głodu i zarazy”f.

43 Kiedy Jeremiasz skończył
mówić do całego ludu

wszystkie słowa Jehowy, ich Bo-
ga—każde słowo, które Jehowa,
ich Bóg, polecił mu im przeka-
zać — 2 Azariasz, syn Hosza-
jasza, Jochanang, syn Kareacha,
i wszyscy zuchwali m�żczyźni
odezwali si� do Jeremiasza:
„Kłamiesz! Jehowa, nasz Bóg,

42:17 �Lub „choroby”. 42:20 �Lub
„dusze”.

ROZDZ. 42
a Jer 41:16

b Pwt 32:36
Jer 18:7, 8
Mi 7:18

c Jer 41:17, 18

d Wj 34:6

e Jer 43:4, 7
��������������������

szpalta 2
a Pwt 28:45

Jer 44:12-14
Jer 44:27, 28

b 2Kl 25:8-10
2Kn 34:24, 25
2Kn 36:16, 17
Lam 2:4

c Jer 29:18

d Jer 42:1, 2

e 2Kn 24:19
Neh 9:26
Za 7:11

f Jer 43:10, 11
��������������������

ROZDZ. 43
g Jer 41:16

Jer 42:1-3

JEREMIASZA 42:7�do�43:2 1138



nie posłał ci�, żebyś powie-
dział: ‚Nie idźcie do Egiptu, że-
by tam zamieszkać’. 3 To Ba-
rucha, syn Neriasza, podburza
ci� przeciwko nam, żeby nas
wydano w r�ce Chaldejczyków,
którzy nas zabij� albo uprowa-
dz� na wygnanie do Babilonu”b.

4 W rezultacie Jochanan, syn
Kareacha, wszyscy dowódcy
wojska i cały lud nie usłuchali
Jehowy i nie pozostali w ziemi
judzkiej. 5 Jochanan, syn Ka-
reacha, i wszyscy dowódcy woj-
ska wzi�li ze sob� pozostałych
z Judy, którzy powrócili, że-
by w niej mieszkać, a wcześniej
byli rozproszeni wśród naro-
dówc. 6 Wzi�li m�żczyzn, ko-
biety, dzieci, córki królewskie
oraz każdego�, kogo dowódca
straży Nebuzaradand pozostawił
z Gedaliaszeme, synem Achika-
maf, syna Szafanag, wzi�li też
proroka Jeremiasza i Barucha,
syna Neriasza, 7 i poszli do
Egiptu, bo nie usłuchali Jehowy.
I dotarli aż do Tachpanchesh.

8 Potem w Tachpanches Je-
howa przemówił do Jeremia-
sza: 9 „Weź w r�ce duże ka-
mienie i na oczach żydowskich
m�żczyzn ukryj je na cegla-
nym tarasie znajduj�cym si�
przy wejściu do pałacu fara-
ona w Tachpanches, a nast�p-
nie przykryj je zapraw�. 10 Po-
tem powiedz tym ludziom: ‚Tak
mówi Jehowa, Bóg Zast�pów,
Bóg Izraela: „Posyłam po ba-
bilońskiego króla Nabuchodono-
zora�, swojego sług� i, i po-
stawi� jego tron dokładnie nad
tymi kamieniami, które ukry-
łem, a on rozci�gnie nad nimi
swój królewski namiot j. 11 Na-
buchodonozor przyjdzie i zaata-

43:6 �Lub „każd� dusz�”. 43:10 �Lub
„Nebukadneccara”. Dosł. „Nebukadrec-
cara” (inny wariant tego imienia).

kuje Egipta. Kogo ma dosi�gn�ć
śmiertelna plaga, tego dosi�gnie
śmiertelna plaga, kogo niewola,
tego niewola, a kogo miecz, tego
mieczb. 12 Podłoż� ogień pod
domy� bogów Egiptuc, a Nabu-
chodonozor je spali i uprowadzi
ich do niewoli. Jak pasterz owi-
ja si� w swoj� szat�, tak on owi-
nie si� w ziemi� egipsk� i odej-
dzie w pokoju�. 13 I porozbija
kolumny� Bet-Szemesz� w ziemi
egipskiej, a domy� bogów Egip-
tu spali ogniem”’”.

44 Or�dzie, które otrzymał
Jeremiasz, żeby je prze-

kazać wszystkim
˙
Zydom miesz-

kaj�cym w Egipcied—w Migdolue,
Tachpanchesf, Nof�g i w ziemi
Patrosh: 2 „Tak mówi Jehowa,
Bóg Zast�pów, Bóg Izraela: ‚Wi-
dzieliście całe nieszcz�ście, które
sprowadziłem na Jerozolim� i i na
wszystkie miasta Judy. Dzisiaj s�
one zrujnowane i niezamieszka-
ne j. 3 Jest tak, bo dopuszczali-
ście si� zła, żeby mnie obra-
żać—chodziliście składać ofiaryk

i służyliście innym bogom, któ-
rych nie znaliście ani wy, ani wa-
si przodkowiel. 4 Wielokrotnie�
do was posyłałem wszystkich
proroków, którzy mi służyli, i mó-
wiłem: „Prosz�, nie dopuszczaj-
cie si� tej obrzydliwości, której
nienawidz�”m. 5 Ale wy nie słu-
chaliście ani nawet nie nadsta-
wiliście ucha, żeby si� odwrócić
od swojego zła i już nie składać
ofiar innym bogomn. 6 Dlatego
wylałem swoj� złość i swój wiel-
ki gniew i płon�ły one w miastach
Judy oraz na ulicach Jerozolimy.
Miejsca te stały si� ruin� i pust-
kowiem, jak to jest dzisiaj’o.

43:12, 13 �Lub „świ�tynie”. 43:12
�Lub „bez szkody”. 43:13 �Lub „obe-
liski”. �Lub „Domu Słońca;

´
Swi�ty-

ni Słońca”, czyli Heliopolis. 44:1 �Lub
„Memfis”. 44:4 �Dosł. „wstaj�c wcześ-
nie i posyłaj�c”.
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7 „Teraz wi�c Jehowa, Bóg Za-
st�pów, Bóg Izraela, mówi: ‚Cze-
mu ści�gacie na siebie� wielkie
nieszcz�ście, tak iż zginie każ-
dy z Judy—m�żczyzna i kobieta,
dziecko i niemowl�—i już nikt po
was nie pozostanie? 8 Dlaczego
mnie obrażacie swoimi uczynka-
mi—tym, że w Egipcie, do którego
poszliście zamieszkać, składacie
ofiary innym bogom? Zginiecie
i staniecie si� przedmiotem prze-
kleństw i zniewag dla wszyst-
kich narodów ziemia. 9 Czy za-
pomnieliście o tym, jak w Judzie
i na ulicach Jerozolimy niegodzi-
wie post�powali wasi przodkowie
oraz królowie Judyb i ich żonyc,
a także wy i wasze żony?d 10 Po
dziś dzień nie okazaliście poko-
ry� ani bojaźnie. Nie trzymacie si�
mojego prawa i moich ustaw, któ-
re dałem wam i waszym przod-
kom’f.

11 „Dlatego tak mówi Jeho-
wa, Bóg Zast�pów, Bóg Izraela:
‚Jestem zdecydowany sprowa-
dzić na was nieszcz�ście, żeby
zgładzić cał� Jud�. 12 Spra-
wi�, że wszyscy, którzy pozo-
stali z Judy, a którzy postano-
wili pójść do Egiptu, żeby tam
zamieszkać, zgin� w Egipcieg.
Zgin� od miecza i głodu. Od
miecza i głodu umrze każdy, od
najmniej do najbardziej znacz�-
cego. Stan� si� czymś przekl�-
tym i budz�cym groz�, czymś,
czemu si� złorzeczy i co si� znie-
ważah. 13 Ukarz� tych, któ-
rzy mieszkaj� w Egipcie, tak
jak ukarałem Jerozolim�—mie-
czem, głodem i zaraz��i. 14 Ci,
którzy pozostali z Judy, a któ-
rzy poszli zamieszkać w Egipcie,
nie umkn� ani nie ocalej�, że-
by wrócić do ziemi judzkiej. B�-

44:7 �Lub „swoje dusze”. 44:10 �Lub
„nie poczuliście si� zdruzgotani”.
44:13 �Lub „chorob�”.

d� chcieli� tam wrócić i miesz-
kać, ale nie wróc�, z wyj�tkiem
garstki ocalałych’”.

15 A wszyscy m�żczyźni, któ-
rzy wiedzieli, że ich żony składa-
j� ofiary innym bogom, i wszyst-
kie żony, które tam stały—wielka
grupa—i cały lud mieszkaj�cy
w Egipciea, w Patrosb, tak odparli
Jeremiaszowi: 16 „Nie posłu-
chamy tego, co nam powiedziałeś
w imieniu Jehowy. 17 Za to na
pewno b�dziemy robić wszystko,
co sami powiedzieliśmy—b�dzie-
my składać ofiary Królowej Nie-
ba� i wylewać dla niej ofiary płyn-
nec, tak jak robiliśmy to my, nasi
przodkowie, nasi królowie i nasi
ksi�ż�ta w miastach Judy i na uli-
cach Jerozolimy. Mieliśmy wtedy
pod dostatkiem chleba, dobrze
si� nam powodziło i nie ogl�-
daliśmy żadnego nieszcz�ścia.
18 Odk�d przestaliśmy składać
ofiary Królowej Nieba� i wylewać
dla niej ofiary płynne, wszystkie-
go nam brakuje i giniemy od mie-
cza i głodu”.

19 A kobiety dodały: „Czy
to nie za zgod� swoich m�-
żów składałyśmy ofiary Królo-
wej Nieba� i wylewałyśmy dla
niej ofiary płynne, a także piek-
łyśmy przypominaj�ce j� kształ-
tem placki ofiarne?”.

20 Wtedy Jeremiasz przemó-
wił do całego ludu—do tamtych
m�żczyzn i ich żon oraz do
wszystkich innych, którzy z nim
rozmawiali: 21 „Jehowa przy-
pomniał sobie ofiary, które skła-
daliście wy, wasi przodkowie,
wasi królowie i wasi ksi�ż�-
ta oraz lud tej ziemi w mias-
tach Judy i na ulicach Jero-
zolimyd, i zwrócił na nie uwag�!

44:14 �Lub „wznosili swoj� dusz�”.
44:17-19 �Tytuł bogini—być może bo-
gini płodności—czczonej przez odst�p-
czych Izraelitów.
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22 W końcu Jehowa nie mógł
już dłużej znosić waszych niego-
dziwych praktyk i odrażaj�cych
rzeczy, na które sobie pozwa-
laliście, i wasza ziemia stała si�
ruin�, czymś budz�cym groz�,
przekl�tym i opustoszałym, jak
to jest dzisiaja. 23 Nieszcz�-
ście, które stało si� teraz fak-
tem, spadło na was właśnie dla-
tego, że składaliście te ofiary
i grzeszyliście przeciw Jehowie,
nie słuchaj�c Jehowy i nie prze-
strzegaj�c Jego prawa, ustaw
ani przypomnień”b.

24 Jeremiasz dalej mówił do
całego ludu i do wszystkich ko-
biet: „Słuchajcie słowa Jeho-
wy, wszyscy Judejczycy, którzy
mieszkacie w Egipcie. 25 Tak
mówi Jehowa, Bóg Zast�pów,
Bóg Izraela: ‚Wy i wasze żony
zrobiliście tak, jak mówiliście.
Bo powiedzieliście: „Na pewno
dotrzymamy swoich ślubów, że
b�dziemy składać ofiary Królo-
wej Nieba� i wylewać dla niej
ofiary płynne”c. Wy, kobiety, na
pewno dotrzymacie swoich ślu-
bów i je spełnicie’.

26 „Dlatego słuchajcie sło-
wa Jehowy, wszyscy Judejczy-
cy, którzy mieszkacie w Egipcie:
‚„Przysi�gam na swoje wielkie
imi�”, mówi Jehowa, „że ża-
den Judejczyk w całym Egipcie
nie b�dzie już przysi�gał na mo-
je imi�d słowami: ‚Przysi�gam
na Wszechwładnego Pana, Je-
how�!�’e. 27 Teraz zwracam na
nich uwag�, żeby sprowadzić na
nich nieszcz�ście, a nie dobrof.
Wszyscy Judejczycy w Egipcie
b�d� gin�ć od miecza i głodu,
aż przestan� istniećg. 28 Tylko
garstka ocaleje od miecza i po-
wróci z Egiptu do ziemi judz-

44:25 �Tytuł bogini—być może bogini
płodności—czczonej przez odst�pczych
Izraelitów. 44:26 �Dosł. „jako żyje
Wszechwładny Pan, Jehowa!”.

kieja. Wtedy wszyscy, którzy po-
zostali z Judy, a przybyli do
Egiptu, żeby tam zamieszkać,
zobacz�, czyje słowo si� spraw-
dziło—moje czy ich!” ’”.

29 „‚A to jest dla was znak,
że ukarz� was w tym miejscu’,
oświadcza Jehowa, ‚byście si�
przekonali, że nieszcz�ście, któ-
re wam zapowiadam, na pewno
na was spadnie. 30 Tak mówi
Jehowa: „Wydaj� faraona Chof-
r�, króla Egiptu, w r�ce jego
wrogów, którzy chc� mu ode-
brać życie�, tak jak wydałem
Sedekiasza, króla Judy, w r�ce
jego wroga, który chciał mu ode-
brać życie�—babilońskiego kró-
la Nabuchodonozora�” ’”b.

45 Gdy w czwartym roku pa-
nowania judzkiego króla

Jehojakimac, syna Jozjasza, Ba-
ruchd, syn Neriasza, spisywał
w ksi�dze to, co mu dyktował
prorok Jeremiasze, ten przeka-
zał mu nast�puj�ce słowa:

2 „Tak Jehowa, Bóg Izraela,
mówi o tobie, Baruchu: 3 ‚Po-
wiedziałeś: „Biada mi, bo Jeho-
wa dodał smutek do mojego
bólu! Zm�czyłem si� j�czeniem
i nie znalazłem żadnego miejs-
ca, gdzie mógłbym odetchn�ć”’.

4 „Powiedz mu: ‚Tak mówi Je-
howa: „To, co zbudowałem, bu-
rz�, to, co zasadziłem, wykorze-
niam—cał� t� ziemi�f. 5 A ty
szukasz� dla siebie wielkich rze-
czy. Przestań ich szukać” ’.

„ ‚Bo wkrótce sprowadz� nie-
szcz�ście na wszystkich ludzi�’g,
oświadcza Jehowa, ‚ale tobie—
dok�dkolwiek pójdziesz—dam
twoje życie� jako łup�’ ”h.

44:30 �Lub „nastaj� na jego dusz�”.
�Lub „nastawał na jego dusz�”. �Lub
„Nebukadneccara”. Dosł. „Nebukadrec-
cara” (inny wariant tego imienia). 45:5
�Lub „oczekujesz; spodziewasz si�”.
�Dosł. „wszelkie ciało”. �Lub „dusz�”.
�Lub „pozwol� ujść z życiem”.
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46 Oto co Jehowa powie-
dział prorokowi Jeremia-

szowi o narodacha. 2 Tak brzmi
or�dzie dotycz�ce Egiptub, do-
tycz�ce wojska faraona Nechoc,
króla egipskiego, który był nad
rzek� Eufrat i został pokona-
ny pod Karkemisz przez babi-
lońskiego króla Nabuchodonozo-
ra� w czwartym roku panowania
judzkiego króla Jehojakimad, sy-
na Jozjasza:
3 „Przygotujcie puklerze�

i wielkie tarcze
i ruszcie do bitwy.

4 Jeźdźcy, zaprz�gajcie
konie i wsiadajcie.

Zajmijcie pozycje
i załóżcie hełmy.

Wypolerujcie dzidy
i włóżcie pancerze.

5 ‚Dlaczego widz� ich
przerażonych?

Zawracaj�, ich wojownicy
zostali pokonani.

Uciekaj� w panice, ich
wojownicy nie ogl�daj� si�
za siebie.

Wsz�dzie dookoła panuje
przerażenie’—
oświadcza Jehowa.

6 ‚Szybki nie może zbiec,
wojownicy nie mog� uciec.

Na północy, nad brzegiem
Eufratu

potykaj� si� i upadaj�’e.
7 Któż to wzbiera jak Nil,

jak rzeki o spi�trzonych
wodach?

8 To Egipt wzbiera jak Nilf,
jak rzeki o spi�trzonych

wodach
i mówi: ‚Podnios� si�

i zalej� ziemi�.

46:2, 13 �Lub „Nebukadneccara”. Dosł.
„Nebukadreccara” (inny wariant tego
imienia). 46:3 �Chodzi o małe tarcze,
cz�sto noszone przez łuczników.

Zniszcz� miasto i jego
mieszkańców’.

9 Ruszajcie, konie!
Jedźcie szaleńczo, rydwany!
Niech wyrusz� wojownicy,
wojownicy z Etiopii� i Put,

którzy posługuj� si�
tarcz�a,

oraz Ludyjczycyb, którzy
posługuj� si� łukiem
i go napinaj��c.

10 „Ten dzień należy do
Wszechwładnego Pana, Jehowy,
Boga Zast�pów. Jest to dzień
zemsty na Jego wrogach. Miecz
pożre i si� nasyci, i napije si� do
woli ich krwi, bo Wszechwład-
ny Pan, Jehowa, Bóg Zast�pów,
przygotowuje ofiar�� w kraju na
północy, nad rzek� Eufratd.
11 Wyrusz do Gileadu, żeby

nabyć balsamue,
dziewico, córko egipska.
Na próżno namnożyłaś

sobie leków,
bo dla ciebie nie ma

żadnego lekuf.
12 Narody usłyszały o twojej

hańbieg,
a twój krzyk napełnił kraj.
Bo jeden wojownik potyka

si� o drugiego
i obaj razem upadaj�”.

13 Tak Jehowa przemówił do
proroka Jeremiasza w sprawie
najazdu babilońskiego króla Na-
buchodonozora� na ziemi� egip-
sk�h:
14 „Oznajmijcie to w Egipcie,

ogłoście to w Migdolui.
Ogłoście to również w Nof�

i w Tachpanches j.
Mówcie: ‚Zajmijcie pozycje

i przygotujcie si�,

46:9 �Lub „Kusz”. �Dosł. „przydeptu-
j�”. 46:10 �Lub „rzeź”. 46:14 �Lub
„Memfis”.
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1143 JEREMIASZA 46:15-28
bo miecz b�dzie pożerał

wszystko dookoła was.
15 Dlaczego twoi mocarze

zostali zmieceni?
Nie utrzymali si�

na swoich pozycjach,
bo Jehowa ich zepchn�ł.

16 Bardzo wielu z nich si�
potyka i upada.

Mówi� jeden do drugiego:
„Wstań! Uciekajmy przed

okrutnym mieczem
do swojego ludu i swojego

kraju”’.
17 Tam ogłosili:

‚Faraon, król Egiptu, to tylko
nic nieznacz�cy hałas.

Przepuścił okazj��’a.
18 ‚Przysi�gam na swoje

życie’�, oświadcza Król,
który ma na imi� Jehowa,
Bóg Zast�pów,

‚że nadejdzie on� i b�dzie
jak Taborb mi�dzy górami

i jak Karmelc nad morzem.
19 Zbierz rzeczy, które

weźmiesz na wygnanie,
córko mieszkaj�ca w Egipcie.
Bo Nof� stanie si� czymś,

co budzi groz�,
zostanie podpalone�

i opustoszejed.
20 Egipt jest jak pi�kna jałówka,

ale z północy nadlec� gzy,
żeby j� k�sać.

21 Najemni żołnierze Egiptu
s� jak utuczone ciel�ta,

ale i oni zawrócili
i wszyscy razem uciekli.

Nie zdołali utrzymać si�
na swoich pozycjache,

bo nastał dla nich
dzień kl�ski,

czas rozrachunku’.

46:17 �Dosł. „wyznaczony czas”.
46:18 �Dosł. „jako żyj�”. �Czyli zdo-
bywca Egiptu. 46:19 �Lub „Memfis”.
�Możliwe też „stanie si� nieużytkiem”.

22 ‚Egipt wydaje odgłos
jak pełzn�cy w�ż,

bo ścigaj� go silni wrogowie
z siekierami,

s� jak ludzie ścinaj�cy
drzewa�.

23 Zetn� jego las’, oświadcza
Jehowa, ‚chociaż wydawał
si� nie do przebycia.

Bo jest ich wi�cej niż szarań-
czy, nie da si� ich zliczyć.

24 Córka egipska zostanie
zawstydzona.

B�dzie wydana w r�ce ludu
z północy’a.

25 „Jehowa, Bóg Zast�pów,
Bóg Izraela, mówi: ‚Teraz zwra-
cam uwag� na Amonab z No�c,
na faraona, Egipt, jego bogówd

i jego królów—tak, na faraona
i wszystkich, którzy mu ufaj�’e.

26 „‚I wydam ich w r�ce tych,
którzy chc� im odebrać życie�,
w r�ce babilońskiego króla Na-
buchodonozora�f i jego sług. Ale
potem Egipt b�dzie zamieszka-
ny jak w przeszłości’—oświad-
cza Jehowag.
27 ‚A ty nie bój si�, mój sługo

Jakubie,
nie przerażaj si�, Izraeluh.
Bo wybawi� ci�

z dalekiej ziemi,
a twoich potomków—

z kraju ich niewoli i.
Jakub powróci i b�dzie

si� cieszył niezm�conym
spokojem,

nikt nie b�dzie wzbudzał
w nich strachuj.

28 Dlatego nie bój si�, mój słu-
go Jakubie’, mówi Jehowa,
‚bo ja jestem z tob�.

46:22 �Lub „zbieraj�cy drewno”.
46:25 �Czyli zTeb. 46:26 �Lub „nasta-
j� na ich dusz�”. �Lub „Nebukadnec-
cara”. Dosł. „Nebukadreccara” (inny wa-
riant tego imienia).
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Zgładz� wszystkie narody,

wśród których ci�
rozproszyłema,

ale ciebie nie zgładz�b.
Za to skarc�� ci�

w odpowiedniej mierzec,
nie pozostawi� ci�

bez kary’”.

47 Oto or�dzie, które Jeho-
wa przekazał prorokowi

Jeremiaszowi w sprawie Filisty-
nówd, zanim faraon zdobył Ga-
z�. 2 Tak mówi Jehowa:

„Z północy nadci�gaj� wody.
Stan� si� wezbranym

potokiem.
Zalej� kraj oraz wszystko,

co w nim jest,
miasto i jego mieszkańców.
Ludzie b�d� krzyczeć,
wszyscy mieszkańcy kraju

b�d� lamentować.
3 Gdy si� rozlegnie t�tent

ogierów wroga,
turkot jego rydwanów

wojennych
i dudnienie jego kół,
ojcowie nawet nie obejrz�

si� na swoich synów,
bo opadn� im r�ce

4 z powodu nadchodz�cego
dnia zagłady wszystkich
Filistynówe.

Zgin� wtedy wszyscy
pozostali sojusznicy
Tyruf i Sydonug.

Bo Jehowa zgładzi
Filistynów,

tych, którzy pozostali
z wyspy Kaftor�h.

5 Gaza wyłysieje�.
Aszkelon uciszono i.
Wy, którzy pozostaliście

z ich niziny�,

46:28 �Lub „skoryguj�”. 47:4 �Chodzi
o Kret�. 47:5 �Czyli mieszkańcy zgo-
l� głowy na znak żałoby i hańby. �Lub
„dolinnej równiny”.

jak długo b�dziecie robić
sobie naci�cia?a

6 Ach, mieczu Jehowy!b
Jak długo jeszcze si�

nie uspokoisz?
Wróć do pochwy.
Odpocznij i milcz.

7 Jak ma być spokojny,
skoro Jehowa wydał

mu nakaz?
Posłał go
na Aszkelon

i morskie wybrzeże”c.

48 Tak mówi Jehowa, Bóg
Zast�pów, Bóg Izraela, w

sprawie Moabud:
„Biada Neboe, bo zostało

zniszczone!
Kiriataimf zostało

zawstydzone i zdobyte.
Bezpieczne schronienie�

zostało zawstydzone
i zrujnowaneg.

2 Nikt już nie sławi Moabu.
W Cheszbonieh wrogowie

obmyślili jego upadek:
‚Chodźmy, wyt�pmy ten

naród’.
Ty też, Madmenie,

masz milczeć,
bo idzie za tob� miecz.

3 Z Choronaimi dobiega krzyk,
odgłos zniszczenia

i wielkiego upadku.
4 Moab został zrujnowany.

Jego maleństwa krzycz�.
5 Po zboczu Luchitu ludzie

wchodz� z płaczem.
A na drodze schodz�cej

z Choronaim słychać
krzyki rozpaczy
z powodu kl�ski j.

6 Uciekajcie, ratujcie
swoje życie�!

Stańcie si� jak jałowiec
na pustkowiu!

48:1 �Lub „wzniesienie”. 48:6 �Lub
„dusze”.
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1145 JEREMIASZA 48:7-24
7 Moabie, polegasz na swoich

dokonaniach i skarbach,
dlatego zostaniesz zdobyty.
A Kemosza pójdzie

na wygnanie
razem ze swoimi kapłanami

i ksi�ż�tami.
8 Ten, który niszczy, wejdzie

do każdego miasta
i żadne nie ocalejeb.
Dolina� zginie,
a równina� zostanie

zniszczona—tak jak
powiedział Jehowa.

9 Postawcie drogowskaz
dla Moabu,

bo gdy obróci si� w ruin�,
jego mieszkańcy b�d�
uciekać,

a jego miasta zaczn�
budzić groz�.

Nikt nie b�dzie w nich
mieszkałc.

10 Przekl�ty jest ten, kto
zadanie od Jehowy
wykonuje niedbale!

Przekl�ty jest ten, kto
powstrzymuje swój miecz
od przelewania krwi!

11 Moabici od młodości
zaznaj� spokoju

jak wino, które ustało si�
na osadach.

Nie zostali zlani z jednego
naczynia do drugiego,

nigdy nie poszli na wygnanie.
Dlatego ich smak

pozostaje taki sam
i nie zmienia si� ich zapach.

12 „‚Nadchodz� wi�c dni’, o-
świadcza Jehowa, ‚gdy pośl� lu-
dzi, żeby ich wywrócili. Wywró-
c� ich, opróżni� ich naczynia
i porozbijaj� ich wielkie dzbany.
13 Moabici b�d� si� wstydzić Ke-

48:8 �Lub „nizina”. 48:8, 21 �Lub
„płaskowyż”.

mosza, tak jak Izraelici wstydz�
si� Betel, na którym polegalia.
14 Jak śmiecie mówić: „Jeste-

śmy dzielnymi wojownika-
mi, gotowymi do bitwy”?’b.

15 ‚Moab został zniszczony,
jego miasta—zdobytec,
a jego najlepszych młodzień-

ców zabito’d—
oświadcza Król, który ma

na imi� Jehowa,
Bóg Zast�pówe.

16 Kl�ska Moabitów już
si� zbliża,

a ich upadek nadchodzi
szybkof.

17 Wszyscy wokół nich na pew-
no b�d� im współczuć—

wszyscy, którzy znaj�
ich imi�.

Powiedzcie im: ‚Ach, jak
zostało złamane pot�żne
berło, pi�kna laska!’.

18 Pożegnaj si�
ze swoj� chwał�

i si�dź spragniona�, córko
mieszkaj�ca w Dibonieg,

bo wyruszył przeciwko tobie
niszczyciel Moabu

i obróci twoje warownie
w ruin�h.

19 Stań przy drodze i obserwuj,
mieszkańcu Aroerui.

Zapytaj uciekiniera i ucieki-
nierk�: ‚Co si� stało?’.

20 Moab został zawstydzony
i ogarn�ło go przerażenie.

Wyjcie i krzyczcie.
Ogłoście nad Arnonemj,

że Moab został zniszczony.
21 „Os�dzono równin��k —

Cholon, Jahac l, Mefaatm, 22 Di-
bonn, Neboo, Bet-Diblataim,
23 Kiriataimp, Bet-Gamul, Bet-
-Meonq, 24 Keriotr, Bocr� i
wszystkie miasta ziemi moab-
skiej, te daleko i blisko.

48:18 �Możliwe też „na suchej ziemi”.
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JEREMIASZA 48:25-38 1146
25 ‚Moab pozbawiono siły�,

złamano jego rami�’—
oświadcza Jehowa.

26 ‚Upijcie goa, bo wynosił si�
nad Jehow�b.

Moab tarza si�
w swoich wymiocinach

i jest wyszydzany.
27 Ale czy ty sam nie szydziłeś

z Izraela?c

Czy przyłapano go wśród
złodziei,

że kr�ciłeś głow� i mówiłeś
o nim źle?

28 Opuśćcie miasta
i mieszkajcie na skale,
mieszkańcy Moabu,

stańcie si� jak goł�b,
który zakłada gniazda
na zboczach w�wozu’”.

29 „Słyszeliśmy o pysze
Moabu—jest on bardzo
wyniosły—

o jego arogancji, pysze,
wyniosłości i zarozumial-
stwie jego serca”d.

30 „‚Znam jego furi�’,
oświadcza Jehowa,

‚ale jego pusta gadanina
nic nie da.

Moabici nic nie zrobi�.
31 Dlatego b�d� lamentował

nad Moabem,
b�d� wołał z powodu całego

Moabu
i j�czał z powodu

mieszkańców Kir-Cherese.
32 Ciebie, winorośli Sibmyf,

b�d� opłakiwał bardziej,
niż opłakuje si� Jazerg.
Twoje bujne p�dy si�gn�ły

morza, przekroczyły je.
Si�gn�ły do Jazeru.
Na twoje letnie owoce i na

twoje zebrane winogrona
napadł ten, który niszczyh.

48:25 �Dosł. „róg Moabu został odci�-
ty”.

33 Nie ma już radości
i wesela w sadach

ani w ziemi moabskieja.
Sprawiłem, że z tłoczni

już nie płynie wino.
Nikt nie b�dzie deptał

winogron, radośnie
wykrzykuj�c.

B�d� si� rozlegać inne
okrzyki’”b.

34 „‚Krzyk z Cheszbonuc

słychać aż w Elealed,
to wołanie słychać nawet

w Jahacue.
Krzyk z Coaru słychać

w Choronaimf i aż
w Eglat-Szeliszijji.

Nawet wody Nimrim
wyschn�g.

35 Sprawi�, że zniknie z Moabu
ten, kto przynosi dar ofiarny

na świ�te wzniesienie,
i ten, kto składa ofiary

swojemu bogu’—
oświadcza Jehowa.

36 ‚Dlatego moje serce b�dzie
zawodzić� nad Moabem
jak flet�h,

b�dzie zawodzić� jak flet�
z powodu mieszkańców
Kir-Cheres.

Bo bogactwo, którego si�
dorobił, zniknie.

37 Każda głowa jest ogolona i

i tak samo każda broda.
Na każdej r�ce s� naci�cia j,
a na biodrach—wory�!’ ”k

38 „‚Na wszystkich
dachach Moabu

i na wszystkich jego placach
jest tylko lament.
Bo rozbiłem Moab
jak niepotrzebne naczynie’—

oświadcza Jehowa.

48:36 �Lub „drżeć z przej�cia”. �Cho-
dzi o flet, na którym grano żałobne me-
lodie pogrzebowe. 48:37 �Zob. Słow-
niczek poj�ć.
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39 ‚Jaki jest przerażony!
Rozpaczajcie!

Jakże Moab uciekł�
zawstydzony!

Stał si� obiektem szyderstw,
czymś przerażaj�cym dla

wszystkich wokół niego’”.
40 „Bo tak mówi Jehowa:

‚Wróg rozłoży skrzydła
nad Moabem

jak orzeł, który pikujea.
41 Miasta zostan� zdobyte,

a jego twierdze—zaj�te.
W tym dniu serca

wojowników Moabu
stan� si� jak serce kobiety,

która rodzi’”.
42 „‚Moab zostanie zgładzony,

tak iż nie b�dzie już
narodemb,

bo to nad Jehow� si�
wynosiłc.

43 Strach, dół i sidła czekaj�
na ciebie,

mieszkańcu Moabu’—
oświadcza Jehowa.

44 ‚Każdy, kto ucieknie przed
strachem,
wpadnie do dołu,

a kto wydostanie si� z dołu,
wpadnie w sidła’.

‚Bo sprowadz� na Moab
rok wymierzenia kary’—
mówi Jehowa.

45 ‚Bezsilni uciekinierzy stoj�
w cieniu Cheszbonu.

Z Cheszbonu wyjdzie ogień,
z miasta Sychona płomieńd.
Strawi czoło Moabu,
czaszk� wzniecaj�cych

wrzaw�’e.
46 ‚Biada ci, Moabie!

Lud Kemoszaf zgin�ł.
Bo twoich synów wzi�to

do niewoli,

48:39 �Lub „pokazał plecy”.

a twoje córki poszły
na wygnaniea.

47 Ale pod koniec dni zbior�
moabskich jeńców’—
oświadcza Jehowa.

‚Na tym kończy si� or�dzie
dotycz�ce s�du
nad Moabem’”b.

49 Tak mówi Jehowa w spra-
wie Ammonitówc:

„Czy Izrael nie ma synów?
Czy nie ma dziedzica?
Dlaczego terytorium Gada

przej�ł Malkam?d

I czemu jego lud mieszka
w miastach Izraela?”.

2 „‚Dlatego nadchodz� dni’,
oświadcza Jehowa,

‚kiedy sprawi�, że b�dzie
słychać wojenny sygnał
alarmowy� przeciw
ammonickiej Rabbiee.

Stanie si� ona opustoszałym
rumowiskiem,

a okoliczne� miejscowości
zostan� podpalone’.

‚Izrael przejmie ziemi�
tych, którzy przej�li jego
ziemi�’f—mówi Jehowa.

3 ‚Wyj, Cheszbonie, bo Aj
zostało zniszczone!

Krzyczcie, miejscowości
wokół Rabby.

Włóżcie wór�.
Wyjcie i bł�kajcie si� po

kamiennych zagrodach�,
bo Malkam pójdzie

na wygnanie
razem ze swoimi kapłanami

i ksi�ż�tamig.
4 Niewierna córko, która

ufasz swoim skarbom
i mówisz: „Kto wyst�pi

przeciwko mnie?”,

49:2 �Możliwe też „głos okrzyku bojo-
wego”. �Lub „zależne od niej”. 49:3
�Zob. Słowniczek poj�ć. �Lub „zagro-
dach dla owiec”.
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dlaczego przechwalasz si�
dolinami�,

swoj� żyzn�� równin�?’”
5 „Wszechwładny Pan, Jehowa,

Bóg Zast�pów, oznajmia:
‚Sprowadzam na ciebie
coś przerażaj�cego

ze strony wszystkich,
którzy ci� otaczaj�.

Zostaniecie rozproszeni
na wszystkie strony

i nikt nie b�dzie zbierał
uciekinierów’”.

6 „‚Potem jednak pozbieram
ammonickich jeńców’—
oświadcza Jehowa”.

7 Tak mówi Jehowa, Bóg Za-
st�pów, w sprawie Edomu:

„Czy nie ma już m�drości
w Temanie?a

Czy wśród maj�cych zrozu-
mienie nie znajdzie si�
już dobra rada?

Czy ich m�drość
si� popsuła?

8 Uciekajcie, wycofajcie si�!
Idźcie si� schronić

w gł�bokich miejscach,
mieszkańcy Dedanu!b

Bo sprowadz� nieszcz�ście
na Ezawa,

gdy przyjdzie czas, żebym
zwrócił na niego uwag�.

9 Gdyby przyszli do ciebie
zbieracze winogron,

czy nie zostawiliby
jakichś resztek?

Gdyby noc� przyszli
złodzieje,

to wyrz�dziliby tylko tyle
szkody, ile by chcielic.

10 Ale ja ogołoc� Ezawa.
Odsłoni� jego kryjówki,
tak iż nie zdoła si� ukryć.

49:4 �Lub „nizinami”. �Dosł. „opływa-
j�c�”.

Jego dzieci, bracia oraz
s�siedzi zostan� zgładzenia

i już go nie b�dzieb.
11 Zostaw swoje sieroty�,

a ja zachowam je przy życiu.
Twoje wdowy b�d� mi ufać”.

12 Bo tak mówi Jehowa: „Sko-
ro ci, którzy nie zostali skaza-
ni na wypicie tego kielicha, mu-
sz� z niego pić, to czy ty miałbyś
unikn�ć jakiejkolwiek kary? Nie
unikniesz jej, musisz ten kielich
wypić”c.

13 „Bo przysi�głem na siebie”,
oświadcza Jehowa, „że Bocra
stanie si� czymś, co budzi groz�d

i co si� znieważa, czymś spusto-
szonym i przekl�tym. Wszyst-
kie jej miasta b�d� bezpowrotnie
zrujnowane”e.
14 Usłyszałemwieść od Jehowy

i do narodów został posłany
wysłannik,
który nawołuje:

„Zbierzcie si� i wyruszcie
przeciwko Edomowi.

Przygotujcie si� do bitwy”f.
15 „Bo sprawiłem, że nic nie

znaczysz wśród narodów,
ludzie tob� pogardzaj�g.

16 Ty, który mieszkasz
w skalnych rozpadlinach,

który zajmujesz
najwyższe wzgórze,

budziłeś postrach
i to ci� zwiodło,

zwiodło ci� zuchwalstwo
twojego serca.

Chociaż zakładasz gniazdo
wysoko jak orzeł,

str�c� ci� stamt�d”—
oświadcza Jehowa.

17 „Edom stanie si� czymś,
co budzi groz�h. Każdy, kto b�-
dzie tamt�dy przechodził, po-
patrzy przerażony i zagwiżdże
z powodu wszystkich jego plag.

49:11 �Dosł. „chłopców bez ojca”.

ROZDZ. 49
a Rdz 36:10, 11

Eze 25:13
Am 1:12
Abd 8

b Iz 21:13
Jer 25:17, 23

c Abd 5
��������������������

szpalta 2
a Abd 6, 9

b Mal 1:3, 4

c Jer 25:27, 28
Lam 4:21
Abd 16

d Iz 34:6
Iz 63:1
Jer 49:22
Am 1:12

e Abd 18
Mal 1:3

f Abd 1

g Abd 2-4

h Jer 49:13

JEREMIASZA 49:5-17 1148



18 Jak si� stało z Sodom� i Go-
mor� oraz s�siednimi miejsco-
wościami, gdy zostały zniszczo-
ne”a, mówi Jehowa, „tak i w tym
kraju nikt nie b�dzie mieszkał
ani nikt si� w nim nie osiedlib.

19 „Oto ktoś wyjdzie jak lewc

z g�stych zarośli nad Jordanem
i zaatakuje bezpieczne pastwi-
ska. W jednej chwili zmusz� ich�
do ucieczki z ich ziemi. Ustano-
wi� nad ni� wybrańca. Bo kto
jest jak ja i kto rzuci mi wyzwa-
nie? Który pasterz może stawić
mi czoła?d 20 Dlatego posłu-
chajcie, jak� decyzj�� Jehowa
podj�ł w sprawie Edomu i jakie
ma zamiary wobec mieszkań-
ców Temanue:

Z cał� pewności�
młode z trzody
zostan� wywleczone.

Z powodu tamtych
ich miejsce zamieszkania
b�dzie spustoszonef.

21 Na odgłos ich upadku
zatrz�sła si� ziemia.

Rozlega si� krzyk!
Odgłos ten słyszano aż

nad Morzem Czerwonymg.
22 Wróg wzniesie si�

jak orzeł i zapikujeh,
i rozłoży skrzydła

nad Bocr� i.
W tym dniu serca

wojowników Edomu
stan� si� jak serce kobiety,

która rodzi”.
23 Or�dzie dotycz�ce

Damaszkuj:
„Chamatk i Arpad

zostały zawstydzone,
bo usłyszały złe wieści.
Topniej� ze strachu.
Na morzu panuje niepokój,

nie da si� go uspokoić.

49:19 �Prawdopodobnie chodzi o miesz-
kańców Edomu. 49:20 �Lub „rad�”.

24 Damaszek stracił odwag�.
Rzucił si� do ucieczki,

ale ogarn�ła go panika.
Chwyciły go udr�ka i ból
jak kobiet�, która rodzi.

25 Dlaczego miasto chwały,
miasto radości nie zostało

opuszczone?
26 Jego młodzieńcy padn�

na placach,
a wszyscy żołnierze w tym

dniu zgin�”—oświadcza
Jehowa, Bóg Zast�pów.

27 „Podpal� mury Damaszku
i ogień strawi warowne

wieże Ben-Hadada”a.
28 Tak mówi Jehowa w spra-

wie Kedarub i królestw Chacoru,
które pobił babiloński król Na-
buchodonozor�:

„Powstańcie,
wyruszcie do Kedaru

i zniszczcie synów Wschodu.
29 Zabrane zostan�

ich namioty i trzody,
ich płótna namiotowe

i cały ich dobytek.
Ich wielbł�dy

zostan� porwane.
I b�dzie si� wołać

do tych ludzi:
‚Dookoła przerażenie!’”.

30 „Uciekajcie,
udajcie si� daleko!

Idźcie si� schronić
w gł�bokich miejscach,
mieszkańcy Chacoru”—
oświadcza Jehowa.

„Bo babiloński król Nabu-
chodonozor� opracował
przeciwko wam strategi�,

obmyślił przeciwko wam
plan”.

31 „Powstańcie, wyruszcie
przeciw narodowi,
który żyje w pokoju

49:28, 30 �Lub „Nebukadneccar”. Dosł.
„Nebukadreccar” (inny wariant tego
imienia).
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i mieszka bezpiecznie!”—
oświadcza Jehowa.

„Nie ma on wrót ani zasuw.
Ludzie ci mieszkaj�
w odosobnieniu.

32 Ich wielbł�dy
zostan� zrabowane,

a ich liczny inwentarz
zostanie zagrabiony.

Rozprosz� na wszystkie
wiatry�

tych, którzy strzyg� sobie
włosy na skroniacha,

i z każdej strony sprowadz�
na nich nieszcz�ście”—
mówi Jehowa.

33 „Chacor stanie si�
legowiskiem szakali,

wiecznym pustkowiem.
Nikt nie b�dzie tam mieszkał
ani nikt si� tam nie osiedli”.

34 Na pocz�tku panowania
judzkiego króla Sedekiaszab Je-
howa tak przemówił do proro-
ka Jeremiasza w sprawie Elamuc:
35 „Tak mówi Jehowa, Bóg Za-
st�pów: ‚Oto łami� łuk Elamud,
źródło� ich pot�gi. 36 Sprowa-
dz� na Elam cztery wiatry z czte-
rech krańców nieba i rozprosz�
ich na wszystkie te wiatry. Nie
b�dzie narodu, do którego nie
pójd� rozproszeni z Elamu’”.

37 „Wzbudz� w Elamitach
strach przed ich wrogami, którzy
chc� im odebrać życie�. Sprowa-
dz� na nich nieszcz�ście, swój
płon�cy gniew”—oświadcza Je-
howa. „B�d� posyłał za nimi
miecz, dopóki ich nie wyt�pi�”.

38 „Postawi� w Elamiee swój
tron, a tamtejszego króla i ksi�-
ż�t zgładz�”—oznajmia Jehowa.

39 „Ale pod koniec dni zbio-
r� elamickich jeńców”—oświad-
cza Jehowa.

49:32 �Lub „we wszystkich kierunkach”.
49:35 �Dosł. „pocz�tek”. 49:37 �Lub
„nastaj� na ich dusz�”.

50 Jehowa tak si� wypowie-
dział przez proroka Je-

remiasza w sprawie Babilonua,
w sprawie ziemi Chaldejczyków:
2 „Opowiedzcie to wśród

narodów i ogłoście.
Postawcie znak� i to ogłoście.
Niczego nie ukrywajcie!
Mówcie: ‚Babilon zdobytyb.
Bel okryty wstydemc.
Merodach si� przeraził.
Wizerunki Babilonu zostały

zawstydzone.
Jego odrażaj�ce bożki�

si� przeraziły’.
3 Bo nadci�gn�ł przeciw

niemu naród z północyd.
Z jego ziemi robi coś,

co budzi groz�.
Nikt tam nie mieszka.
Ludzie i zwierz�ta uciekli.
Już ich nie ma”.

4 „W tych dniach i w tym cza-
sie”, mówi Jehowa, „przyjd� ra-
zem lud Izraela i lud Judye. B�-
d� iść z płaczemf i razem b�d�
szukać swojego Boga, Jehowyg.
5 B�d� pytać o drog� na Sy-
jon, z twarzami zwróconymi
w t� stron�h, i mówić: ‚Chodź-
my i przył�czmy si� do Jeho-
wy w wiecznym przymierzu,
które nie zostanie zapomnia-
ne’i. 6 Mój lud stał si� trzod�
zaginionych owiec j. Ich paste-
rze sprawili, że si� one bł�kaj�k.
Wyprowadzili je w góry i prze-
ganiali po górach i wzgórzach,
a one zapomniały o swoim miej-
scu odpoczynku. 7 Wszyscy ci,
którzy je napotykali, pożerali
je l, a ich wrogowie mówili: ‚Nie
jesteśmy winni, bo oni zgrze-

50:2 �Lub „słup sygnałowy”. �Hebr.
termin przetłumaczony tu na „odrażaj�-
ce bożki”może być spokrewniony ze sło-
wemoznaczaj�cym „gnój”. Używa si� go
w celu wyrażenia pogardy.
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szyli przeciw Jehowie—źródłu
prawości, przeciw Jehowie—na-
dziei ich przodków’”.
8 „Uciekajcie z Babilonu,

wyjdźcie z ziemi
Chaldejczykówa

i stańcie si� podobni
do zwierz�t id�cych
na czele trzody.

9 Bo wzbudzam
i sprowadzam na Babilon

grup�� wielkich narodów
z ziemi na północyb.

Nadejd� one przeciw niemu
w szyku bojowym.

Stamt�d zostanie zdobyty.
Ich strzały s� jak strzały

wojownika,
które odbieraj� rodzicom

dziecic.
Nie wracaj�, dopóki

nie osi�gn� celu.
10 Chaldea stanie si� łupemd.

Wszyscy, którzy j� złupi�, na-
syc� si�”e—mówi Jehowa.

11 „Bo si� cieszyliścief,
radowaliście si�,

pl�druj�c moj� własnośćg.
Bo podskakiwaliście

jak jałówka na trawie
i rżeliście jak ogiery.

12 Wasza matka została
zawstydzonah.

Rozczarowała si� ta,
która was urodziła.

Jest ona najmniejszym
z narodów,

bezwodnym pustkowiem
i pustyni� i.

13 Wskutek oburzenia Jehowy
nie b�dzie zamieszkana j,

całkowicie opustoszejek.
Każdy, kto b�dzie prze-

chodził obok Babilonu,
popatrzy przerażony

i zagwiżdże z powodu
wszystkich jego plag l.

50:9 �Dosł. „zgromadzenie”.

14 Wyruszcie przeciwko
Babilonowi w szyku
bojowym i go otoczcie,

wy wszyscy, którzy
napinacie� łuk.

Strzelajcie w to miasto,
nie oszcz�dzajcie strzała,

bo zgrzeszyło
przeciw Jehowieb.

15 Ze wszystkich stron
wydajcie przeciw niemu
okrzyk wojenny.

Poddało si��.
Jego kolumny upadły, jego

mury zostały zburzonec,
bo jest to zemsta Jehowyd.
Zemścijcie si�

na tym mieście.
Post�pcie z nim tak,

jak ono post�powałoe.
16 Wyt�pcie z Babilonu tego,

kto sieje,
i tego, kto w żniwa

zapuszcza sierpf.
Z powodu okrutnego

miecza każdy wróci
do swojego ludu,

każdy ucieknie
do swojej ziemig.

17 „Lud Izraela to rozproszo-
ne owceh. Rozproszyły je lwy i.
Najpierw pożarł je król Asy-
rii j. Później król Babilonu Nabu-
chodonozor� obgryzł ich kościk.
18 Dlatego tak mówi Jeho-
wa, Bóg Zast�pów, Bóg Izraela:
‚Z królem Babilonu i jego zie-
mi� post�pi� tak, jak post�pi-
łem z królem Asyrii l. 19 A Iz-
raela przyprowadz� z powrotem
na jego pastwiskom. B�dzie si�
pasł w Karmelu i Baszanien i na-
syci si�� w górach Efraimao i Gi-
leadu’”p.

50:14 �Dosł. „przydeptujecie”. 50:15
�Dosł. „dało swoj� r�k�”. 50:17
�Lub „Nebukadneccar”. Dosł. „Nebu-
kadreccar” (inny wariant tego imienia).
50:19 �Lub „jego dusza nasyci si�”.
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20 „W tych dniach i w tym

czasie”, oświadcza Jehowa,
„b�dzie si� szukać

winy Izraela,
ale jej nie b�dzie,
i nie znajdzie si�

grzechów Judy,
bo przebacz� tym,

których pozostawi�”a.
21 „Wyrusz przeciw ziemi

Merataim i przeciw
mieszkańcom Pekodub.

Niech zostan� wybici,
doszcz�tnie zgładzeni�”—
mówi Jehowa.

„Zrób wszystko,
co ci nakazałem.

22 W kraju słychać
odgłosy wojny,

doszło do wielkiej kl�ski.
23 Jakże to młot kowalski

całej ziemi został
ści�ty i złamany!c

Jakże to Babilon stał si�
czymś, co budzi
wśród narodów groz�!d

24 Zastawiłem na ciebie sidło,
Babilonie, i zostałeś
złapany,

choć o tym nie wiedziałeś.
Znaleziono ci� i schwytanoe,
bo przeciwstawiłeś si�

Jehowie.
25 Jehowa otworzył

swoj� składnic�
i wyci�ga or�ż

swojego oburzeniaf.
Bo Wszechwładny Pan,

Jehowa, Bóg Zast�pów,
ma coś do zrobienia

w kraju Chaldejczyków.
26 Przyb�dźcie przeciwko

niemu z dalekich miejscg.
Otwórzcie jego spichlerzeh.
Usypcie z niego stos

jak stosy ziarna.

50:21 �Lub „przeznaczeni na zagład�”.
Zob. Słowniczek poj�ć.

Całkowicie go zniszczcie�a.
Niech nikt w nim

nie pozostanie.
27 Wyrżnijcie wszystkie

jego młode bykib.
Niech id� na rzeź.
Biada im, bo nadszedł

ich dzień,
czas ich rozrachunku!

28 Słychać odgłosy tych,
którzy uciekaj�,

którzy uciekaj�
z ziemi babilońskiej,

żeby opowiedzieć na Syjonie
o zemście naszego Boga,
Jehowy,

o zemście za Jego
świ�tyni�c.

29 Wezwijcie przeciw
Babilonowi łuczników,

wszystkich, którzy
napinaj�� łukd.

Stańcie obozem dookoła nie-
go. Niech nikt nie ujdzie.

Odpłaćcie mu stosownie
do tego, co robiłe.

Post�pcie z nim tak,
jak on post�powałf.

Bo zuchwale wyst�pił
przeciw Jehowie,

przeciw
´
Swi�temu Izraelag.

30 Dlatego jego młodzieńcy
padn� na placachh,

a wszyscy jego żołnierze
w tym dniu zgin��”—
oświadcza Jehowa.

31 „Jestem przeciw tobiei,
zuchwalcze” j, mówi
Wszechwładny Pan,
Jehowa, Bóg Zast�pów,

„bo nadejdzie twój dzień,
czas, kiedy poci�gn� ci�
do odpowiedzialności.

32 Zuchwalcze, potkniesz si�
i upadniesz,

a nikt ci� nie podniesiek.

50:26 �Lub „przeznaczcie go na za-
gład�”. 50:29 �Dosł. „przydeptuj�”.
50:30 �Dosł. „zostan� uciszeni”.
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I podpal� twoje miasta,
a ogień strawi wszystko

dookoła ciebie”.
33 Tak mówi Jehowa,

Bóg Zast�pów:
„Izraelici i Judejczycy

s� gn�bieni,
a wszyscy, którzy wzi�li ich

do niewoli, trzymaj� icha.
Nie pozwalaj� im odejśćb.

34 Ale ich Wykupiciel
jest silnyc.

Ma na imi� Jehowa,
Bóg Zast�pówd.

Na pewno wyst�pi
w ich obroniee,

żeby dać odpocz�ć ich ziemif
i sprowadzić niepokój na

mieszkańców Babilonu”g.
35 „Miecz spadnie

na Chaldejczyków”,
oświadcza Jehowa,

„na mieszkańców Babilonu,
na jego ksi�ż�t
i m�drcówh.

36 Miecz spadnie
na próżnych gadułów�
i b�d� post�pować głupio.

Miecz spadnie na jego wo-
jowników i si� przeraż� i.

37 Miecz spadnie na ich konie
i rydwany wojenne,

a także na ludzi wszelkiej na-
rodowości w tym mieście.

Wszyscy zniewieściej� j.
Miecz spadnie na jego skarby

i te zostan� zagrabionek.
38 Biada jego wodom, zostan�

wysuszonel.
Bo jest to kraj bożkówm,
a z powodu swoich

przerażaj�cych wizji ludzie
post�puj� jak szaleni.

39 Dlatego b�d� w nim
mieszkać pustynne
zwierz�ta razem
z wyj�cymi zwierz�tami,

50:36 �Lub „fałszywych proroków”.

b�d� go zamieszkiwać
strusiea.

Na zawsze pozostanie
bezludny,

nikt w nim nie zamieszka
przez wszystkie
pokolenia”b.

40 „Jak si� stało z Sodom�
i Gomor�c oraz s�siednimi miej-
scowościami, gdy Bóg je znisz-
czył”d, mówi Jehowa, „tak i w tym
kraju nikt nie b�dzie mieszkał ani
nikt si� w nim nie osiedlie.
41 Spójrzcie! Z północy

przychodzi lud,
z najodleglejszych miejsc

na ziemif
powstanie wielki naród

oraz wielcy królowieg.
42 Władaj� łukiem i oszczepemh.

S� okrutni i nie okaż�
miłosierdzia i.

Gdy jad� na koniach,
rozlega si� odgłos przypomi-

naj�cy wzburzone morzej.
Jak jeden m�ż ustawiaj� si�

w szyku bojowym przeciw
tobie, córko babilońskak.

43 Król Babilonu usłyszał
o nich wieśćl

i opadły mu r�cem.
Dopada go przerażenie,
chwyta go ból jak

ból kobiety, która rodzi.
44 „Oto ktoś wyjdzie jak lew

z g�stych zarośli nad Jordanem
i zaatakuje bezpieczne pastwi-
ska. W jednej chwili zmusz� ich
do ucieczki z ich ziemi. Ustano-
wi� nad ni� wybrańcan. Bo kto
jest jak ja i kto rzuci mi wyzwa-
nie? Który pasterz może stawić
mi czoła?o 45 Dlatego posłu-
chajcie, jak� decyzj�� Jehowa
podj�ł w sprawie Babilonup i ja-
kie ma zamiary wobec ziemi
Chaldejczyków:

50:45 �Lub „rad�”.
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Z cał� pewności�

młode z trzody
zostan� wywleczone.

Z powodu tamtych
ich miejsce zamieszkania
b�dzie spustoszonea.

46 Na odgłos zdobycia Babilonu
zatrz�sie si� ziemia,

a wśród narodów b�dzie
słychać krzyk”b.

51 Tak mówi Jehowa:
„Wzbudzam przeciw Babi-

lonowic i mieszkańcom
Leb-Kamaj�

niszczycielski wiatr.
2 Pośl� do Babilonu tych,

którzy odwiewaj�.
Ci go odwiej� i ogołoc�

jego ziemi�.
W dniu nieszcz�ścia

nadci�gn� przeciw niemu
ze wszystkich strond.

3 Niech łucznik nie napnie�
swojego łuku

i niech nikt nie wstanie
w swoim pancerzu.

Nie okazujcie współczucia
jego młodzieńcome.

Zgładźcie� całe jego wojsko.
4 Padn� zabici

w kraju Chaldejczyków,
poprzebijani

na jego ulicachf.
5 Bo Izrael i Juda nie owdo-

wieli po swoim Bogu, po
Jehowie, Bogu Zast�pówg.

Ale ziemia tamtych� jest
w oczach

´
Swi�tego Izraela

pełna winy.
6 Uciekajcie z Babilonu

i ratujcie swoje życie�h.
Nie zgińcie z powodu

jego przewinienia.

51:1 �Najwyraźniej jest to kryptonim
nazwy Chaldea. 51:3 �Dosł. „nie przy-
depcze”. �Lub „przeznaczcie na za-
gład�”. Zob. Słowniczek poj�ć. 51:5
�Czyli Chaldejczyków. 51:6 �Lub „du-
sz�”.

Bo to czas zemsty Jehowy.
On odpłaca Babilonowi

za jego post�powaniea.
7 Babilon był w r�ku Jehowy

złotym kielichem.
Upijał cał� ziemi�.
Z jego wina piły narodyb

i dlatego oszalałyc.
8 Babilon nagle upadł

i jest rozbityd.
Lamentujcie nad nim!e
Weźcie balsam, żeby

ukoić jego ból. Może
zostanie uzdrowiony”.

9 „Próbowaliśmy uzdrowić Ba-
bilon, ale to si� nie udało.

Zostawcie go i chodźmy
każdy do swojej ziemif.

Bo jego s�d si�gn�ł nieba,
jest tak wysoko jak chmuryg.

10 Jehowa zapewnił nam
sprawiedliwośćh.

Chodźcie, opowiadajmy
na Syjonie o dziele
naszego Boga, Jehowy”i.

11 „Wypolerujcie strzałyj,
weźcie okr�głe tarcze�.

Jehowa pobudził ducha
medyjskich królówk,

bo zamierza
zniszczyć Babilon.

Jest to zemsta Jehowy,
zemsta za Jego świ�tyni�.

12 Wznieście znak�l przeciw
murom Babilonu.

Wzmocnijcie straż,
postawcie strażników.

Przygotujcie ludzi, którzy
b�d� czyhać w zasadzce.

Bo Jehowa
opracował strategi�

i zrealizuje to,
co zapowiedział
mieszkańcom Babilonu”m.

13 „Kobieto mieszkaj�ca
nad wieloma wodamin,

opływaj�ca w skarbyo,

51:11 �Możliwe też „napełnijcie kołcza-
ny”. 51:12 �Lub „słup sygnałowy”.
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1155 JEREMIASZA 51:14-27
nadszedł twój koniec, kres�

twojego wzbogacania si�a.
14 Jehowa, Bóg Zast�pów,

przysi�gł
na samego siebie�:

‚Napełni� ci� ludźmi,
b�d� liczni jak szarańcze

i tryumfalnie nad tob�
wykrzykn�’b.

15 To On utworzył ziemi�
swoj� moc�,

On utwierdził żyzn� krain�
sw� m�drości�c

i rozpostarł niebo
swoim zrozumieniemd.

16 Gdy daje słyszeć swój głos,
wody w niebie si� burz�.
Sprawia też, że z krańców

ziemi wznosz� si�
chmury�.

Wywołuje błyskawice
w trakcie deszczu�

i wyprowadza wiatr
ze swoich składnice.

17 Każdy człowiek post�puje
nierozumnie i bez wiedzy.

Każdy złotnik zostanie
zawstydzony z powodu
rzeźbionego bożkaf.

Bo wykonany przez niego
metalowy pos�g
jest fałszem

i w tych rzeczach
nie ma ducha�g.

18 S� czymś daremnymh,
dziełem wartym śmiechu.

Zgin�, gdy nadejdzie dzień
ich rozrachunku.

19 Nie taki jest Bóg� Jakuba,
bo On jest Twórc�

wszystkiego,
nawet lask�

swojej własności�i.

51:13 �Dosł. „miara”. 51:14 �Lub
„swoj� dusz�”. 51:16 �Lub „obłoki pa-
ry”. �Możliwe też „robi upusty dla de-
szczu”. 51:17 �Lub „tchnienia”. 51:19
�Dosł. „Dział”. �Możliwe też „nawet
swojej laski, swojej własności”.

Ma na imi� Jehowa,
Bóg Zast�pów”a.

20 „Ty jesteś dla mnie maczug�
wojenn�, or�żem do walki,

bo tob� roztrzaskam narody,
tob� zniszcz� królestwa.

21 Tob� roztrzaskam konia
i jego jeźdźca.

Tob� roztrzaskam rydwan
wojenny i jego woźnic�.

22 Tob� roztrzaskam
m�żczyzn� i kobiet�.

Tob� roztrzaskam
starca i chłopca.

Tob� roztrzaskam
młodzieńca i dziewczyn�.

23 Tob� roztrzaskam pasterza
i jego trzod�.

Tob� roztrzaskam rolnika
i jego zaprz�g.

Tob� roztrzaskam namiest-
ników i zarz�dców.

24 I odpłac� Babilonowi
oraz wszystkim
mieszkańcom Chaldei

za całe zło, którego
na waszych oczach
dopuścili si� na Syjonie”b—
oświadcza Jehowa.

25 „Niszczycielska góro, ty, któ-
ra niszczysz cał� ziemi�c,

jestem przeciw tobie”d—
oznajmia Jehowa.

„Wyci�gn� r�k� przeciw
tobie i str�c� ci� ze skał,

i zrobi� z ciebie
wypalon� gór�”.

26 „Nie b�dzie si� z ciebie brać
kamienia na narożnik
ani na fundament,

bo zostaniesz bezpowrotnie
zrujnowana”e—
mówi Jehowa.

27 „Wznieście znak� w krajuf.
Zadmijcie w róg

pośród narodów.

51:27 �Lub „słup sygnałowy”.
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JEREMIASZA 51:28-39 1156
Wyznaczcie� narody do

walki przeciw Babilonowi.
Wezwijcie przeciw niemu

królestwa Araratua,
Minni i Aszkenazub.

Powołajcie przeciw niemu
tego, kto werbuje
do wojska.

Sprawcie, żeby konie ruszyły
jak młode szarańcze.

28 Wyznaczcie� do walki
przeciw niemu narody,

królów Mediic,
jej namiestników
i wszystkich jej zarz�dców

oraz wszystkie kraje,
nad którymi panuj�.

29 Ziemia si� zatrz�sie i zadrży,
bo Jehowa zrealizuje swój

zamiar wobec Babilonu,
żeby zrobić z niego coś,

co budzi groz�, miejsce,
gdzie nikt nie mieszkad.

30 Wojownicy Babilonu
przestali walczyć.

Siedz� w swoich twierdzach.
Opadli z siłe,
zniewieścielif.
Jego domy zostały

podpalone,
jego zasuwy—połamaneg.

31 Jeden goniec biegnie na spo-
tkanie drugiemu gońcowi

i jeden posłaniec biegnie
na spotkanie drugiemu
posłańcowi,

żeby powiadomić króla
Babilonu, że jego miasto
zostało zdobyte
ze wszystkich stronh,

32 że brody zostały zaj�tei,
papirusowe łodzie—spalone,
a żołnierze s� przerażeni”.

33 Tak mówi Jehowa, Bóg Za-
st�pów, Bóg Izraela:

„Córka babilońska
jest jak klepisko.

51:27, 28 �Dosł. „uświ�ćcie”.

Nastał czas, żeby j� udeptać.
Już wkrótce nadejdzie

dla niej czas żniw”.
34 „Babiloński król Nabuchodo-

nozor� pożarł mniea,
wywołał we mnie niepokój.
Odstawił mnie

jak puste naczynie.
Połkn�ł mnie jak wielki w�żb,
napełnił swój żoł�dek

moimi smakołykami.
Pozbył si� mnie�.

35 ‚Niech na Babilon spadnie
przemoc, której dopuścił
si� wobec mnie i mojego
ciała!’—mówi mieszkaniec
Syjonuc.

‚I niech moja krew spadnie
na mieszkańców Chaldei!’—
mówi Jerozolima”.

36 Dlatego tak mówi Jehowa:
„Wyst�pi� w twojej obronied

i zemszcz� si� za ciebiee.
Wysusz� jego morze

i jego studnief.
37 Babilon stanie si�

rumowiskiemg,
legowiskiem szakalih,
czymś, co budzi groz�

i nad czym si� gwiżdże,
nikt nie b�dzie tam

mieszkał i.
38 Wszyscy razem b�d� ryczeć

jak młode lwy�.
B�d� pomrukiwać

jak lwi�tka”.
39 „Gdy wzbior� w nich

pragnienia, przygotuj� im
uczt� i ich upij�,

żeby si� radowali j.
Potem zasn�

wiecznym snem,
z którego si� nie zbudz�”k—

oświadcza Jehowa.

51:34 �Lub „Nebukadneccar”. Dosł.
„Nebukadreccar” (inny wariant tego
imienia). �Lub „spłukał mnie”. 51:38
�Lub „młode grzywiaste lwy”.
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1157 JEREMIASZA 51:40-55
40 „Poprowadz� ich

jak jagni�ta na rzeź,
jak barany i kozy”.

41 „Jakże Szeszak�
został zdobytya,

jakże Chwała całej ziemi
została pojmana!b

Jakże Babilon stał si�
wśród narodów czymś,
co budzi groz�!

42 Morze run�ło na Babilon.
Zakryło go mnóstwem fal.

43 Jego miasta stały si� czymś,
co budzi groz�, bezwodn�
ziemi� i pustyni�—

ziemi�, w której nikt
nie b�dzie mieszkał
ani przez któr� nikt
nie b�dzie przechodziłc.

44 Zwróc� uwag� na Belad

w Babilonie
i wyci�gn� mu z paszczy

to, co połkn�łe.
Narody już nie b�d�

do niego napływać,
a mury Babilonu upadn�f.

45 Wyjdźcie z niego, mój ludu!g
Ratujcie swoje życie�h

przed płon�cym gniewem
Jehowy! i

46 Nie upadajcie na duchu ani
si� nie bójcie z powodu
wiadomości, która rozej-
dzie si� w tej ziemi.

W jednym roku usłyszycie
t� wiadomość,

awnast�pnym roku kolejn�—
o przemocy w kraju i o tym,

że władca wyst�pi
przeciwko władcy.

47 Dlatego nadchodz� dni,
gdy zwróc� uwag�

na bożki Babilonu.
Cała jego ziemia

zostanie zawstydzona,

51:41 �Najwyraźniej jest to kryptonim
nazwy Babel (Babilon). 51:45 �Lub
„dusze”.

pośród niego b�d� padać
wszyscy jego zabicia.

48 Niebo i ziemia oraz
wszystko, co w nich jest,

b�d� radośnie wykrzykiwać
nad Babilonemb,

bo z północy nadci�gn�
na niego niszczyciele”c—
oświadcza Jehowa.

49 „Za spraw� Babilonu pogi-
n�li nie tylko Izraelicid,

w Babilonie pogin�li też
ludzie z całej ziemi.

50 Wy, którzy ocaleliście
od miecza, idźcie
i si� nie zatrzymujcie!e

Wy, którzy jesteście daleko,
pami�tajcie o Jehowie

i wspominajcie w sercu
Jerozolim�”f.

51 „Zostaliśmy zawstydzeni,
bo słyszeliśmy drwiny.

Nasze twarze okryło
upokorzenie,

bo cudzoziemcy� zaatako-
wali świ�te miejsca�
domu Jehowy”g.

52 „Dlatego nadchodz� dni”,
mówi Jehowa,

„gdy zwróc� uwag�
na bożki Babilonu,

a w całej jego ziemi
b�d� j�czeć ranni”h.

53 „Nawet gdyby Babilon
wst�pił do nieba i,

nawet gdyby umocnił
swoje strzeliste twierdze,

ode mnie nadci�gn� ci,
którzy go zniszcz�”j—
oświadcza Jehowa.

54 „Słuchajcie! Oto krzyk
z Babilonuk,

odgłos wielkiej kl�ski
z ziemi Chaldejczyków l,

55 bo Jehowa niszczy Babilon,
uciszy jego pot�żny głos.

51:51 �Lub „obcy”. �Zob. Słowniczek
poj�ć.
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Ich fale b�d� huczeć

jak wiele wód.
B�dzie słychać ich głos.

56 Bo na Babilon nadci�gnie
niszczyciela.

Wojownicy Babilonu
zostan� schwytanib,

a ich łuki roztrzaskane,
bo Jehowa jest

Bogiem odpłatyc.
Na pewno odpłacid.

57 Upij� jegoksi�ż�t i m�drcówe,
jego namiestników,

zarz�dców i wojowników
i zasn� wiecznym snem,
z którego si� nie zbudz�”f—

oświadcza Król, który
ma na imi� Jehowa,
Bóg Zast�pów.

58 Tak mówi Jehowa,
Bóg Zast�pów:

„Mur Babilonu, choć szeroki,
zostanie całkowicie
zburzonyg,

a jego bramy, choć wysokie,
zostan� podpalone.

Ludy b�d� trudzić si�
na darmo,

narody um�cz� si� tylko po
to, żeby podsycić ogień”h.

59 Prorok Jeremiasz dał pole-
cenie Serajaszowi, synowi Neria-
szai, syna Machsejasza, gdy
ten udawał si� z judzkim kró-
lem Sedekiaszem do Babilo-
nu w czwartym roku jego
panowania. Serajasz był kwa-
termistrzem. 60 Jeremiasz opi-
sał w jednej ksi�dze całe nie-
szcz�ście, które miało przyjść
na Babilon, wszystkie te sło-
wa napisane przeciw Babilonowi,
61 a nast�pnie powiedział Sera-
jaszowi: „Gdy dotrzesz do Babilo-
nu i go zobaczysz, przeczytaj na
głos wszystkie te słowa. 62 Po-
tem powiedz: ‚Jehowo, zapowie-
działeś, że to miejsce zostanie
zniszczone i opustoszeje, że nie
b�dzie tam człowieka ani zwie-

rz�cia i że to miasto zosta-
nie bezpowrotnie zrujnowane’a.
63 Gdy skończysz czytać t� ksi�-
g�, przywi�ż doniej kamień i rzuć
j� w środek Eufratu. 64 Potem
powiedz: ‚Właśnie tak utonie Ba-
bilon i nigdy wi�cej si� nie pod-
niesieb z powodu nieszcz�ścia,
które na niego sprowadzam; a je-
go mieszkańcy si� utrudz�’”c.

Tu kończ� si� słowa Jeremia-
sza.

52 Sedekiaszd miał 21 lat, gdy
został królem, i panował

w Jerozolimie 11 lat. Jego matk�
była Chamutale, córka Jeremia-
sza z Libny. 2 Robił to, co złe
w oczach Jehowy. Post�pował
dokładnie tak jak Jehojakimf.
3 Jehowa rozgniewał si� z po-
wodu tego, co działo si� w Jero-
zolimie i Judzie, aż w końcu
odrzucił ich mieszkańcówg. A Se-
dekiasz zbuntował si� przeciwko
królowi Babilonuh. 4 Wdziewi�-
tym roku panowania Sedekiasza,
10 dnia miesi�ca dziesi�tego, ba-
biloński król Nabuchodonozor�
i cała jego armia nadci�gn�li pod
Jerozolim�. Rozłożyli si� obozem
i zbudowali wokół niej mur obl�ż-
niczy i. 5 Obl�żenie trwało do 11
roku panowania króla Sedekia-
sza.

6 Dziewi�tego dnia miesi�ca
czwartego j, kiedy w mieście pa-
nował dotkliwy głód i ludzie nie
mieli co jeśćk, 7 w końcu zro-
biono wyłom w murze mias-
ta. Chociaż Chaldejczycy ota-
czali miasto, wszyscy żołnierze
uciekli noc� przez bram� mi�-
dzy dwoma murami, obok ogro-
du królewskiego, i dalej Drog�
Araby l. 8 Wojsko chaldejskie
ruszyło w pościg za królem Se-
dekiaszemm i dogoniło go na
pustynnych równinach Jerycha,

52:4 �Lub „Nebukadneccar”. Dosł. „Ne-
bukadreccar” (inny wariant tego imie-
nia).
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1159 JEREMIASZA 52:9-27
a wszyscy jego żołnierze zosta-
wili go i pouciekali. 9 Król Se-
dekiasz został schwytany i za-
prowadzony do babilońskiego
króla do Ribli w ziemi Chamat,
gdzie ten wydał na niego wyrok.
10 W Ribli król Babilonu zamor-
dował na oczach Sedekiasza je-
go synów, a także wszystkich
judzkich ksi�ż�t. 11 Potem go
oślepiła, zakuł w miedziane kaj-
dany, zabrał do Babilonu i wi�-
ził aż do dnia jego śmierci.

12 W 19 roku panowania ba-
bilońskiego króla Nabuchodono-
zora�, 10 dnia miesi�ca pi�tego,
dowódca straży Nebuzaradan,
który mu usługiwał, wkroczył
do Jerozolimyb. 13 Spalił dom
Jehowyc, dom� króla i wszystkie
domy w Jerozolimie. Spalił każ-
dy wielki dom. 14 Całe wojsko
chaldejskie, które było z dowód-
c� straży, zburzyło mury otacza-
j�ce Jerozolim�d.

15 Dowódca straży Nebuza-
radan uprowadził na wygna-
nie niektórych mało znacz�cych
i innych, którzy pozostali w mie-
ście. Zabrał też tych, którzy
przeszli na stron� króla Babilo-
nu, a także reszt� wprawnych
rzemieślnikówe. 16 Pozostawił
jednak cz�ść najbiedniejszych
ludzi, żeby pracowali w winni-
cach oraz na roli jako przymuso-
wi robotnicyf.

17 Chaldejczycy porozbijali
miedziane kolumnyg, które by-
ły w domu Jehowy, jak rów-
nież wózkih i miedziany zbiornik
zwany morzem i, znajduj�ce si�
w domu Jehowy, i wywieźli cał�
miedź do Babilonu j. 18 Zabrali
też kubły, szufelki, szczypce,
misyk, kielichy l i wszystkie inne
przybory z miedzi używane pod-
czas służby w świ�tyni. 19 Do-

52:12 �Lub „Nebukadneccara”. Dosł.
„Nebukadreccara” (inny wariant tego
imienia). 52:13 �Lub „pałac”.

wódca straży zabrał przybory ze
szczerego złota i srebra: misya,
pojemniki na rozżarzone w�gle,
czasze, kubły, świecznikib, kie-
lichy i czasze używane pod-
czas składania ofiarc. 20 Jeśli
chodzi o dwie kolumny, zbior-
nik�, 12 miedzianych bykówd,
które były pod tym zbiornikiem,
i wózki, które król Salomon wy-
konał do domu Jehowy, to na-
wet nie dało si� określić, ile wa-
żyła pochodz�ca z nich miedź.

21 Każda kolumna miała 18
łokci� wysokości, 12 łokci w ob-
wodzie�e i 4 palce� grubości,
a w środku była pusta. 22 Ko-
lumn� wieńczyła wysoka na
5 łokci głowica z miedzi f. Głowi-
c� zdobiła dookoła siatka i owo-
ce granatu—wszystko również
wykonane z miedzi. Druga ko-
lumna i jej owoce granatu wy-
gl�dały dokładnie tak samo.
23 Dookoła� było 96 owoców
granatu. W sumie na całej siatce
było ich 100g.

24 Ponadto dowódca straży
uprowadził naczelnego kapłana
Serajaszah oraz drugiego kapła-
na, Sofoniasza i, i trzech o-
dźwiernych j. 25 Uprowadził też
z miasta dworzanina, który do-
wodził żołnierzami, siedmiu bli-
skich współpracowników króla,
których znaleziono w mieście,
sekretarza dowódcy armii, któ-
ry zajmował si� poborem do woj-
ska, a także 60 m�żczyzn spo-
śród zwykłych ludzi, którzy
jeszcze byli w mieście. 26 Do-
wódca straży Nebuzaradan za-
brał ich i zaprowadził do króla
Babilonu do Ribli. 27 A w Riblik
w ziemi Chamat król Babilonu ich

52:20 �Dosł. „morze”. 52:21 �Łokieć
odpowiadał 44,5 cm. Zob. Dodatek B14.
�Lub „opasałby j� sznur mierniczy
o długości 12 łokci”. �Grubość pal-
ca odpowiadała 1,85 cm. Zob. Doda-
tek B14. 52:23 �Lub „widocznych”.
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JEREMIASZA 52:28 do LAMENTACJE Zarys treści 1160
uśmiercił. I mieszkańcy Judy zo-
stali uprowadzeni ze swojego kra-
ju na wygnaniea.

28 Nabuchodonozor� uprowa-
dził na wygnanie nast�puj�-
ce grupy ludzi: W siódmym roku
swojego panowania uprowadził
3023

˙
Zydówb.

29 W 18 roku panowania Na-
buchodonozora�c zabrano z Je-
rozolimy 832 ludzi�.

30 W 23 roku panowania Na-
buchodonozora� dowódca stra-
ży Nebuzaradan również popro-
wadził

˙
Zydów na wygnanie—745

ludzi�d.

52:28 �Lub „Nebukadneccar”. Dosł.
„Nebukadreccar” (inny wariant tego
imienia). 52:29, 30 �Lub „Nebukad-
neccara”. Dosł. „Nebukadreccara” (inny
wariant tego imienia). 52:29 �Lub „du-
sze”. 52:30 �Lub „dusz”.

Wsumie zabrano na wygnanie
4600 ludzi�.

31 Potem, w 37 roku wygna-
nia judzkiego króla Jehojachinaa,
25 dnia miesi�ca dwunastego, ba-
biloński król Ewil-Merodach ułas-
kawił� Jehojachina i wypuścił go
z wi�zienia. Był to rok, w któ-
rymEwil-Merodach obj�łwładz�b.
32 Ewil-Merodach traktował Je-
hojachina życzliwie i wyniósł go
ponad� innych królów, którzy też
znaleźli si� w Babilonie. 33 Je-
hojachin zdj�ł wi�c ubiór wi�zien-
ny i przez reszt� życia jadał przy
stole króla. 34 Otrzymywał od
króla Babilonu stały przydział
żywności—dzień po dniu, przez
całe życie, aż do śmierci.

52:31 �Dosł. „podniósł głow�”. 52:32
�Lub „postawił jego tron wyżej niż tro-
ny”.
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LAMENTACJE
ZARY S T R E

´
S C I

1 Jerozolima uosobiona jako wdowa
Siedzi samotna i opuszczona (1)
Wielkie grzechy Syjonu (8, 9)
Syjon odrzucony przez Boga (12-15)
Nie ma nikogo, kto mógłby pocieszyć
Syjon (17)

2 Jehowa gniewa si� na Jerozolim�
Nie okazał współczucia (2)
Jehowa jak wróg dla Jerozolimy (5)
Łzy wylewane nad Syjonem (11-13)
Przechodnie szydz� z miasta,
które dawniej było pi�kne (15)

Wrogowie ciesz� si� z upadku
Syjonu (17)

3 Jeremiasz mówi o swoich uczuciach
i nadziei
„B�d� cierpliwie czekał” (21)
Przejawy Bożego miłosierdzia
s� nowe każdego rana (22, 23)

Bóg jest dobry dla tych, którzy
pokładaj� w Nim nadziej� (25)

Dobrze jest, gdy młodzi nosz�
jarzmo (27)

Bóg chmur� zagrodził do siebie
dost�p (43, 44)

4 Straszne skutki obl�żenia Jerozolimy
Brak żywności (4, 5, 9)
Kobiety gotuj� własne dzieci (10)
Jehowa wylał swój gniew (11)

5 Modlitwa ludu o odrodzenie
„Pami�taj o tym, co nas
spotkało” (1)

„Biada nam, bo zgrzeszyliśmy” (16)
�Jehowo, poprowadź nas
z powrotem’ (21)

„Niech wszystko b�dzie
jak za dawnych czasów” (21)



1161 LAMENTACJE 1:1-10
� [alef ]�

1 Ach, jak samotnie siedzi
teraz ta, która była
miastem pełnym ludzi!a

Choć była ludna wśród
narodów, upodobniła si�
do wdowy!b

Choć była ksi�żniczk� wśród
prowincji, narzucono jej
prac� przymusow�!c

� [bet]
2 Rzewnie płacze w nocyd, po

jej policzkach spływaj� łzy.˙
Zaden z jej kochanków

jej nie pocieszae.
Wszyscy przyjaciele j� zdra-

dzilif, stali si� jej wrogami.
� [gimel]

3 Juda poszła na wygnanieg

zgn�biona i okrutnie
zniewolonah.

Musi mieszkać wśród
narodów i, nie ma gdzie
odpocz�ć.

Wszyscy jej prześladowcy
dopadli j� w jej udr�ce.

� [dalet]
4 Drogi na Syjon s� pogr�żone

w żałobie, bo nikt nie
przychodzi na świ�to j.

Wszystkie bramy Jerozolimy
s� zniszczonek,
a jej kapłani wzdychaj�.

Jej dziewcz�ta� rozpaczaj�,
a j� sam� przepełnia
gorycz udr�ki.

� [he]
5 Jej przeciwnicy s� teraz dla

niej panem�, jej wrogowie
niczym si� nie przejmuj� l.

Bo z powodu jej licznych
grzechów Jehowa wprawił
j� w rozpaczm.

Wróg zabrał jej dzieci
do niewolin.

1:1 �Rozdziały 1-4 to pieśni żałobne
maj�ce w j�zyku hebr. form� akrostychu
alfabetycznego. 1:4 �Dosł. „dziewice”.
1:5 �Dosł. „głow�”.

� [waw]
6 Córka syjońska straciła

cał� wspaniałośća.
Jej ksi�ż�ta s� jak jelenie,

które nie znalazły
pastwiska,

wyczerpane uciekaj�
przed ścigaj�cym.

� [zajin]
7 Wdniach swojej udr�ki

i bezdomności Jerozolima
wspomina

wszystkie cenne rzeczy,
które dawno temu
do niej należałyb.

Kiedy jej lud wpadł w r�ce
wroga i nikt nie przyszedł
jej z pomoc�c,

wrogowie to widzieli
i śmiali si�� z jej upadkud.

	 [chet]
8 Jerozolima bardzo

grzeszyłae.
Dlatego stała si� czymś

odrażaj�cym.
Wszyscy, którzy j� szanowali,

traktuj� j� teraz jak
coś godnego pogardy,
bo widzieli jej nagośćf.

A ona sama j�czyg i odwraca
si� zawstydzona.


 [tet]
9 Jej nieczystość jest

na jej ubraniu.
Jerozolima nie myślała

o swojej przyszłościh.
Jej upadek był zdumiewaj�cy.

Nie ma nikogo, kto by j�
pocieszył.

Jehowo, zobacz moj� udr�k�,
bo wróg si� wywyższa i.

� [ jod]
10 Wróg położył r�k� na

wszystkich jej skarbach j.
Widziała, jak inne narody

weszły do jej sanktuariumk,

1:7 �Lub „cieszyli si�”.
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ludzie, którym zabroniłeś
wchodzić do Twojego
zboru.

� [kaf ]
11 Cały jej lud wzdycha,

wszyscy szukaj� chlebaa.
Dali swoje kosztowności

za coś do jedzenia,
byleby przeżyć�.

Spójrz, Jehowo, i zobacz,
że stałam si� jak kobieta�
nic niewarta.

 [lamed]
12 Czy to nic nie znaczy dla was

wszystkich, którzy prze-
chodzicie drog�?

Spójrzcie i zobaczcie!
Czy istnieje ból podobny

do bólu, który mi zadano,
którego przysporzył mi

Jehowa w dniu swojego
płon�cego gniewu?b

� [mem]
13 Z wysoka zesłał ogień w mo-

je kościc i każd� przemaga.
Zastawił sieć na moje stopy,

zmusił mnie, żebym zawró-
ciła.

Spustoszył mnie.
Cały dzień jestem chora.

� [nun]
14 Moje grzechy przywi�zano

mi jak jarzmo, On splótł je
swoj� r�k�.

Założono mi je na kark
i opadłam z sił.

Jehowa wydał mnie w r�ce
tych, którym nie potrafi�
si� przeciwstawićd.

� [samech]
15 Jehowa usun�ł spośród

mnie wszystkich mocarzye.
Zwołał przeciwko mnie tłum,

żeby zmiażdżyć moich
młodzieńcówf.

1:11, 19 �Lub „przywrócić dusz�”. 1:11
�Personifikacja Jerozolimy.

W winnej tłoczni Jehowa
podeptał dziewic�,
córk� judzk�a.

� [ajin]
16 Właśnie dlatego płacz�b,

moje oczy spływaj� łzami.
Bo każdy, kto mógł mnie

pocieszyć albo pokrzepić�,
jest daleko ode mnie.

Moi synowie zostali zdruzgo-
tani, bo wróg nas pokonał.

� [pe]
17 Syjon wyci�ga r�cec.

Nie ma nikogo, kto mógłby
go pocieszyć.

Jehowa rozkazał wszystkim
wrogom otaczaj�cym
Jakuba działać przeciw
niemud.

Jerozolima stała si� dla nich
czymś odrażaj�cyme.

� [cade]
18 Jehowa jest prawyf,

bo zbuntowałam si�
przeciw Jego nakazom�g.

Posłuchajcie, wszystkie ludy,
i dostrzeżcie mój ból.

Moje dziewcz�ta� i moi mło-
dzieńcy poszli do niewolih.

� [kof ]
19 Wołałam swoich kochanków,

ale oni mnie zdradzili i.
W mieście zgin�li moi

kapłani i starsi ludu,
gdy szukali czegoś do jedze-

nia, żeby przeżyć�j.
� [resz]

20 Spójrz, Jehowo, bo przeży-
wam wielk� udr�k�.

Jestem cała roztrz�siona�.
Moje serce cierpi, bo zupeł-

nie si� zbuntowałamk.
Na zewn�trz miecz zabiera

dzieci l, również w domu
panuje śmierć.

1:16 �Lub „pokrzepić moj� dusz�”.
1:18 �Dosł. „ustom”. �Dosł. „dziewi-
ce”. 1:20 �Dosł. „burz� si�moje jelita”.
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� [szin]
21 Słychać, jak wzdycham.

Nie ma nikogo, kto mógłby
mnie pocieszyć.

Wszyscy moi wrogowie usły-
szeli o moim nieszcz�ściu.

Ciesz� si�, że je sprowa-
dziłeśa.

Ale przyjdzie dzień,
w którym sprowadzisz
to, co zapowiedziałeśb—
i wtedy podziel� mój losc.

� [taw]
22 Niech całe ich zło stanie si�

przed Tob� jawne i obejdź
si� z nimi surowod,

tak jak surowo obszedłeś si�
ze mn� za wszystkie moje
grzechy.

Bo raz po raz wzdycham,
a moje serce jest chore.

� [alef ]

2 Ach, jak Jehowa zakrył
córk� syjońsk� chmur�
swojego gniewu!

Pi�kno Izraela zrzucił
z nieba na ziemi�e.

W dniu swojego gniewu
nie pami�tał o swoim
podnóżkuf.

� [bet]
2 Jehowa pochłon�ł wszystkie

miejsca, gdzie mieszkał
Jakub, i nie okazał
współczucia.

W swoim wielkim gniewie
zburzył warownie córki
judzkiejg.

Rzucił na ziemi� i zbezcześ-
cił królestwoh oraz jej
ksi�ż�t i.

� [gimel]
3 Pałaj�c gniewem, pozbawił

Izraela całej siły�.
Cofn�ł swoj� siln� r�k��,

gdy zbliżył si� wróg j,

2:3 �Dosł. „odci�ł każdy róg Izraela”.
�Dosł. „swoj� prawic�”.

i dalej płon�ł gniewem
na Jakuba jak ogień, który
trawi wszystko dookołaa.

� [dalet]
4 Napi�ł� swój łuk jak nie-

przyjaciel, wyci�gn�ł
siln� r�k�� jak wrógb.

Zabijał wszystkich miłych
dla oczuc.

Do namiotu córki syjońskiejd
wlał swój gniew jak ogieńe.

� [he]
5 Jehowa stał si� jak wrógf,

pochłon�ł Izraela.
Pochłon�ł wszystkie wieże

Syjonu,
zniszczył wszystkie jego

warownie.
U córki judzkiej pomnaża

żałob� i lament.
� [waw]

6 Surowo obchodzi si�
ze swoim szałasemg—
jak z szop� w ogrodzie.

Położył kres� swojemu
świ�tuh.

Jehowa sprawił, że na Syjo-
nie zapomniano o świ�cie
i o szabacie,

a w swoim gwałtownym
oburzeniu nie ma wzgl�du
na króla ani kapłana i.

� [zajin]
7 Jehowa odrzucił swój ołtarz,

wzgardził swoim sanktua-
riumj.

Mury warownych wież córki
syjońskiej wydał w r�ce
wrogówk.

Ci wznieśli w domu Jehowy
okrzyki l jak w dniu
świ�tecznym.

	 [chet]
8 Jehowa postanowił zniszczyć

mur córki syjońskiejm.

2:4 �Dosł. „przydeptał”. �Dosł. „[wy-
ci�gn�ł] prawic�”. 2:6 �Lub „znisz-
czył”.
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Rozci�gn�ł sznur mierniczya.
Nie powstrzymał swojej r�ki

od sprowadzenia znisz-
czenia�.

Sprawia, że wał obronny
i mur pogr�żaj� si�
w żałobie.

Razem osłabły.

 [tet]

9 Jej bramy zapadły si�
w ziemi�b.

Bóg zniszczył i połamał
jej zasuwy.

Jej król i ksi�ż�ta znaleźli
si� pomi�dzy narodamic.

Nie ma już prawa�, nawet
jej prorocy nie otrzymuj�
od Jehowy żadnej wizjid.

� [ jod]
10 Starsi córki syjońskiej

siedz� na ziemi
w milczeniue.

Sypi� sobie proch na głowy
i s� ubrani w wory�f.

Dziewcz�ta� Jerozolimy
pochyliły głowy do ziemi.

� [kaf ]
11 Moje oczy zm�czyły si�

wylewaniem łezg.
Jestem cały roztrz�siony�.
Moja w�troba wylała si�

na ziemi� z powodu upadku
córki�mojego luduh,

z powodu dzieci i niemowl�t
mdlej�cych na placach
miejskichi.

 [lamed]
12 Dopytuj� one swoje matki

o jedzenie i picie�j,
bo mdlej� na placach

miejskich jak ktoś ranny,

2:8 �Dosł. „od połkni�cia”. 2:9 �Lub
„pouczeń”. 2:10 �Zob. Słowniczek po-
j�ć. �Dosł. „dziewice”. 2:11 �Dosł.
„burz� si� moje jelita”. �Poetycka per-
sonifikacja, być może wyrażaj�ca litość
lub współczucie. 2:12 �Dosł. „mówi�
do swoich matek: ‚Gdzie zboże i wino?’ ”.

gasn�� w obj�ciach swoich
matek.

� [mem]
13 Co może mi posłużyć

za przykład�
albo do czego mog� ci�

przyrównać,
córko jerozolimska?

Z czym mog� ci� porównać,
żeby ci� pocieszyć,
dziewico, córko syjońska?

Przecież twoja rana jest
rozległa jak morzea.
Kto zdoła ci� uleczyć?b

� [nun]
14 Wizje, które ogl�dali

dla ciebie twoi prorocy,
były fałszywe i pustec.

Nie obnażyli oni twoich
bł�dów, przez co nie
zapobiegli twojej niewolid,

ale wci�ż opowiadali ci fał-
szywe i zwodnicze wizjee.

� [samech]
15 Wszyscy przechodz�cy drog�

pogardliwie klaszcz�
nad tob� w r�cef.

Gwiżdż� zdumienig i kr�c�
głowami nad córk�
jerozolimsk�, mówi�c:

„Czy to jest miasto, o którym
mówiło si�: ‚To skończona
pi�kność, radość całej
ziemi’?”h.

� [pe]
16 Wszyscy twoi wrogowie

otworzyli przeciwko
tobie usta.

Gwiżdż�, zgrzytaj� z�bami
i mówi�: „Połkn�liśmy j� i.

To jest dzień, na który cze-
kaliśmyj.Właśnie nastał
i go zobaczyliśmy!”k.

� [ajin]
17 Jehowa wykonał to,

co zamierzał l,
zrobił to, co powiedziałm,

to, co nakazał dawno temun.

2:12 �Lub „ich dusza z nich uchodzi”.
2:13 �Lub „świadka”.
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1165 LAMENTACJE 2:18�do�3:10
Zburzył, nie okazuj�c

współczuciaa.
Pozwolił wrogowi cieszyć si�

z twojego powodu.
Pomnożył sił�� twoich
przeciwników.

� [cade]
18 Słuchaj, murze córki

syjońskiej—ich serce
woła do Jehowy.

Niech łzy płyn� jak potok
dniem i noc�.

Nie pozwól sobie na wy-
tchnienie, nie daj odpo-
cz�ć swoim oczom�.

� [kof ]
19 Wstań! Wołaj w nocy,

kiedy zaczynaj� si� straże.
Wylej przed Jehow� swoje

serce jak wod�.
Wznieś ku Niemu r�ce,

modl�c si� o życie�
swoich dzieci,

które na rogu każdej ulicy
mdlej� z głodub.

� [resz]
20 Spójrz, Jehowo, i popatrz

na swój lud, z którym
obszedłeś si� tak surowo.

Czy kobiety maj� zjadać
swoje potomstwo�,
własne zdrowe� dziecic,

albo czy w sanktuarium
Jehowy maj� być zabijani
kapłani i prorocy?d

� [szin]
21 Na ulicach chłopiec i starzec

leż� martwi na ziemie.
Moje dziewcz�ta� i moi mło-

dzieńcy padli od mieczaf.
Zabijałeś w dniu swojego

gniewu, dokonałeś rzezi,
nie okazuj�c współczuciag.

2:17 �Dosł. „wywyższył róg”. 2:18
�Dosł. „córce swojego oka”. 2:19 �Lub
„dusze”. 2:20 �Lub „owoc”. �Lub
„w pełni ukształtowane”. 2:21 �Dosł.
„dziewice”.

� [taw]
22 Ze wszystkich stron

zwołujesz trwogi—
jak na świ�toa.

W dniu wielkiego gniewu
Jehowy nikt nie umkn�ł
ani nie przeżyłb.

Mój wróg wytracił tych,
których urodziłam�
i wychowałamc.

� [alef ]

3 Jestem człowiekiem,
który zobaczył udr�k�
zadan� rózg� Jego
wielkiego gniewu.

2 On mnie wyp�dził i każe mi
chodzić w ciemności,
a nie w świetled.

3 Przez cały dzień raz po raz
wyci�ga przeciwko mnie
r�k�e.

� [bet]
4 Zniszczył moje ciało i skór�.

Połamał moje kości.
5 Obległ mnie, otoczył mnie

gorzk� trucizn�f i udr�k�.
6 Zmusił mnie, żebym siedział

w ciemnych miejscach—
jak ludzie, którzy zmarli
dawno temu.

� [gimel]
7 Otoczył mnie murem,

tak iż nie mog� uciec.
Zakuł mnie w ci�żkie

miedziane kajdanyg.
8 A gdy rozpaczliwie wołam

o pomoc, odrzuca� moj�
modlitw�h.

9 Zablokował moje ścieżki
ciosanymi kamieniami.

Powykrzywiał moje drogi i.
� [dalet]

10 Czyha, żeby złapać mnie
w zasadzk� jak niedź-
wiedź, jak przyczajony
lew j.

2:22 �Lub „wydałam zdrowych na
świat”. 3:8 �Lub „blokuje; nie dopusz-
cza”.
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11 Zepchn�ł mnie ze ścieżek

i rozerwał na strz�py�,
spustoszył mniea.

12 Napi�ł� swój łuk i celuje
we mnie strzał�.

� [he]
13 Przebił mi nerki strzałami�

ze swojego kołczana.
14 Stałem si� pośmiewiskiem

dla wszystkich ludów,
śpiewaj� o mnie cały dzień.

15 Nakarmił mnie gorzkimi rze-
czami i napoił piołunemb.

� [waw]
16 Łamie mi z�by żwirem.

Wdeptuje mnie w popiółc.
17 Odbierasz mi� pokój.

Zapomniałem już o tym,
co jest dobre.

18 Dlatego mówi�: „Przepadła
moja wspaniałość,
jak również nadzieja na to,
że Jehowa coś zrobi”.

� [zajin]
19 Pami�taj o mojej udr�ce

i bezdomnościd, o piołunie
i gorzkiej truciźniee.

20 Na pewno b�dziesz�
pami�tał i nisko si�
nade mn� pochyliszf.

21 Wspominam to w sercu.
Właśnie dlatego b�d�
cierpliwie czekał�g.

	 [chet]
22 Nasz kres nie nadszedł

dzi�ki lojalnej miłości
Jehowyh,

bo przejawy Jego miłosier-
dzia nigdy si� nie kończ� i.

23 S� nowe każdego rana j.Wiel-
ka jest Twoja wiernośćk.

3:11 �Możliwe też „sprawia, że leż�
odłogiem”. 3:12 �Dosł. „przydeptał”.
3:13 �Dosł. „synami”. 3:17 �Lub „mo-
jej duszy”. 3:20 �Lub „Twoja dusza b�-
dzie”. 3:21 �Lub „przyjm� postaw� wy-
czekiwania”.

24 Powiedziałem�: „Jehowa
jest moim dziedzictwem�a,
właśnie dlatego b�d� na
Niego cierpliwie czekał�”b.


 [tet]
25 Dobry jest Jehowa dla tego,

kto pokłada w Nim nadzie-
j�c, dla człowieka�, który
Go szukad.

26 Dobrze jest czekać w mil-
czeniu�e na wybawienie,
które zapewnia Jehowaf.

27 Dobrze jest, gdy człowiek
nosi jarzmo w młodościg.

� [ jod]
28 Niech siedzi sam i milczy,

gdy Bóg je na niego
nakładah.

29 Niech ustami przywrze
do ziemi�i. Może jest
jeszcze jakaś nadzieja j.

30 Niech nadstawi policzek
temu, który go bije. Niech
si� nasyci zniewagami.

� [kaf ]
31 Bo Jehowa nie odrzuci nas

bezpowrotniek.
32 Chociaż wprawił w rozpacz,

to pod wpływem swej
wielkiej lojalnej miłości
okaże też miłosierdziel.

33 Bo nie pragnie w sercu gn�bić
ani zasmucać ludzim.

 [lamed]
34 Kiedy si� miażdży

pod stopami wszystkich
wi�źniów na ziemin,

35 kiedy przed Najwyższym
odmawia si� człowiekowi
sprawiedliwościo,

36 kiedy si� oszukuje kogoś
w jego sprawie s�dowej—

Jehowa tego nie toleruje.

3:24 �Lub „moja dusza mówi”. �Dosł.
„działem”. �Lub „przyjm� wobec Nie-
go postaw� wyczekiwania”. 3:25 �Lub
„duszy”. 3:26 �Lub „cierpliwie”. 3:29
�Chodzi o całkowite podporz�dkowa-
nie.
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1167 LAMENTACJE 3:37-63
� [mem]

37 Kto wi�c może coś powie-
dzieć i sprawić, żeby si�
to stało, jeśli Jehowa tego
nie nakaże?

38 Z ust Najwyższego
nie wychodz� razem rzeczy

złe i dobre.
39 Dlaczego ktoś� miałby

narzekać na skutki
swojego grzechu?a

� [nun]
40 Zbadajmy i przeanalizujmy

swoje post�powanieb,
i wróćmy do Jehowyc.

41 Wznieśmy swoje serca
i r�ce do Boga w niebied:

42 „Zgrzeszyliśmy i si� zbunto-
waliśmye, a Ty nie przeba-
czyłeśf.

� [samech]
43 Gniewem zagrodziłeś nam

dost�p do siebieg.´
Scigałeś nas i zabijałeś,

nie okazuj�c współczuciah.
44 Chmur� zagrodziłeś dost�p

do siebie, żeby nie przedar-
ła si� nasza modlitwa i.

45 Czynisz z nas odpadki
i śmieci pośród ludów”.

� [pe]
46 Wszyscy nasi wrogowie

otwieraj� przeciwko nam
usta j.

47 Naszym udziałem stały si�
groza i pułapkik, spusto-
szenie i ruina l.

48 Z moich oczu płyn� strumie-
nie wód, bo córka mojego
ludu jest zrujnowanam.

� [ajin]
49 Moje oczy nieustannie,

bez przerwy, zalewaj� si�
łzamin.

50 B�dzie tak, dopóki Jehowa
nie spojrzy z nieba i tego
wszystkiego nie zobaczyo.

3:39 �Dosł. „żyj�cy człowiek”.

51 Moje oczy wprawiły mnie�
w rozpacz z powodu
wszystkich córek mojego
miastaa.

� [cade]
52 Moi wrogowie bez przyczyny

polowali na mnie jak
na ptaka.

53 Próbowali mnie uśmiercić�,
rzucali we mnie kamie-
niami.

54 Wody przelały mi si� nad
głow� i powiedziałem:
„Już po mnie!”.

� [kof ]
55 Z gł�bi dołu wzywałem

Twojego imienia, Jehowob.
56 Usłysz mój głos. Nie zakry-

waj uszu, gdy wołam
o pomoc, o ulg�.

57 Przybliżyłeś si� w dniu,
gdy Ci� wołałem.
Powiedziałeś: „Nie bój si�”.

� [resz]
58 Jehowo, stan�łeś w mojej

obronie�, wykupiłeś moje
życiec.

59 Jehowo, widziałeś wyrz�dzo-
n� mi krzywd�. Zechciej
zapewnić mi sprawiedli-
wośćd.

60 Widziałeś cał� ich zemst�,
wszystko, co knuli
przeciwko mnie.

� [sin albo szin]
61 Jehowo, słyszałeś ich

zniewagi, wszystko,
co knuli przeciwko mniee,

62 słyszałeś słowa moich
przeciwników i to,
co szeptali przeciwko
mnie przez cały dzień.

63 Popatrz na nich. Czy siedz�,
czy stoj�, szydz� ze mnie
w swoich piosenkach!

3:51 �Lub „moj� dusz�”. 3:53 �Lub
„uciszyć w dole moje życie”. 3:58 �Lub
„broniłeś spraw s�dowych mojej du-
szy”.
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� [taw]

64 Jehowo, odpłacisz im sto-
sownie do tego, co robi�.

65 Sprowadzisz na nich
kl�tw�—znieczulisz
ich serca.

66 Wgniewie b�dziesz ich
ścigał, Jehowo, i wytracisz
ich z powierzchni ziemi�.

� [alef ]

4 Ach, jak zmatowiało błysz-
cz�ce złoto, czyste złotoa,

a świ�te kamienieb leż�
porozrzucane na rogu
każdej ulicy!c

� [bet]
2 Drogocenni synowie Syjonu,

którzy byli na wag�
oczyszczonego złota,

zostali uznani za wartych
tyle, co gliniane dzbany,

dzieło r�k garncarza!
� [gimel]

3 Nawet szakale podsuwaj�
sutki swoim młodym,
żeby je karmić,

ale córka mojego ludu
stała si� okrutnad—
jak strusie na pustkowiue.

� [dalet]
4 J�zyk przylgn�ł niemowl�-

tom do podniebienia,
bo s� spragnione.

Dzieci błagaj� o chlebf,
ale nikt im go nie dajeg.

� [he]
5 Ci, którzy jadali smakołyki,

leż� wygłodniali�
na ulicachh.

Ci, którzy od dzieciństwa
nosili szkarłat i, tul� si�
do stosów popiołu.

� [waw]
6 Kara� córki mojego ludu

przerasta kar� za grzech
Sodomy j,

3:66 �Dosł. „spod nieba”. 4:5 �Dosł.
„spustoszeni”. 4:6 �Dosł. „przewinie-
nie”.

która została zniszczona
w jednej chwili i której
nikt nie przyszedł
z pomoc�a.

� [zajin]
7 Nazirejczycyb Syjonu

byli czystsi niż śnieg,
bielsi od mleka.

Byli bardziej rumiani
niż korale. Przypominali
polerowane szafiry.

	 [chet]
8 Sczernieli jednak bardziej

niż sadza�.
Nie poznaje si� ich

na ulicach.
Skóra pomarszczyła si� im

na kościachc, wyschła
na wiór.


 [tet]
9 Lepiej jest tym, którzy gin�

od miecza, niż tym,
którzy gin� z głodud,

którzy marniej�, przeszy-
wani brakiem żywności
z pola.

� [ jod]
10 Czułe kobiety własnymi

r�kami gotowały swoje
dziecie.

Dzieci te stały si� dla nich
pokarmem żałoby
w czasie kl�ski córki
mojego luduf.

� [kaf ]
11 Jehowa okazał swój wielki

gniew.
Wylał swój płon�cy gniewg.
I wznieca na Syjonie ogień,

który trawi jego funda-
mentyh.

 [lamed]
12 Ziemscy królowie i wszyscy

mieszkańcy żyznej krainy
nie wierzyli,

że wróg i nieprzyjaciel wej-
dzie w bramy Jerozolimyi.

4:8 �Dosł. „czerń”.
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� [mem]

13 Stało si� tak z powodu
grzechów jej proroków
i przewinień jej kapłanówa,

którzy pośród niej
przelewali krew prawychb.

� [nun]
14 Bł�kali si� na oślepc

po ulicach.
S� skalani krwi�d,
tak iż nikt nie może

dotkn�ć ich ubrań.
� [samech]

15 „Z drogi! Nieczysty!”—
wołaj� do nich ludzie.
„Z drogi! Z drogi!
Nie dotykajcie nas!”

Bo prorocy i kapłani stali si�
bezdomni i si� bł�kaj�.

Wśród innych narodów
mówi si�: „Nie mog� tu
z nami zostać�e.

� [pe]
16 Sam Jehowa ich rozproszyłf.

Już nie spojrzy na nich
przychylnie.

Ludzie nie b�d� szanować
kapłanówg ani okazywać
wzgl�dów starszym
ludu”h.

� [ajin]
17 Nawet teraz nasze oczy s�

zm�czone, bo na próżno
szukały pomocyi.

Wci�ż wypatrywaliśmy
pomocy ze strony narodu,
który nie mógł nas
wybawićj.

� [cade]
18 Nasi wrogowie na każdym

kroku na nas polowalik,
tak iż nie mogliśmy
chodzić po swoich
placach.

Nasz kres si� przybliżył,
nasze dni już upłyn�ły,
bo nadszedł nasz koniec.

4:15 �Lub „mieszkać tu jako cudzoziem-
cy”.

� [kof ]
19 Ci, którzy nas gonili, byli

szybsi niż orły na niebiea.´
Scigali nas po górach,

złapali nas w zasadzk�
na pustkowiu.

� [resz]
20 W ich wielkim dole został

pojmany pomazaniec
Jehowyb, nasze tchnienie,

ten, o którym powiedzieliśmy:
„W jego cieniu b�dziemy żyć
wśród narodów”.

� [sin]
21 Córko edomska, która

mieszkasz w krainie Uc,
ciesz si� i radujc,

ale tobie też zostanie
podany ten kielichd.Wtedy
upijesz si� i obnażysze.

� [taw]
22 Córko syjońska, kara

za twoje przewinienie
si� skończyła.

On już wi�cej nie zabierze
ci� na wygnanief.

Ale zwróci uwag�
na twoje przewinienie,
córko edomska.

Odsłoni twoje grzechyg.

5 Jehowo, pami�taj o tym,
co nas spotkało.

Spójrz i zobacz nasz� hańb�h.
2 Nasze dziedzictwo przypad-

ło obcym, nasze domy—
cudzoziemcomi.

3 Staliśmy si� sierotami
niemaj�cymi ojca. Nasze
matki s� jak wdowyj.

4 Musimy płacić, żeby pić
własn� wod�k, musimy
kupować własne drewno.

5 Ci, którzy nas ścigaj�,
s� tuż za nami.

Jesteśmy zm�czeni, ale nie
jest dane nam odpocz�ćl.

6 Wyci�gn�liśmy r�ce
do Egiptum i Asyriin,
żeby si� najeść chleba.
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7 Naszych przodków, którzy

zgrzeszyli, już nie ma,
ale my musimy dźwigać
ich winy.

8 Teraz panuj� nad nami
słudzy. Nie ma nikogo,
kto by nas wyrwał
z ich r�k.

9 Zdobywamy swój chleb
z narażeniem życia�a,
bo na pustkowiu grozi
nam miecz.

10 Z powodu wielkiego głodu
nasza skóra stała si�
gor�ca jak piecb.

11 Na Syjonie upokarzano� żony,
w miastach judzkich—
dziewicec.

12 Ksi�ż�t wieszano za r�k�d,
a starszych ludu
nie szanowanoe.

13 Młodzi m�żczyźni nosz�
żarna, a chłopcy potykaj�
si� pod ci�żarem drewna.

14 W bramach nie ma starszych
luduf, a młodzi nie graj�
swojej muzykig.

5:9 �Lub „duszy”. 5:11 �Lub „gwałco-
no”.

15 Z naszych serc znikła
radość, nasz taniec
zmienił si� w żałob�a.

16 Korona spadła z naszej
głowy. Biada nam,
bo zgrzeszyliśmy!

17 Z tego powodu nasze
serce jest choreb,

z powodu tych rzeczy
nasze oczy przygasłyc,

18 z powodu góry Syjon, która
jest spustoszonad. Teraz
bł�kaj� si� po niej lisy.

19 Ale Ty, Jehowo, zawsze
zasiadasz na tronie.

Twój tron trwa przez
pokolenie za pokolenieme.

20 Czemu zapominasz o nas
bezpowrotnie i opuszczasz
nas na tak długo?f

21 Poprowadź nas z powrotem
do siebie, Jehowo, a ch�t-
nie do Ciebie wrócimyg.

Niech wszystko b�dzie
jak za dawnych czasówh.

22 Ty jednak całkowicie
nas odrzuciłeś.

Wci�ż bardzo si�
na nas gniewasz i.
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´
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1 Ezechiel ogl�da w Babilonie wizj�
od Boga (1-3)

Wizja niebiańskiego rydwanu
Jehowy (4-28)
Huraganowy wiatr, chmura i ogień (4)
Cztery żywe stworzenia (5-14)
Cztery koła (15-21)
Platforma skrz�ca si�
jak kryształ (22-24)

Tron Jehowy (25-28)

2 Ezechiel powołany na proroka (1-10)
„Czy b�d� słuchać, czy nie” (5)
Zwój z pieśniami żałobnymi (9, 10)

3 Ezechiel ma zjeść zwój od Boga (1-15)
Ezechiel wyznaczony na strażnika (16-27)

Zaniedbanie obci�ża win�
krwi (18-21)

4 Zilustrowanie obl�żenia
Jerozolimy (1-17)



1171 EZECHIELA Zarys treści

Noszenie winy Izraela przez 390 dni
i winy Judy przez 40 dni (4-7)

5 Zilustrowanie zniszczenia
Jerozolimy (1-17)
Prorok goli głow� i brod� i dzieli
włosy na trzy cz�ści (1-4)

Mieszkańcy Jerozolimy gorsi niż inne
narody (7-9)

Rozprawienie si� z buntownikami
na trzy sposoby (12)

6 Proroctwo przeciw górom Izraela (1-14)
Odrażaj�ce bożki zostan�
upokorzone (4-6)

„Przekonacie si�, że ja jestem
Jehowa” (7)

7 Nadchodzi koniec (1-27)
Niesłychane nieszcz�ście (5)
Pieni�dze wyrzucone na ulice (19)´
Swi�tynia b�dzie sprofanowana (22)

8 Ezechiel przeniesiony w wizji
do Jerozolimy (1-4)

Obrzydliwe rzeczy w świ�tyni (5-18)
Kobiety opłakuj�ce Tammuza (14)
M�żczyźni oddaj�cy cześć słońcu (16)

9 Sześciu egzekutorów i człowiek
z kałamarzem sekretarskim (1-11)
S�d rozpocznie si�
od sanktuarium (6)

10 Ogień zabrany spomi�dzy kół (1-8)
Opis cherubów i kół (9-17)
Chwała Boża opuszcza świ�tyni� (18-22)

11 Pot�pienie złych ksi�ż�t (1-13)
Miasto przyrównane do kotła (3-12)

Obietnica odrodzenia (14-21)
„Włoż� w nich nowego ducha” (19)

Chwała Boża oddala si�
od Jerozolimy (22, 23)

Ezechiel wraca w wizji
do Chaldei (24, 25)

12 Zilustrowanie zapowiedzi
wygnania (1-20)
Ezechiel ma spakować rzeczy
jak na wygnanie (1-7)

Naczelnik wyjdzie
w ciemnościach (8-16)

Jedzenie chleba z niepokojem,
picie wody z przerażeniem (17-20)

Zwodnicze, fałszywe wypowiedzi (21-28)
„
˙
Zadne z moich słów si� nie
odwlecze” (28)

13 Proroctwo przeciw fałszywym
prorokom (1-16)´
Sciana otynkowana wapnem
runie (10-12)

Proroctwo przeciw fałszywym
prorokiniom (17-23)

14 Pot�pienie bałwochwalców (1-11)
Wyrok na Jerozolim�
nieunikniony (12-23)
Prawy Noe, Daniel i Hiob (14, 20)

15 Jerozolima bezużyteczn�
winorośl� (1-8)

16 Miłość Boga do Jerozolimy (1-63)
Znaleziona jak porzucone
dziecko (1-7)

Bóg j� przystraja i zawiera z ni�
małżeńskie przymierze (8-14)

Jerozolima staje si� niewierna (15-34)
Ukaranie cudzołożnicy (35-43)
Porównanie z Samari�
i Sodom� (44-58)

Bóg pami�ta o swoim
przymierzu (59-63)

17 Zagadka o dwóch orłach
i winorośli (1-21)

Delikatna gał�zka stanie si�
majestatycznym cedrem (22-24)

18 Każdy odpowiada za swoje własne
grzechy (1-32)
Dusza, która grzeszy, ta umrze (4)
Syn nie poniesie winy za grzech
ojca (19, 20)´

Smierć grzesznika nie sprawia Bogu
przyjemności (23)

Skrucha zapewnia życie (27, 28)

19 Pieśń żałobna o naczelnikach
Izraela (1-14)

20 Historia buntu Izraelitów (1-32)
Obietnica odrodzenia Izraela (33-44)
Proroctwo przeciw południu (45-49)

21 Miecz maj�cy wykonać wyrok Boży już
wyci�gni�ty (1-17)

Król babiloński zaatakuje
Jerozolim� (18-24)

Niegodziwy naczelnik Izraela zostanie
usuni�ty (25-27)
„Zdejmij koron�” (26)
„Aż przyjdzie ten, który ma prawo
do sprawowania władzy” (27)

Miecz przeciw Ammonitom (28-32)
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22 Jerozolima miastem winnym krwi (1-16)
Izrael jak bezwartościowy żużel (17-22)
Pot�pienie przywódców i ludu
Izraela (23-31)

23 Dwie niewierne siostry (1-49)
Ohola cudzołoży z Asyri� (5-10)
Oholiba cudzołoży z Babilonem
i Egiptem (11-35)

Ukaranie dwóch sióstr (36-49)

24 Jerozolima jak zardzewiały kocioł (1-14)´
Smierć żony Ezechiela znakiem (15-27)

25 Proroctwo przeciw Ammonowi (1-7)
Proroctwo przeciw Moabowi (8-11)
Proroctwo przeciw Edomowi (12-14)
Proroctwo przeciw Filistei (15-17)

26 Proroctwo przeciw Tyrowi (1-21)
Miejsce do suszenia sieci (5, 14)
Kamienie i ziemia wrzucone
do morza (12)

27 Pieśń żałobna oTyrze przyrównanym
do ton�cego statku (1-36)

28 Proroctwo przeciw królowi Tyru (1-10)
„Jestem bogiem” (2, 9)

Pieśń żałobna o królu Tyru (11-19)
„Przebywałeś w Edenie” (13)
Cherub wyznaczony na opiekuna (14)
„Odkryto w tobie nieprawość” (15)

Proroctwo przeciw Sydonowi (20-24)
Zapowiedź odrodzenia Izraela (25, 26)

29 Proroctwo przeciw faraonowi (1-16)
Egipt b�dzie nagrod� dla Babilonu (17-21)

30 Proroctwo przeciw Egiptowi (1-19)
Zapowiedź ataku
Nabuchodonozora (10)

Złamanie pot�gi faraona (20-26)

31 Upadek Egiptu, wyniosłego cedru (1-18)

32 Pieśń żałobna o faraonie i Egipcie (1-16)
Egipt pogrzebany z nieobrzezanymi (17-32)

33 Obowi�zki strażnika (1-20)
Wiadomość o zburzeniu
Jerozolimy (21, 22)

Or�dzie do mieszkańców zburzonej
Jerozolimy (23-29)

Ludzie nie post�puj� zgodnie
ze słowami proroka (30-33)
Ezechiel jak ktoś, kto śpiewa pieśń
o miłości (32)

�Przekonaj� si�, że wśród nich
był prorok’ (33)

34 Proroctwo przeciw pasterzom
Izraela (1-10)

Jehowa troszczy si� o swoje owce (11-31)
�Mój sługa Dawid b�dzie je pasł’ (23)
„Zawr� z nimi przymierze pokoju” (25)

35 Proroctwo przeciw górzystemu
regionowi Seir (1-15)

36 Proroctwo o górach Izraela (1-15)
Odrodzenie Izraela (16-38)

„Uświ�c� swoje wielkie imi�” (23)
„Spustoszona ziemia stała si�
jak ogród Eden” (35)

37 Wizja doliny suchych kości (1-14)
Dwie laski stan� si� jedn� lask� (15-28)

Jeden naród pod panowaniem
jednego króla (22)

Wieczne przymierze pokoju (26)

38 Atak Goga na Izraela (1-16)
Gniew Jehowy na Goga (17-23)

�Narody si� przekonaj�, że ja jestem
Jehowa’ (23)

39 Kl�ska Goga i jego oddziałów (1-10)
Pogrzebani w dolinie Hamon-Gog (11-20)
Odrodzenie Izraela (21-29)

Wylanie ducha Bożego na Izraela (29)

40 Ezechiel przeniesiony w wizji do ziemi
Izraela (1, 2)

Ezechiel ogl�da wizj� świ�tyni (3, 4)
Dziedzińce i bramy (5-47)

Zewn�trzna brama wschodnia (6-16)
Dziedziniec zewn�trzny i pozostałe
bramy (17-26)

Dziedziniec wewn�trzny i bramy (27-37)
Jadalnie (38-46)
Ołtarz (47)

Portyk świ�tyni (48, 49)

41 Sanktuarium świ�tyni (1-4)´
Sciana świ�tyni i boczne
pomieszczenia (5-11)

Budynek po stronie zachodniej (12)
Pomiary budynków (13-15a)
Wn�trze sanktuarium (15b-26)

42 Kompleksy jadalni (1-14)´
Swi�tynia zmierzona z czterech
stron (15-20)

43 Chwała Jehowy napełnia świ�tyni� (1-12)
Ołtarz (13-27)

44 Brama wschodnia pozostanie
zamkni�ta (1-3)
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1 W roku 30�, pi�tego dnia mie-
si�ca czwartego, gdy przeby-

wałem wśród wygnańcówa nad
rzek� Kebarb, otworzyły si� nie-
biosa i zobaczyłem wizj� od Bo-
ga. 2 Pi�tego dnia tego mie-
si�ca—w pi�tym roku wygnania
króla Jehojachinac— 3 Jehowa
przemówił do mnie, Ezechiela�,
syna kapłana Buziego, nad rzek�
Kebar w kraju Chaldejczykówd.
I zacz�ła tam na mnie oddziały-
wać moc� Jehowye.

4 Zobaczyłem, że od półno-
cy nadci�ga huraganowy wiatrf

i wielka chmura wraz z błyska-
j�cym ogniem�g. Dookoła chmu-
ry jaśniało światło, a pośród
ognia lśniło coś, co wygl�da-
ło jak elektrum�h. 5 W ogniu
widać było coś na kształt czte-
rech żywych stworzeń i. Każde
z wygl�du przypominało czło-
wieka. 6 Każde miało cztery
twarze i cztery skrzydła j. 7 Ich
nogi były proste, a stopy przy-
pominały kopyta ciel�cia i lśniły
jak polerowana miedźk. 8 Pod
każdym z ich czterech skrzy-

1:1 �Najwyraźniej chodzi o wiek Eze-
chiela. 1:3 � Imi� to znaczy „Bóg
wzmacnia”. �Dosł. „spocz�ła na mnie
r�ka”. 1:4 �Lub „błyskawic�”. �Błysz-
cz�cy stop złota i srebra.

deł znajdowała si� r�ka taka jak
ludzka. Wszystkie cztery stwo-
rzenia miały twarze i skrzydła.
9 Ich skrzydła stykały si� ze so-
b�. Gdy te stworzenia si� poru-
szały, nie odwracały si�. Każde
przemieszczało si� prosto przed
siebiea.

10 Ich twarze wygl�dały tak:
Każde z tych czterech stworzeń
miało twarz człowieka. Z prawej
strony miało twarz lwab, a z le-
wej twarz bykac. Każde miało
też twarz orład. 11 Takie były
ich twarze. A ich skrzydła by-
ły rozpostarte ku górze. Każ-
de z tych stworzeń miało dwa
skrzydła, które stykały si� ze so-
b�, i dwa, które zakrywały ich
ciałae.

12 I każde z nich przemiesz-
czało si� prosto przed siebie.
Szły wsz�dzie tam, dok�d skiero-
wał je duchf, a id�c, nie odwraca-
ły si�. 13 Te żywe stworzenia
wygl�dały jak żarz�ce si� w�gle.
Mi�dzy nimi tam i z powrotem
poruszało si� coś podobnego
do pochodni świec�cych jasnym
płomieniem, z którego wylaty-
wały błyskawiceg. 14 Gdy żywe
stworzenia przemieszczały si�
tam i z powrotem, też przypomi-
nały błyskawice.

Przepisy dotycz�ce cudzoziemców (4-9)
Przepisy dotycz�ce kapłanów
i Lewitów (10-31)

45
´
Swi�ty dar i miasto (1-6)
Przydział naczelnika (7, 8)
Naczelnicy maj� być uczciwi (9-12)
Dary ofiarne ludu i naczelnika (13-25)

46 Ofiary składane przy różnych
okazjach (1-15)

Dziedziczna własność naczelnika (16-18)
Miejsca do gotowania ofiar (19-24)

47 Woda wypływaj�ca ze świ�tyni (1-12)
Woda staje si� coraz gł�bsza (2-5)
Wody Morza Martwego stan� si�
słodkie (8-10)

Mokradła i bagna nie stan� si�
słodkie (11)

Drzewa zapewniaj�ce pokarm
i uzdrawiaj�ce (12)

Granice kraju (13-23)

48 Podział ziemi (1-29)
12 bram miasta (30-35)

Miasto „Jest tam Jehowa” (35)

ROZDZ. 1
a 2Kl 24:12, 14

b Eze 3:15

c 2Kn 36:9, 10

d Jer 22:25

e Eze 3:14

f 1Kl 19:11

g Wj 19:18
Ps 97:2, 3

h Eze 8:2

i Eze 10:9, 15
Obj 4:6

j Iz 6:2
Eze 10:20, 21
Obj 4:8

k Dn 10:5, 6
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szpalta 2
a Eze 10:11, 15

b 2Sm 17:10
Prz 28:1

c Prz 14:4

d Hi 39:27, 29
Eze 10:14, 15
Obj 4:7
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f Ps 103:20
Heb 1:7, 14

g Dn 7:9, 10



EZECHIELA 1:15�do�2:5 1174
15 Kiedy obserwowałem te

żywe stworzenia — maj�ce po
cztery twarze — na ziemi obok
każdego z nich zobaczyłem po
jednym kolea. 16 Koła błysz-
czały jak chryzolit. Wszystkie
cztery wygl�dały tak samo. By-
ły tak zbudowane, jak gdy-
by koło znajdowało si� w kole�.
17 Mogły si� poruszać w któr�-
kolwiek z czterech stron bez wy-
konywania skr�tu. 18 Ich obr�-
cze były tak wysokie, że budziły
podziw. Wszystkie cztery były
dookoła pełne oczub. 19 Gdy
żywe stworzenia si� przemiesz-
czały, razem z nimi przemie-
szczały si� koła, a gdy żywe
stworzenia unosiły si� z ziemi,
unosiły si� też kołac. 20 Prze-
mieszczały si� tam, dok�d skie-
rował je duch. Koła unosiły si�
razem z nimi, bo duch, który od-
działywał na żywe stworzenia�,
był również w kołach. 21 Gdy
żywe stworzenia si� przemiesz-
czały, przemieszczały si� też ko-
ła, gdy one stawały, stawały też
koła, a gdy one unosiły si� z zie-
mi, razem z nimi unosiły si� ko-
ła, bo duch, który oddziaływał
na żywe stworzenia, był również
w kołach.

22 Nad głowami żywych stwo-
rzeń rozpościerało si� coś po-
dobnego do platformy, która
skrzyła si� jak olśniewaj�cy
kryształ�d. 23 Pod platform�
były ich wyprostowane� skrzyd-
ła, jedno obok drugiego. Każde
stworzenie miało dwa skrzydła
z jednej strony i dwa z drugiej
strony i mogło si� nimi zakry-
wać. 24 Odgłos ich skrzydeł
przypominał odgłos wzburzo-
nych wód, głos Wszechmocne-

1:16 �Możliwe, że miały tak� sam� śred-
nic� i były ustawione wzgl�dem siebie
pod k�tem prostym. 1:20 �Dosł. „duch
żywego stworzenia”. 1:22 �Dosł. „lód”.
1:23 �Możliwe też „rozpostarte”.

goa. Kiedy si� przemieszcza-
ły, słychać było jakby szum woj-
ska. Kiedy stawały, opuszczały
skrzydła.

25 Znad platformy rozpoście-
raj�cej si� nad ich głowami roz-
legł si� głos. (Kiedy stawały,
opuszczały skrzydła). 26 Nad
platform� rozpościeraj�c� si�
nad ich głowami znajdowało si�
coś, co wygl�dało jak kamień
szafirowyb, a kształtem przypo-
minało tronc. Na tronie siedział
ktoś podobny do człowiekad.
27 Powyżej czegoś przypomina-
j�cego jego biodra lśniło coś
jakby elektrume, jak błyskaj�cy
ogień. Poniżej czegoś przypomi-
naj�cego jego biodra było coś
podobnego do ogniaf. Dookoła
niego roztaczał si� blask 28 po-
dobny do t�czyg na chmurach
w deszczowy dzień. Tak właśnie
wygl�dało to jasne światło roz-
taczaj�ce blask dookoła. Tak wy-
gl�dała chwała Jehowyh. Kiedy
to zobaczyłem, padłem na twarz
i usłyszałem, że ktoś zaczyna
mówić.

2 Powiedział do mnie: „Synu
człowieczy�, wstań. B�d� do

ciebie mówił” i. 2 Gdy si� do
mnie odezwał, wst�pił we mnie
duch i sprawił, że wstałem j, że-
by słuchać Tego, który do mnie
mówi.

3 I rzekł do mnie: „Synu czło-
wieczy, posyłam ci� do ludu Iz-
raelak, do buntowniczych naro-
dów�, które wyst�piły przeciwko
mnie l. Oni i ich przodkowie ła-
mali moje prawa i robi� to po
dziś dzieńm. 4 Posyłam ci� do
synów zuchwałych� i upartychn,
żebyś im powiedział: ‚Oto co mó-
wi Wszechwładny Pan, Jehowa’.
5 A oni, czy b�d� słuchać, czy

2:1 �Pierwsze z 93 wyst�pień tego wyra-
żeniaw Ksi�dze Ezechiela. 2:3 �Najwy-
raźniej chodzi o Izrael i Jud�. 2:4 �Lub
„o butnym obliczu”.
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nie—bo to dom buntowniczya—
b�d� wiedzieć, że był wśród nich
prorokb.

6 „Synu człowieczy, otaczaj�
ci� ciernie�c, mieszkasz wśród
skorpionów, ale nie bój si� ichd

ani nie bój si� tego, co mówi�.
Nie bój si� ich słówe i niech ci�
nie przerażaj� ich twarzef, bo
to dom buntowniczy. 7 Masz
im przekazywać moje słowa, czy
b�d� słuchać, czy nie—bo to lu-
dzie buntowniczyg.

8 „Ale ty, synu człowieczy,
słuchaj tego, co do ciebie mówi�.
Nie stań si� buntowniczy jak ten
buntowniczy dom. Otwórz usta
i zjedz, co ci daj�”h.

9 I zobaczyłem r�k� wyci�g-
ni�t� w swoim kierunku i, a w
niej zapisany zwój�j. 10 Gdy go
przede mn� rozwin�ł, zobaczy-
łem, że jest zapisany po obu
stronachk. Zawierał pieśni żałob-
ne, żałosne skargi i lamentacjel.

3 Nast�pnie powiedział do
mnie: „Synu człowieczy, zjedz

to, co przed sob� widzisz�. Zjedz
ten zwój, a potem idź i mów do
domu Izraela”m.

2 Otworzyłem wi�c usta, a On
dał mi do jedzenia ten zwój,
3 mówi�c: „Synu człowieczy,
jedz, napełnij tym zwojem swój
żoł�dek”. Zacz�łem wi�c go jeść
i był w moich ustach słodki jak
miódn.

4 Przemówił do mnie: „Synu
człowieczy, idź do domu Izraela
i przekaż mu moje słowa. 5 Nie
posyłam ci� do ludu, który mówi
niezrozumiałym, nieznanym j�-
zykiem, ale do domu Izraela.
6 Nie posyłam ci� do wielu lu-
dów posługuj�cych si� niezro-
zumiałym, nieznanym j�zykiem,

2:6 �Możliwe też „ci ludzie s� upar-
ci i kłuj� ci� niczym ciernie”. 2:9 �Lub
„zwój ksi�gi”. 3:1 �Dosł. „zjedz, co
znajdujesz”.

których słów nie jesteś w sta-
nie poj�ć. Gdybym posłał ci�
do nich, słuchałyby ci�a. 7 Ale
dom Izraela nie zechce ci� słu-
chać, bo nie chce słuchać mnieb.
Wszyscy z domu Izraela maj�
twarde czoło i zatwardziałe ser-
cec. 8 Uczyniłem twoj� twarz
tak zaci�t�� jak ich twarze, two-
je czoło tak twardym jak ich
czoład. 9 Uczyniłem twoje czo-
ło jak diament—twardszym niż
krzemieńe. Nie bój si� ich, niech
ci� nie przerażaj� ich twarzef.
Bo to dom buntowniczy”.

10 Powiedział mi jeszcze:
„Synu człowieczy, wysłuchaj
wszystkich moich słów i weź je
sobie do serca. 11 Idź do wy-
gnańców spośród swojego lu-
du�g i przekaż im: ‚Oto co mówi
Wszechwładny Pan, Jehowa’—
bez wzgl�du na to, czy b�d� słu-
chać, czy nie”h.

12 Potem uniósł mnie jakiś
duchi i usłyszałem za sob� pot�ż-
ny grzmi�cy głos: „Niech wysła-
wiaj� chwał� Jehowy w miejscu,
gdzie On przebywa”. 13 Usły-
szałem odgłos ocieraj�cych si�
o siebie skrzydeł żywych stwo-
rzeń j i odgłos kół w ich pobli-
żuk, pot�żny łoskot. 14 A ten
duch uniósł mnie i zabrał. By-
łem pełen goryczy i rozgniewa-
ny w duchu, ale zacz�ła na mnie
silnie oddziaływać moc� Jehowy.
15 Poszedłem wi�c do wygnań-
ców w Tel-Abib, którzy mieszkali
nad rzek� Kebarl, i tam pozosta-
łem. Oszołomionym, przebywa-
łem wśród nich siedem dni.

16 Po siedmiu dniach Jehowa
tak do mnie przemówił: 17 „Sy-
nu człowieczy, wyznaczyłem ci�
na strażnika dla domu Izrae-
lan. Słuchaj wi�c tego, co do

3:8 �Dosł. „tward�”. 3:11 �Dosł. „wy-
gnańców z synów swojego ludu”. 3:14
�Dosł. „mocno spocz�ła na mnie r�ka”.
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ciebie mówi�, i przekazuj im
moje ostrzeżeniaa. 18 Gdy po-
wiem grzesznikowi�: ‚Na pewno
umrzesz’, a ty go nie ostrzeżesz,
niczego mu nie powiesz, żeby go
odwieść od złego post�powania
i uratować mu życieb, to on umrze
za swój grzech, bo jest grzeszni-
kiemc, ale jego krwi b�d� si� do-
magał od ciebie�d. 19 Jeśli jed-
nak ostrzeżesz grzesznika, a on
nie odwróci si� od zła, nie porzu-
ci złego post�powania, to umrze
za swój grzech, ale ty z cał� pew-
ności� uratujesz swoje życie�e.
20 Z kolei gdy prawy porzuci
prawe post�powanie i zacznie
czynić zło�, położ� przed nim
przeszkod�, o któr� si� potknie.
I poniesie śmierćf. Jeżeli go nie
ostrzegłeś, umrze za swój grzech
i jego prawe czyny pójd� w nie-
pami�ć, ale jego krwi b�d� si� do-
magał od ciebie�g. 21 Jeśli jed-
nak ostrzegłeś prawego, żeby nie
grzeszył, i on nie b�dzie grzeszył,
to na pewno zachowa życie, bo
przyj�ł ostrzeżenieh. Ty też ura-
tujesz swoje życie�”.

22 Zacz�ła tam na mnie od-
działywać moc� Jehowy, a On
sam powiedział do mnie: „Wstań,
wyjdź na równin��. B�d� tam
do ciebie mówił”. 23 Wstałem
wi�c i wyszedłem na równi-
n�. Zobaczyłem tam chwał� Je-
howy i, podobn� do chwały, któ-
r� widziałem nad rzek� Kebar j,
i padłem na twarz. 24 Wtedy
wst�pił we mnie duch i spra-
wił, że wstałemk, a Bóg tak do
mnie przemówił: „Idź, zamknij
si� w swoim domu. 25 Synu
człowieczy, zwi�ż� ci� powroza-
mi i nie b�dziesz mógł do

3:18 �Lub „niegodziwcowi”. 3:18, 20
�Lub „odpowiedzialności� za jego krew
obci�ż� ciebie”. 3:19, 21 �Lub „dusz�”.
3:20 �Lub „dopuszczać si� niespra-
wiedliwości”. 3:22 �Dosł. „spocz�ła na
mnie r�ka”. �Lub „dolinn� równin�”.

nich wyjść. 26 Sprawi�, że j�-
zyk przylgnie ci do podniebie-
nia i zaniemówisz. Nie b�dziesz
mógł ich upominać. Bo to dom
buntowniczy. 27 Ale gdy do
ciebie przemówi�, otworz� twoje
usta i powiesz ima: ‚Oto co mó-
wi Wszechwładny Pan, Jehowa’.
I kto zechce słuchać, niech słu-
chab, a kto nie zechce, niech nie
słucha. Bo to dom buntowniczyc.

4 „Synu człowieczy, weź ceg-
ł�, połóż j� przed sob� i wy-

ryj na niej miasto—Jerozolim�.
2 A potem przedstaw obl�żenie
miastad: zbuduj mur obl�żniczye,
usyp wałf, rozbij obozy wojsko-
we i ustaw dookoła niego tara-
nyg. 3 Weź sobie żelazn� płyt�,
postaw j� niczym żelazn� ścian�
mi�dzy sob� a miastem i zwróć
twarz w jego stron�. Tak oto
miasto b�dzie oblegane—ty b�-
dziesz je oblegać. Jest to znak
dla domu Izraelah.

4 „Połóż si� na lewym boku
i weź na siebie� win� domu Izra-
ela i. B�dziesz nosił ich win� ty-
le dni, ile b�dziesz leżał na tym
boku. 5 Wyznacz� ci 390 dni,
które odpowiadaj� liczbie lat ich
grzesznego post�powania prze-
ciwko mnie j. B�dziesz nosił wi-
n� domu Izraela, 6 dopóki te
dni si� nie skończ�.

„Za drugim razem położysz
si� na prawym boku i przez 40
dni b�dziesz nosił win� Judyk.
Wyznaczyłem ci dzień za rok,
dzień za rok. 7 Obnażysz swo-
je rami�, odwrócisz si� twarz�
w stron� obl�żonej Jerozolimy l

i b�dziesz prorokował przeciw-
ko niej.

8 „Zwi�ż� ci� powrozami, że-
byś si� nie mógł obrócić na dru-
gi bok, dopóki nie min� dni ob-
l�żenia.

4:4 �Dosł. „na niego”, czyli na lewy bok
Ezechiela.
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9 „Weź sobie pszenicy, j�cz-

mienia, bobu, soczewicy, prosa
i orkiszu, włóż to do jednego na-
czynia i rób sobie z tego chleb.
B�dziesz go jadł, dopóki b�-
dziesz leżał na boku—390 dnia.
10 Odważysz sobie po 20 syk-
lów� chleba na każdy dzień. B�-
dziesz go jadł o wyznaczonych
porach.

11 „Wod� też odmierzysz:
szóst� cz�ść hinu� na każdy
dzień. B�dziesz j� pił o wyzna-
czonych porach.

12 „B�dziesz jadł ten chleb
tak, jakby to był okr�gły chleb
j�czmienny. B�dziesz go piekł
na oczach ludzi na wysuszonych
ludzkich odchodach”. 13 Jeho-
wa rzekł jeszcze: „Właśnie tak
Izraelici b�d� jeść nieczysty
chleb wśród narodów, mi�dzy
którymi ich rozprosz�”b.

14 Wtedy powiedziałem:
„Wszechwładny Panie, Jehowo!
Od młodości aż dot�d niczym si�
nie skalałem�, nie jadłem padli-
ny ani mi�sa zwierz�cia rozszar-
panegoc. Nie miałem w ustach
żadnego nieczystego� mi�sa”d.

15 On wi�c rzekł do mnie:
„Dobrze. Możesz piec chleb na
gnoju bydl�cym, a nie na ludz-
kich odchodach”. 16 Po czym
dodał: „Synu człowieczy, pozba-
wi� Jerozolim� zapasów� chle-
ba�e. Ludzie b�d� w wielkim
niepokoju jeść odważone porcje
chlebaf i w strachu pić odmie-
rzone porcje wodyg. 17 Kiedy
zabraknie im chleba i wody,
wstrz�śni�ci b�d� patrzeć jeden
na drugiego i b�d� słabn�ć z po-
wodu swojego grzechu.

4:10 �Czyli 228 g. Zob. Dodatek B14.
4:11 �Czyli 0,6 l. Zob. Dodatek B14.
4:14 �Lub „moja dusza si� nie ska-
lała”. �Lub „ohydnego”. 4:16 �Dosł.
„połami� dr�żki”. Może chodzić o dr�żki,
na których wieszano chleb. �Lub „je-
dzenia”.

5 „Synu człowieczy, weź ostry
miecz i użyj go jako brzytwy.

Ogól nim sobie głow� oraz bro-
d�. Nast�pnie weź wag�, żeby
zważyć włosy i podzielić je na
cz�ści. 2 Gdy minie czas obl�-
żenia, trzeci� cz�ść włosów spa-
lisz w ogniu w obr�bie miastaa.
Potem weźmiesz kolejn� trzeci�
cz�ść i potniesz j� mieczem wo-
kół miasta�b, a ostatni� trzeci�
cz�ść włosów rozsypiesz na wie-
trze. Ja dob�d� miecza, żeby je
ścigałc.

3 „Z tej ostatniej cz�ści zo-
staw troch� włosów i zawiń je
sobie w ubranie�. 4 A jeszcze
troch� wrzuć do ognia, żeby si�
spaliły. Ten ogień rozprzestrze-
ni si� na cały dom Izraelad.

5 „Oto co mówi Wszechwład-
ny Pan, Jehowa: ‚Wyobraża to
Jerozolim�. Umieściłem j� po-
środku narodów, w otoczeniu
innych krajów. 6 Ale ona bun-
towała si� przeciwko moim roz-
porz�dzeniom i ustawom, post�-
puj�c bardziej niegodziwie niż
inne narody i okoliczne krajee.
Jej mieszkańcy odrzucili moje
rozporz�dzenia i nie przestrze-
gali moich ustaw’.

7 „Dlatego tak mówi Wszech-
władny Pan, Jehowa: ‚Ponie-
waż zachowywaliście si� gorzej
niż okoliczne narody, nie prze-
strzegaliście moich ustaw ani
rozporz�dzeń, lecz post�powali-
ście zgodnie z rozporz�dzeniami
tych narodówf, 8 Wszechwład-
ny Pan, Jehowa, mówi: „Wyst�-
pi� przeciwko tobie, Jerozoli-
mog, i sam os�dz� ci� na oczach
narodówh. 9 Za wszystkie two-
je obrzydliwe praktyki zrobi�
z tob� to, czego nigdy wcześniej
nie robiłem i czego już wi�cej
nie zrobi� i.

5:2 �Dosł. „niej”. 5:3 �Lub „w poł�
swojej szaty”.
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10 „‚„Ojcowie pośród ciebie

b�d� jedli swoich synówa, a sy-
nowie b�d� jedli swoich ojców.
Os�dz� ci�, a pozostałych spo-
śród ciebie rozprosz� we wszyst-
kich kierunkach�” ’b.

11 „‚Przysi�gam na swoje ży-
cie’�, oświadcza Wszechwładny
Pan, Jehowa, ‚że ponieważ ska-
lałaś moje sanktuarium wszyst-
kimi swymi odrażaj�cymi boż-
kami i wszystkimi obrzydliwymi
praktykamic, ja też ci� odrzu-
c��. Nie użal� si�� nad tob�, nie
okaż� ci współczuciad. 12 Jed-
na trzecia twoich mieszkańców
umrze pośród ciebie od zara-
zy� lub zginie z głodu. Jedna
trzecia padnie od miecza wokół
ciebiee. A jedn� trzeci� rozpro-
sz� we wszystkich kierunkach�.
Dob�d� miecza, żeby ich ścigałf.
13 Potem mój gniew przeminie,
moja złość na nich ustanie i si�
uspokoj�g. Gdy skończ� wylewać
na nich swój gniew, przekona-
j� si�, że ja, Jehowa, powiedzia-
łem to, domagaj�c si� wył�czne-
go oddaniah.

14 „‚Obróc� ci� w ruin� i spra-
wi�, że okoliczne narody, a tak-
że każdy przechodzień b�d�
ci� znieważać i. 15 Gdy w gnie-
wie, w złości wykonam na to-
bie wyrok, gdy surowo ci� uka-
rz�, staniesz si� dla okolicznych
narodów przedmiotem zniewagi
i pogardy j, ostrzegawczym przy-
kładem. Na twój widok ogarnie
je trwoga. Ja, Jehowa, to powie-
działem.

16 „‚Wyśl� przeciw twoim
mieszkańcom śmiercionośne
strzały głodu. Wyśl� je, żeby
ich zniszczyć, żeby sprowadzić
na nich zgub�k. Wzmog� kl�sk�

5:10, 12 �Dosł. „na każdy wiatr”. 5:11
�Dosł. „jako żyj�”. �Lub „pomniejsz�”.
�Dosł. „moje oko si� nie użali”. 5:12
�Lub „choroby”.

głodu i pozbawi� ich zapasów�
chleba�a. 17 Ześl� na nich głód
i drapieżne zwierz�tab, które po-
zbawi� ich dzieci. B�d� cierpieć
z powodu zarazy, przelewu krwi
i miecza, który na nich sprowa-
dz�c. Ja, Jehowa, to powiedzia-
łem’”.

6 Jehowa znów do mnie prze-
mówił: 2 „Synu człowieczy,

zwróć swoj� twarz w stron� gór
Izraela i prorokuj przeciwko nim.
3 Powiedz: ‚Góry Izraela, posłu-
chajcie słowa Wszechwładnego
Pana, Jehowy: Oto co Wszech-
władny Pan, Jehowa, mówi do
gór, wzgórz, strumieni i dolin:
„Sprowadz� przeciw wam miecz
i zniszcz� wasze świ�te wznie-
sienia. 4 Wasze ołtarze zostan�
zburzone, kadzielne ołtarze po-
łamaned. Przed wasze odrażaj�-
ce bożki� rzuc� ciała zabityche,
5 wasze trupy, ludu Izraela,
przed wasze odrażaj�ce bożki.
Wasze kości porozrzucam dooko-
ła waszych ołtarzyf. 6 Wszyst-
kie miasta, w których miesz-
kacie, zostan� zrujnowaneg, a
świ�te wzniesienia zniszczoneh,
zdewastowane. Wasze ołtarze zo-
stan� zniszczone, roztrzaskane,
wasze odrażaj�ce bożki przesta-
n� istnieć, wasze kadzielne ołta-
rze zostan� wyci�te, to, co zrobi-
liście, przepadnie. 7 A pośród
was b�d� padać zabicii. I przeko-
nacie si�, że ja jestem Jehowa j.

8 „‚„Ale ostatek pozostawi�—
gdy zostaniecie rozproszeni po
krajach, gdy b�dziecie wśród in-
nych narodów, niektórzy z was
ocalej� od mieczak. 9 A ci, któ-

5:16 �Dosł. „połami� dr�żki”. Może cho-
dzić o dr�żki, na których wieszano
chleb. �Lub „jedzenia”. 6:4 �Hebr.
termin przetłumaczony tu na „odrażaj�-
ce bożki”może być spokrewniony ze sło-
wemoznaczaj�cym „gnój”. Używa si� go
w celu wyrażenia pogardy.
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rzy ocalej�, przypomn� sobie
o mnie wśród narodów, do któ-
rych zostan� uprowadzenia. Zro-
zumiej�, że byłem zdruzgotany
z powodu ich niewiernego� ser-
ca, które si� ode mnie odwróci-
łob, i z powodu oczu, które po-
ż�dliwie patrzyły na odrażaj�ce
bożki�c. Zawstydz� si� i poczuj�
wstr�t do całego zła, do wszyst-
kich obrzydliwych rzeczy, któ-
rych si� dopuszczalid. 10 Prze-
konaj� si�, że ja jestem Jehowa
i że nie na próżno ich ostrze-
gałem przed nieszcz�ściem, któ-
re zamierzam na nich sprowa-
dzić” ’e.

11 „Oto co mówi Wszech-
władny Pan, Jehowa: ‚Klaśnij
w dłonie, tupnij nog� i lamentuj
z powodu całego zła, z powodu
wszystkich obrzydliwych rzeczy,
których dopuszczał si� dom Iz-
raela. Bo padn� od miecza, gło-
du i zarazyf. 12 Kto jest daleko,
umrze od zarazy, kto jest bli-
sko, padnie od miecza, a kto te-
go uniknie i pozostanie przy ży-
ciu, umrze z głodu. Wylej� na
nich cały swój gniewg. 13 Gdy
ciała zabitych b�d� leżeć po-
śród ich odrażaj�cych bożków,
wokół ich ołtarzyh, na każdym
wysokim wzgórzu, na wszyst-
kich szczytach gór, pod każdym
bujnym drzewem, pod gał�ziami
wielkich drzew—gdzie składali
wonne ofiary� wszystkim swo-
im odrażaj�cym bożkomi—wte-
dy si� przekonacie, że ja jestem
Jehowa j. 14 Wyci�gn� przeciw
nim r�k� i spustosz� ten kraj,
a wszystkie miejsca, w których
mieszkali, stan� si� bardziej
opustoszałe niż pustynia w po-
bliżu Dibli. I przekonaj� si�, że ja
jestem Jehowa’”.

6:9 �Lub „niemoralnego; rozwi�złego”.
�Lub „niemoralnie pod�żały za odra-
żaj�cymi bożkami”. 6:13 �Lub „ofiaro-
wali przyjemne wonie”.

7 Jehowa znów do mnie prze-
mówił: 2 „Synu człowieczy,

oto co Wszechwładny Pan, Je-
howa, mówi do ziemi Izrae-
la: ‚Nadchodzi koniec—koniec
na cały ten kraj! 3 Zbliża si�
wasz kres. Wylej� na was swój
gniew. Os�dz� wasze post�po-
wanie i poci�gn� was do od-
powiedzialności za wszystkie
obrzydliwe czyny. 4 Nie użal�
si�� nad wami, nie okaż� wam
współczuciaa. Sprawi�, że od-
czujecie skutki swojego po-
st�powania, poniesiecie kon-
sekwencje swoich obrzydliwych
czynówb. I przekonacie si�, że ja
jestem Jehowa’c.

5 „Tak mówi Wszechwładny
Pan, Jehowa: ‚Nadci�ga nieszcz�-
ście, niesłychane nieszcz�ście!d
6 Zbliża si� koniec. Jest nieu-
nikniony. Przyjdzie� na was na-
gle. Już nadchodzi! 7 Mieszkań-
cy tego kraju, przyszła na was
pora�. Ten czas si� przybliża, ten
dzień jest tuż, tuże. Szerzy si� za-
m�t, na górach nie słychać okrzy-
ków radości.

8 „‚Już wkrótce dam upust
swojej złości na wasf, wylej� na
was cały swój gniewg. Os�dz�
wasze post�powanie i poci�g-
n� was do odpowiedzialności
za wszystkie obrzydliwe czyny.
9 Nie użal� si�� nad wami, nie
okaż� wam współczuciah. Spra-
wi�, że odczujecie skutki swo-
jego post�powania, poniesiecie
konsekwencje swoich obrzydli-
wych czynów. I przekonacie si�,
że to ja, Jehowa, wymierzam
wam kar� i.

10 „‚Oto ten dzień! Nadcho-
dzi! j Przyszła na was pora�. Za-
kwitła rózga, rozrosło si� zuch-
walstwo. 11 Przemoc wyrosła

7:4, 9 �Dosł. „moje oko si� nie użali”.
7:6 �Dosł. „przebudzi si�”. 7:7, 10
�Możliwe też „przypadł wam wieniec”.
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jak rózga, żeby wymierzyć ka-
r� niegodziwościa. Nic z nich
nie pozostanie: ani oni sami, ani
ich lud, ani ich bogactwa, ani
ich wspaniałość. 12 Ten czas
nadejdzie, ten dzień nastanie.
Kupuj�cy niech si� nie cieszy,
a sprzedaj�cy niech si� nie smu-
ci, bo mój gniew zapłon�ł na
cały ten lud�b. 13 Sprzedaj�cy
nie wróci do tego, co sprzedał,
choćby pozostał żywy, bo ta wi-
zja dotyczy wszystkich tych lu-
dzi. Nikt nie powróci. Z powodu
swojego grzechu nikt nie pozo-
stanie przy życiu�.

14 „‚Zad�to w tr�b�c i wszys-
cy s� gotowi, ale nikt nie rusza
do bitwy, bo płon� gniewem na
cały ten ludd. 15 Na zewn�trz
jest miecze, a wewn�trz zaraza
i głód. Kto jest na polu, umrze
od miecza, a wszystkich, któ-
rzy s� w mieście, pochłonie
głód i zarazaf. 16 Ocalali, któ-
rzy uciekn� w góry, b�d� tam jak
goł�bie z dolin. Z powodu swoje-
go grzechu wszyscy b�d� wyda-
wać żałosne j�kig. 17 Wszyst-
kim opadn� r�ce, a po kolanach
pocieknie im woda�h. 18 Wło-
ż� wór�i, b�d� drżeć. Wszyscy
zostan� zawstydzeni, na każdej
głowie pojawi si� łysina�j.

19 „‚Swoje srebro rzuc� na
ulice, a ich złoto stanie si�
dla nich czymś wstr�tnym. Ani
srebro, ani złoto nie zdoła
ich wyratować w dniu wielkie-
go gniewu Jehowyk. Nie nasyc�
si��, nie napełni� swoich żoł�d-
ków. Stało si� ono przeszkod�,

7:12 �Chodzi o to, że ani kupuj�cy, ani
sprzedaj�cy nie odniesie żadnych korzy-
ści, ponieważ zagłada dosi�gnie wszyst-
kich. 7:13 �Możliwe też „nikt nie ocali
swojego życia, używaj�c niegodziwych
metod”. 7:17 �Czyli mocz, wydalany
ze strachu. 7:18 �Zob. Słowniczek po-
j�ć. �Chodzi o to, że ich głowy zostan�
ogolone na znak żałoby. 7:19 �Lub „ich
dusze nie nasyc� si�”.

o któr� si� potkn�li, przez któr�
zgrzeszyli. 20 Pysznili si� swo-
imi pi�knymi ozdobami, robili
z nich obrzydliwe wizerunki, od-
rażaj�ce bożkia. Dlatego spra-
wi�, że złoto i srebro stanie
si� dla nich czymś wstr�tnym.
21 Wydam je cudzoziemcom na
łup, niegodziwcy na ziemi za-
grabi� je i zbezczeszcz�.

22 „‚Odwróc� si�� od nichb

i drogie mi miejsce� zostanie
sprofanowane. Wejd� do niego
grabieżcy i je sprofanuj�c.

23 „‚Zrób łańcuchy�d, bo
w tym kraju w majestacie pra-
wa przelewa si� mnóstwo krwie,
miasto jest pełne przemocyf.
24 Sprowadz� najgorsze naro-
dyg, a one przejm� na własność
ich domyh. I położ� kres pysze
silnych, a ich sanktuaria zostan�
sprofanowane i. 25 Kiedy spad-
nie na nich udr�ka, b�d� szukać
pokoju, ale go nie znajd�j.
26 Nadci�gnie nieszcz�ście za
nieszcz�ściem, wieść za wieści�.
Od proroka ludzie b�d� doma-
gać si� wizjik. Kapłanowi zabrak-
nie pouczeń�, a starszym ludu
rad l. 27 Król pogr�ży si� w ża-
lum, naczelnika ogarnie rozpacz,
r�ce ludu tej ziemi b�d� si�
trz�ść ze strachu. Potraktuj� ich
stosownie do ich post�powania,
os�dz� tak, jak oni os�dzali in-
nych. I przekonaj� si�, że ja je-
stem Jehowa’”n.

8 W roku szóstym�, pi�tego
dnia miesi�ca szóstego, kie-

dy siedziałem w swoim domu,
a starsi Judy siedzieli przede
mn�, zacz�ła na mnie oddziały-

7:22 �Dosł. „odwróc� swoje oblicze”.
�Lub „moje ukryte miejsce”. Najwyraź-
niej chodzi o najskrytsz� cz�ść sank-
tuarium Jehowy. 7:23 �Czyli kajdany,
w których pójd� do niewoli. 7:26 �Lub
„prawa”. 8:1 �Chodzi o szósty rok po-
bytu króla Jehojachina, Ezechiela i in-
nych

˙
Zydów na wygnaniu (zob. Eze 1:2).
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wać moc� Wszechwładnego Pa-
na, Jehowy. 2 Zobaczyłem ko-
goś, kto wygl�dał jak ogień. Po-
niżej czegoś przypominaj�cego
jego biodra był ogieńa. Powy-
żej czegoś przypominaj�cego je-
go biodra była jasność, coś jak
blask elektrum�b. 3 Potem wy-
ci�gn�ł coś podobnego do r�ki
i chwycił mnie za włosy na gło-
wie. A jakiś duch za spraw� wi-
zji od Boga uniósł mnie mi�dzy
ziemi� i niebo i zabrał do Jero-
zolimy, przed wejście do bramy
wewn�trznejc zwróconej na pół-
noc, gdzie stoi bałwochwalczy
symbol� pobudzaj�cy Boga do
zazdrościd. 4 Była tam chwa-
ła Boga Izraelae, która wygl�da-
ła jak to, co widziałem na rów-
ninie�f.

5 Wtedy powiedział do mnie:
„Synu człowieczy, spójrz, prosz�,
na północ”. Popatrzyłem wi�c
w kierunku północnym i zoba-
czyłem, że przy wejściu do bramy
usytuowanej na północ od ołta-
rza stoi ten symbol� pobudzaj�cy
Boga do zazdrości. 6 I rzekł do
mnie: „Synu człowieczy, czy wi-
dzisz, jakich strasznych, obrzyd-
liwych rzeczy dopuszcza si� tu
dom Izraela?g Przez te rzeczy
oddaliłem si� od swojego sank-
tuariumh. Ale zobaczysz jeszcze
straszniejsze obrzydliwości”.

7 Potem przyprowadził mnie
do wejścia na dziedziniec i zo-
baczyłem otwór w murze.
8 Rzekł do mnie: „Synu człowie-
czy, prosz�, przebij ten mur”.
Przebiłem wi�c mur i zobaczy-
łem jakieś wejście. 9 Powie-
dział do mnie: „Wejdź i zobacz,
jakich okropnych, obrzydli-
wych rzeczy si� tu dopuszcza-

8:1 �Dosł. „spocz�ła na mnie r�ka”.
8:2 �Błyszcz�cy stop złota i srebra.
8:3 �Lub „bożek zazdrości”. 8:4 �Lub
„dolinnej równinie”. 8:5 �Lub „bożek”.

j�”. 10 Kiedy tam wszedłem,
zobaczyłem wyryte na ścianach
dookoła wszelkiego rodzaju wi-
zerunki stworzeń pełzaj�cych
i budz�cych wstr�t zwierz�ta,
wszystkie odrażaj�ce bożki� do-
mu Izraelab. 11 A stało przed
nimi 70 spośród starszych do-
mu Izraela, w tym Jaazaniasz,
syn Szafanac. Każdy miał w r�-
ku kadzielnic�, z której unosił
si� wonny dymd. 12 Powiedział
do mnie: „Synu człowieczy, czy
widzisz, co starsi domu Izrae-
la robi� w ciemnościach, w we-
wn�trznych pomieszczeniach,
w których wszyscy maj�� swoje
bożki? Mówi�: ‚Jehowa nas nie
widzi. Jehowa opuścił kraj’”e.

13 I rzekł do mnie: „A zoba-
czysz jeszcze straszniejsze
obrzydliwości, których si� do-
puszczaj�”. 14 Przyprowadził
mnie przed wejście do północnej
bramy domu Jehowy i zobaczy-
łem tam kobiety, które siedziały
i opłakiwały boga Tammuza.

15 Nast�pnie mnie zapytał:
„Synu człowieczy, czy to widzisz?
A zobaczysz jeszcze straszniej-
sze obrzydliwości”f. 16 I wpro-
wadził mnie na wewn�trzny dzie-
dziniec domu Jehowyg. Tam przy
wejściu do świ�tyni Jehowy,
mi�dzy portykiem a ołtarzem,
było około 25 m�żczyzn obró-
conych plecami do świ�tyni Je-
howy. Z twarzami skierowanymi
na wschód kłaniali si� słońcuh.

17 Wtedy powiedział do mnie:
„Synu człowieczy, czy to wi-
dzisz? Czy Judejczykom� to nie
wystarczy, że dopuszczaj� si�
tych obrzydliwych rzeczy, że

8:10 �Hebr. termin przetłumaczony tu
na „odrażaj�ce bożki” może być spo-
krewniony ze słowem oznaczaj�cym
„gnój”. Używa si� go w celu wyraże-
nia pogardy. 8:12 �Lub „wystawiaj� na
pokaz”. 8:17 �Dosł. „domowi Judy”.
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napełniaj� kraj przemoc�a i ci�g-
le mnie obrażaj�? A jeszcze
pod nos podsuwaj� mi gał�zk��.
18 Dlatego b�d� działał w gnie-
wie. Nie użal� si�� nad nimi, nie
okaż� im współczuciab. B�d� do
mnie głośno wołać, ale ich nie
wysłucham”c.

9 Potem usłyszałem Jego do-
nośny głos: „Zwołajcie tych,

którzy maj� ukarać miasto. Każ-
dy ma mieć w r�ku śmiercionoś-
n� broń!”.

2 I zobaczyłem, jak od stro-
ny bramy górnejd, zwróconej na
północ, idzie sześciu m�żczyzn
z niszczycielsk� broni� w r�ku.
Był też z nimi człowiek w lnianej
szacie, z kałamarzem sekretar-
skim u boku. Wszyscy oni przy-
szli i stan�li przy miedzianym
ołtarzue.

3 Wtedy chwała Boga Izrae-
laf uniosła si� znad cherubów,
gdzie si� znajdowała, i prze-
niosła si� do progu świ�ty-
ni�g, a Bóg zawołał do człowieka
w lnianej szacie, maj�cego u bo-
ku kałamarz sekretarski. 4 Je-
howa rzekł do niego: „Przejdź
przez miasto, przez Jerozolim�,
i zrób znak na czołach ludzi,
którzy wzdychaj� i j�cz�h z po-
wodu wszystkich obrzydliwych
rzeczy, jakie si� tam popełnia” i.

5 Potem usłyszałem, jak mó-
wi do pozostałych m�żczyzn:
„Idźcie za nim przez mias-
to i uśmiercajcie. Nie możecie
si� użalić�, nie możecie okazać
współczucia j. 6 Zabijcie m�ż-
czyzn, starych i młodych, dzie-
wice, małe dzieci i kobiety—

8:17 �Najwyraźniej chodzi o gał�zk� wy-
korzystywan� w bałwochwalczym kul-
cie. 8:18; 9:10 �Dosł. „moje oko si� nie
użali”. 9:3; 10:3 �Dosł. „domu”. Tak
samo w kolejnych wyst�pieniach w roz-
dziale. 9:5 �Dosł. „wasze oko si� nie
użali”.

wszystkich, co do jednegoa. Nie
zbliżajcie si� tylko do nikogo,
kto ma na sobie znakb. Zacznij-
cie od mojego sanktuarium”c.
I rozpocz�li od starszych lu-
du, którzy byli przed świ�tyni�d.
7 Potem im polecił: „Skalajcie
świ�tyni�, napełnijcie dziedziń-
ce zabitymie. Ruszajcie!”. Ru-
szyli wi�c, a potem zacz�li zabi-
jać ludzi w mieście.

8 Gdy ich zabijali, ja sam oca-
lałem. Padłem na twarz i wy-
krzykn�łem: „Ach, Wszechwład-
ny Panie, Jehowo! Czy masz
zamiar zgładzić wszystkich po-
zostałych z Izraela, wylewaj�c
swój gniew na Jerozolim�?”f.

9 Wtedy mi powiedział:
„Grzech domu Izraela i Judy jest
bardzo, bardzo wielkig. W kra-
ju przelewa si� mnóstwo krwih,
a to miasto jest pełne zepsucia i.
Bo mówi�: ‚Jehowa opuścił kraj,
Jehowa nas nie widzi’ j. 10 Nie
użal� si�� nad nimi, nie okaż�
im współczuciak. Sprawi�, że po-
nios� konsekwencje swojego po-
st�powania”.

11 Potem zobaczyłem czło-
wieka w lnianej szacie, z kałama-
rzem sekretarskim u boku. Wró-
cił i powiedział: „Zrobiłem tak,
jak mi kazałeś”.

10 Nad platform� rozpoście-
raj�c� si� nad głowami

cherubów zobaczyłem coś, co
wygl�dało jak kamień szafi-
rowy, a kształtem przypominało
tronl. 2 Wtedy Bóg odezwał si�
do człowieka w lnianej szaciem:
„Wejdź pomi�dzy kołan, pod che-
rubów, nabierz w obie garście
rozżarzonych w�glio znajduj�-
cych si� mi�dzy cherubami i roz-
rzuć je po mieście”p. I zobaczy-
łem, że wszedł.

3 Gdy wchodził, cherubowie
stali na prawo od świ�tyni�,
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a dziedziniec wewn�trzny był
wypełniony obłokiem. 4 Kiedy
chwała Jehowya przeniosła si�
znad cherubów w stron� pro-
gu świ�tyni, stopniowo świ�ty-
nia też wypełniła si� obło-
kiemb. A dziedziniec był pełen
blasku chwały Jehowy. 5 Od-
głos skrzydeł cherubów było
słychać aż na dziedzińcu ze-
wn�trznym. Przypominał on
głos Wszechmocnego Boga, gdy
przemawiac.

6 Kiedy Bóg nakazał czło-
wiekowi w lnianej szacie: „Weź
ogień spomi�dzy kół, spomi�-
dzy cherubów”, on wszedł i sta-
n�ł obok jednego z kół. 7 Wte-
dy jeden z cherubów wyci�gn�ł
r�k� po ogień znajduj�cy si�
mi�dzy cherubamid i włożył go
w obie garście człowieka w lnia-
nej szaciee, a on go wzi�ł
i wyszedł. 8 Pod skrzydłami
cherubów było coś, co przypo-
minało ludzkie r�cef.

9 Obok cherubów zobaczy-
łem cztery koła, po jednym obok
każdego cheruba. Błyszczały
one jak chryzolitg. 10 Wszyst-
kie cztery wygl�dały tak samo—
jak gdyby koło znajdowało si�
w kole. 11 Mogły si� poruszać
w któr�kolwiek z czterech stron
bez obracania si�. Zmierzały
tam, gdzie kierowała si� głowa,
a przemieszczaj�c si�, nie musia-
ły wykonywać skr�tu. 12 Cia-
ła czterech cherubów—ich ple-
cy, r�ce i skrzydła—jak również
ich koła ze wszystkich stron by-
ły pełne oczuh. 13 I usłysza-
łem, jak rozległ si� głos: „Ruszaj-
cie, koła!”.

14 Każdy z cherubów miał
cztery twarze. Pierwsza była
twarz� cheruba, druga—twarz�
człowieka, trzecia—twarz� lwa,
a czwarta—twarz� orła i.

15 Gdy cherubowie si� uno-
sili — a były to te same żywe

stworzenia�, które widziałem
nad rzek� Kebara— 16 gdy ru-
szali, razem z nimi ruszały koła,
a gdy podnosili skrzydła, żeby
być wysoko nad ziemi�, koła nie
skr�cały ani nie oddalały si� od
nichb. 17 Gdy oni stawali, sta-
wały też koła, a gdy oni si� uno-
sili, razem z nimi unosiły si� ko-
ła, bo duch, który oddziaływał
na żywe stworzenia�, był rów-
nież w kołach.

18 Potem chwała Jehowyc

oddaliła si� znad progu świ�ty-
ni i zatrzymała si� nad che-
rubamid. 19 Kiedy patrzyłem,
cherubowie podnieśli skrzydła
i unieśli si� z ziemi. Gdy si�
oddalili, razem z nimi oddali-
ły si� koła. Zatrzymali si� przy
wschodniej bramie domu Jeho-
wy, a nad nimi unosiła si� chwa-
ła Boga Izraelae.

20 Były to te same żywe stwo-
rzenia�, które widziałem pod tro-
nem Boga Izraela nad rzek� Ke-
barf, dlatego poznałem, że to
cherubowie. 21 Wszystkie czte-
ry miały po cztery twarze, po
cztery skrzydła, a pod skrzydła-
mi coś, co przypominało ludzkie
r�ceg. 22 Ich twarze wygl�dały
jak te, które widziałem nad rze-
k� Kebarh. Każde z tych stworzeń
przemieszczało si� prosto przed
siebiei.

11 Jakiś duch przeniósł
mnie do wschodniej bra-

my domu Jehowy, bramy zwró-
conej na wschódj. Zobaczyłem
przy niej 25 m�żczyzn, a wśród
nich Jaazaniasza, syna Azzu-
ra, oraz Pelatiasza, syna Be-
najasza, ksi�ż�t luduk. 2 Po-
tem Bóg rzekł do mnie: „Synu
człowieczy, ci ludzie knuj� zło
i udzielaj� złych rad w zwi�z-
ku z tym miastem. 3 Mówi�:
‚Czy to nie czas na budowanie

10:15, 20 �Dosł. „żywe stworzenie”.
10:17 �Dosł. „duch żywego stworzenia”.
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domów?a To miasto� jest kot-
łem�b, a my jesteśmy mi�sem’.

4 „Prorokuj wi�c przeciwko
nim. Prorokuj, synu człowieczy”c.

5 Wtedy zacz�ł na mnie od-
działywać duch Jehowyd i On mi
polecił: „Powiedz: ‚Oto co mó-
wi Jehowa: „Macie racj�, domu
Izraela. Wiem, o czym myślicie.
6 Sprawiliście, że wielu w tym
mieście umarło, napełniliście
ulice zwłokami”’”e. 7 „Dlate-
go Wszechwładny Pan, Jeho-
wa, mówi: ‚Miasto jest kotłem,
ale mi�sem s� zwłoki, które po
nim rozrzuciliścief. Wy zostanie-
cie z niego zabrani’”.

8 „‚Boicie si� mieczag, a ja
sprowadz� przeciwko wam
miecz’—oświadcza Wszechwład-
ny Pan, Jehowa. 9 ‚Wyprowa-
dz� was z miasta, wydam was
w r�ce cudzoziemców i wykonam
na was wyrokh. 10 Padniecie
od miecza i. Os�dz� was na gra-
nicy Izraela j. I przekonacie si�, że
ja jestem Jehowak. 11 Dla was
miasto nie b�dzie kotłem, wy nie
b�dziecie mi�sem w jego wn�-
trzu. Na granicy Izraela was os�-
dz�. 12 I przekonacie si�, że ja
jestem Jehowa. Bo nie stosowa-
liście si� do moich przepisów
i nie wypełnialiście moich roz-
porz�dzeńl, lecz post�powaliście
jak otaczaj�ce was narody�’”m.

13 Gdy tylko skończyłem pro-
rokować, umarł Pelatiasz, syn Be-
najasza. Wtedy padłem na twarz
i wykrzykn�łem: „Ach, Wszech-
władny Panie, Jehowo! Czy masz
zamiar zgładzić pozostałych z Iz-
raela?”n.

14 I Jehowa znów do mnie
przemówił: 15 „Synu człowie-

11:3 �Dosł. „ona”, czyli Jerozolima.
˙
Zy-

dzi myśleli, że to miasto zapewni im
ochron�. �Lub „garnkiem z szerokim
otworem”. 11:12 �Lub „według rozpo-
rz�dzeń otaczaj�cych was narodów”.

czy, twoim braciom—tym z pra-
wem wykupu—i całemu domo-
wi Izraela mieszkańcy Jerozolimy
powiedzieli: ‚Trzymajcie si� z da-
la od Jehowy. Ta ziemia jest na-
sza, otrzymaliśmy j� na włas-
ność’. 16 Dlatego powiedz: ‚Oto
co mówi Wszechwładny Pan, Je-
howa: „Chociaż wygnałem ich da-
leko do innych narodów, rozpro-
szyłem do innych krajówa, to na
krótk� chwil� stan� si� tam dla
nich sanktuarium”’b.

17 „Powiedz: ‚Oto co mówi
Wszechwładny Pan, Jehowa:
„Zbior� ich z ludów, pozbieram
z krajów, do których zostali roz-
proszeni, i dam im ziemi� izra-
elsk�c. 18 Gdy tam powróc�,
usun� z niej wszystkie rzeczy bu-
dz�ce wstr�t i wszystkie obrzyd-
liwe praktykid. 19 I dam im jed-
no� sercee, i włoż� w nich nowego
duchaf. Usun� z ich ciał serce ka-
mienneg, a dam im serce mi�k-
kie�h, 20 żeby post�powali we-
dług moich ustaw i trzymali si�
moich rozporz�dzeń, żeby byli im
posłuszni. Wtedy b�d� moim lu-
dem, a ja b�d� ich Bogiem”’.

21 „‚ „Ale jeśli chodzi o tych,
których serca przylgn�ły do
rzeczy budz�cych wstr�t i do o-
brzydliwych praktyk, to ja spra-
wi�, że ponios� konsekwen-
cje swojego post�powania”—
oświadcza Wszechwładny Pan,
Jehowa’”.

22 Wtedy cherubowie pod-
nieśli skrzydła. Tuż przy nich by-
ły koła i, a nad nimi znajdowała
si� chwała Boga Izraela j. 23 Na-
st�pnie chwała Jehowyk oddali-
ła si� od miasta i zatrzymała
si� nad gór� na wschód od
niegol. 24 A jakiś duch prze-
niósł mnie—w wizji otrzymanej

11:19 �Lub „zjednoczone”. �Dosł. „cie-
lesne”. Chodzi o serce wrażliwe na Boże
wskazówki.
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dzi�ki duchowi Bożemu—do wy-
gnańców w Chaldei. Wtedy wizja,
któr� ogl�dałem, si� skończyła.
25 A ja zacz�łem opowiadać wy-
gnańcom o wszystkim, co mi Je-
howa pokazał.

12 Jehowa znów do mnie
przemówił: 2 „Synu czło-

wieczy, mieszkasz wśród ludu
buntowniczego—wśród tych, któ-
rzy maj� oczy, żeby widzieć, ale
nie widz�, i którzy maj� uszy, że-
by słyszeć, ale nie słysz�a, bo
s� ludem buntowniczymb. 3 Ty
wi�c, synu człowieczy, spakuj
swoje rzeczy, jak gdybyś szedł
na wygnanie. Nast�pnie—za dnia,
tak żeby ci� widzieli—wyjdź, jak-
byś miał iść na wygnanie, jakbyś
przenosił si� ze swojego domu
w inne miejsce. Może zastano-
wi� si� nad tym, chociaż s� lu-
dem buntowniczym. 4 Za dnia,
gdy b�d� patrzeć, wyjdź ze spa-
kowanymi rzeczami, jakbyś miał
iść na wygnanie, a wieczoremwy-
rusz na ich oczach jak ktoś pro-
wadzony na wygnaniec.

5 „Na ich oczach wybij w mu-
rze dziur� i przenieś przez ni�
swoje rzeczyd. 6 Na ich oczach
włóż je sobie na plecy i wyjdź
z nimi w ciemnościach. Zakryj
sobie twarz, żeby nie widzieć
ziemi. Bo uczyniłem ci� znakiem
dla domu Izraela”e.

7 Post�piłem wi�c dokładnie
według tego nakazu. Za dnia
wyniosłem spakowane rzeczy,
jak gdybym miał iść na wygna-
nie, a wieczorem wybiłem w mu-
rze dziur�. Kiedy si� ściem-
niło, wzi�łem swoje rzeczy i na
oczach ludu wyniosłem je na
plecach.

8 Rano Jehowa znów do mnie
przemówił: 9 „Synu człowieczy,
czy Izraelici, ten buntowni-
czy lud, nie pytali ci�: ‚Co ro-
bisz?’. 10 Powiedz im: ‚Tak mó-
wi Wszechwładny Pan, Jehowa:

„Oto wypowiedź dotycz�ca na-
czelnikaa Jerozolimy i Izraeli-
tów�, którzy w niej mieszkaj�” ’.

11 „Powiedz: ‚Jestem dla was
znakiemb. Jak ja uczyniłem, tak
stanie si� im: pójd� na wygnanie,
do niewolic. 12 Ich naczelnik
weźmie swoje rzeczy na plecy
i wyjdzie w ciemnościach. Wybi-
je w murze dziur� i przeniesie
przez ni� swoje rzeczyd. Zakryje
sobie twarz, żeby nie widzieć zie-
mi’. 13 I zarzuc� na niego swo-
j� sieć łowieck�, a on si� w ni�
złapiee. Potem zaprowadz� go
do Babilonu, do kraju Chaldej-
czyków, ale on go nie zobaczy.
I tam umrzef. 14 A wszystkich
z jego otoczenia—jego pomocni-
ków i jego wojska—rozprosz� we
wszystkich kierunkach�g. I do-
b�d� miecza, żeby ich ścigałh.
15 Gdy ich rozrzuc� mi�dzy na-
rodami, rozprosz� po krajach,
przekonaj� si�, że ja jestem Je-
howa. 16 Nielicznych spośród
nich ocal� od miecza, kl�ski gło-
du i zarazy, żeby wśród narodów,
do których przyb�d�, mogli opo-
wiedzieć o wszystkich swoich
obrzydliwych praktykach. I prze-
konaj� si�, że ja jestem Jehowa”.

17 Jehowa znów do mnie
przemówił: 18 „Synu człowie-
czy, masz z drżeniem jeść chleb
i z l�kiem i niepokojem pić
wod�i. 19 I powiedz ludowi tej
ziemi: ‚Oto co mówi Wszech-
władny Pan, Jehowa, do miesz-
kańców Jerozolimy w ziemi Iz-
raela: „Z niepokojem b�d� jeść
chleb i z przerażeniem pić wo-
d�, bo ich ziemia zostanie cał-
kowicie spustoszona j z powo-
du przemocy wszystkich, którzy
w niej mieszkaj�k. 20 Zamiesz-
kane miasta zostan� zniszczo-
ne i kraj stanie si� pustkowiem l.
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I przekonacie si�, że ja jestem
Jehowa”’”a.

21 Potem Jehowa znów do
mnie przemówił: 22 „Synu czło-
wieczy, co to za przysłowie ma-
cie w Izraelu: ‚Dni mijaj�, a żadna
wizja si� nie spełnia’?b 23 Po-
wiedz im: ‚Oto co mówi Wszech-
władny Pan, Jehowa: „Sprawi�,
że tych słów nie b�dzie si� już
wypowiadać, że nie b�dzie si�
ich używać w Izraelu jako przy-
słowia”’. Powiedz im: ‚Nadchodz�
dnic, gdy każda wizja si� speł-
ni’. 24 W domu Izraela nie b�-
dzie już żadnej fałszywej wizji ani
pochlebczej� wróżbyd. 25 ‚ „Ja,
Jehowa, wyrzekn� słowo i cokol-
wiek powiem, to si� stanie. Już
wi�cej nie b�d� zwlekałe. Za wa-
szych dnif, buntowniczy ludu,wy-
rzekn� słowo i je spełni�”. Takie
jest oświadczenie Wszechwładne-
go Pana, Jehowy’”.

26 Jehowa znów domnie prze-
mówił: 27 „Synu człowieczy, Iz-
raelici� mówi�: ‚On ogl�da wizj�
dotycz�c� późniejszych czasów,
prorokuje o dalekiej przyszło-
ści’g. 28 Powiedz im wi�c: ‚Tak
mówi Wszechwładny Pan, Jeho-
wa: „

˙
Zadne z moich słów si� nie

odwlecze. Cokolwiek powiem, to
si� stanie”. Takie jest oświadcze-
nie Wszechwładnego Pana, Jeho-
wy’”.

13 I Jehowa znów do mnie
przemówił: 2 „Synu czło-

wieczy, prorokuj przeciwko pro-
rokom Izraelah, powiedz tym, któ-
rzy wypowiadaj� swoje własne
proroctwa�i: ‚Posłuchajcie słowa
Jehowy. 3 Oto co mówi Wszech-
władny Pan, Jehowa: „Biada głu-
pim prorokom, którzy głosz� to,

12:24 �Lub „zwodniczej”. 12:27 �Dosł.
„dom Izraela”. 13:2 �Lub „prorokuj�
z własnego serca”.

co im dyktuje serce�, chociaż
nic nie widzieli!a 4 Twoi proro-
cy, Izraelu, stali si� podobni do li-
sów wśród ruin. 5 Nie pójd�
do wyłomów w kamiennych mu-
rach, żeby je naprawić dla do-
mu Izraelab i żeby Izrael mógł
si� ostać w bitwie w dniu Jeho-
wy”c. 6 „Ogl�daj� fałszywe wi-
zje i zapowiadaj� kłamstwo. Gło-
sz�: ‚Tak mówi Jehowa’ i czekaj�,
że ich słowa si� spełni�, cho-
ciaż Jehowa wcale ich nie posłałd.
7 Czy wizja, któr� widzicie, nie
jest fałszywa i czy nie zapowiada-
cie kłamstwa, gdy głosicie: ‚Tak
mówi Jehowa’, chociaż ja nic nie
mówiłem?”’.

8 „‚Dlatego Wszechwładny
Pan, Jehowa, rzekł: „ ‚Ponieważ
to, co głosicie jest kłamstwem,
ponieważ wasze wizje s� fałszy-
we, wi�c ja wyst�puj� przeciwko
wam’. Takie jest oświadczenie
Wszechwładnego Pana, Jeho-
wy”e. 9 Moja r�ka zwróciła si�
przeciw prorokom, którzy ma-
j� fałszywe wizje i głosz� kłam-
stwof. Nie znajd� si� wśród
ludzi, którym ufam, nie zosta-
n� uj�ci w spisach domu Izra-
ela i nie wróc� do jego ziemi.
I przekonaj� si�, że ja jestem
Wszechwładny Pan, Jehowag.
10 A wszystko to dlatego, że
sprowadzili mój lud na manow-
ce, mówi�c: „Jest pokój!”, cho-
ciaż nie ma pokojuh. Buduje si�
prowizoryczn� ścian�, a oni tyn-
kuj� j� wapnem�’ i.

11 „Powiedz tym, którzy j�
tynkuj�, że ona runie. Nad-
ci�gnie gwałtowna ulewa, spad-
n� bryły gradu�, rozszaleje si�
wichura i ściana si� rozpadnie j.
12 A kiedy runie, zapytaj� ich:

13:3 �Dosł. „chodz� za swoim duchem”.
13:10 �Czyli cienk� wewn�trzn� ścian�
pokrywaj� tynkiem, żeby sprawiała wra-
żenie solidnej. 13:11 �Dosł. „a wy, bry-
ły gradu, spadniecie”.
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‚Gdzie si� podział tynk, który
położyliście?’a.

13 „Tak mówi Wszechwładny
Pan, Jehowa: ‚To ja w swej wiel-
kiej złości sprowadz� pot�żn�
wichur�, w swoim oburzeniu—
gwałtown� ulew� i bryły gradu.
I spowoduj� wielkie zniszczenie,
bo jestem bardzo rozgniewany.
14 Zburz� ścian�, któr� otyn-
kowaliście wapnem, sprawi�, że
runie na ziemi� i zostanie odsło-
ni�ty jej fundament. Kiedy mias-
to upadnie, zginiecie w nim.
I przekonacie si�, że ja jestem
Jehowa’.

15 „‚Gdy wywr� cały swój
gniew na tej ścianie i na tych,
którzy j� tynkuj� wapnem, po-
wiem do was: „Nie ma już ścia-
ny ani tych, którzy j� tynkuj�b.
16 Nie ma proroków Izraela,
tych, którzy prorokuj� Jerozo-
limie i przekazuj� jej wizje po-
koju, chociaż nie ma pokoju”’c.
Takie jest oświadczenie Wszech-
władnego Pana, Jehowy.

17 „Synu człowieczy, zwróć
si� przeciwko córkom swego lu-
du, które wypowiadaj� swo-
je własne proroctwa, prorokuj
przeciwko nim. 18 Powiedz
im: ‚Oto co mówi Wszechwładny
Pan, Jehowa: „Biada kobietom,
które zszywaj� opaski na każ-
d� r�k�� i zasłony na każd� gło-
w�, żeby zastawiać sidła na lu-
dzi�! Czy zastawiacie sidła na
mój lud�, a próbujecie zachować
własne życie�? 19 Czy b�dzie-
cie mnie znieważać przed mo-
im ludem dla paru garści j�cz-
mienia i paru kawałków chlebad,
okłamuj�c mój lud, który słu-
cha waszych kłamstw, i uśmier-
caj�c tych�, którzy nie powin-

13:18 �Chodzi o opaski, którym przypi-
sywano moc magiczn�, zawi�zywane na
łokciach lub nadgarstkach. 13:18-20
�Lub „dusze”. 13:18 �Lub „dusze mo-
jego ludu”.

ni umrzeć, a zachowuj�c przy
życiu tych�, którzy nie powinni
żyć?” ’a.

20 „Dlatego tak mówi Wszech-
władny Pan, Jehowa: ‚Posłu-
chajcie, kobiety! Rozprawi� si�
z waszymi opaskami, których
używacie do zastawiania sideł na
ludzi�, jak gdyby to były ptaki.
Zerw� je z waszych r�k i uwolni�
tych, na których zastawiacie sid-
ła jak na ptaki. 21 Zerw� wasze
zasłony i wyzwol� swój lud z wa-
szych r�k, tak iż nie b�dzie go
już można złapać w sidła. I prze-
konacie si�, że ja jestem Jeho-
wab. 22 Bo przez swoje kłam-
stwa przygn�białyście prawegoc,
chociaż ja nie zadawałem mu bó-
lu, i wzmacniałyście r�k� nie-
godziwcad, żeby nie zawrócił ze
złej drogi i nie pozostał przy
życiue. 23 Dlatego nie b�dzie-
cie już ogl�dać fałszywych wizji
i zajmować si� wróżbiarstwemf.
Uwolni� swój lud z waszych r�k
i przekonacie si�, że ja jestem
Jehowa’”.

14 Przyszli do mnie niektó-
rzy starsi Izraela i usiedli

przede mn�g. 2 Wtedy Jeho-
wa znów do mnie przemówił:
3 „Synu człowieczy, ci ludzie
pragn� służyć swoim odrażaj�-
cym bożkom�, kład� przed lu-
dem przeszkod�, o któr� on si�
potyka, powód do grzechu. Cze-
mu miałbym odpowiadać na ich
pytania?h 4 Powiedz im: ‚Oto
co mówi Wszechwładny Pan, Je-
howa: „Jeśli jakiś Izraelita prag-
nie służyć swoim odrażaj�cym
bożkom i kładzie przed ludem
przeszkod�, o któr� lud si� po-
tyka—powód do grzechu—a po-
tem przychodzi do proroka i go

14:3 �Hebr. termin przetłumaczony tu
na „odrażaj�ce bożki” może być spo-
krewniony ze słowem oznaczaj�cym
„gnój”. Używa si� go w celu wyrażenia
pogardy.
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wypytuje, to ja, Jehowa, udzie-
l� mu odpowiedzi stosownie do
liczby jego odrażaj�cych boż-
ków. 5 Sprawi�, że serca Izra-
elitów� ogarnie przerażenie, bo
wszyscy si� ode mnie odwrócili
i zacz�li służyć swoim odrażaj�-
cym bożkom”’a.

6 „Powiedz wi�c domowi Iz-
raela: ‚Oto co mówi Wszech-
władny Pan, Jehowa: „Zawróć-
cie, zostawcie swoje odrażaj�ce
bożki, porzućcie wszystkie swo-
je obrzydliwe praktykib. 7 Bo
jeśli jakiś Izraelita lub cudzozie-
miec osiadły w Izraelu odwra-
ca si� ode mnie, a pragnie słu-
żyć swoim odrażaj�cym bożkom
i kładzie przed ludem przeszko-
d�, o któr� lud si� potyka—po-
wód do grzechu—a potem przy-
chodzi do mojego proroka i go
wypytujec, to ja, Jehowa, oso-
biście mu odpowiem. 8 Wyst�-
pi�� przeciw temu człowiekowi,
sprawi�, że stanie si� ostrze-
gawczym przykładem i tematem
przysłów, i zgładz� go spośród
swojego ludud. I przekonacie si�,
że ja jestem Jehowa”’.

9 „‚Ale jeśli prorok da si�
zwieść i udzieli pytaj�cemu od-
powiedzi, to ja, Jehowa, któ-
ry sam go zwiodłeme, wyci�gn�
przeciw niemu r�k� i zgładz� go
spośród swojego ludu, Izraela.
10 I ponios� odpowiedzialność
za swoj� win�. Wina proroka b�-
dzie taka sama jak wina py-
taj�cego, 11 żeby Izraelici� już
wi�cej si� ode mnie nie oddalali
i nie kalali si� żadnym ze swo-
ich wyst�pków. Wtedy b�d� mo-
im ludem, a ja b�d� ich Bogiem’f.
Takie jest oświadczenie Wszech-
władnego Pana, Jehowy”.

12 I Jehowa znów do mnie
przemówił: 13 „Synu człowie-

14:5 �Dosł. „domu Izraela”. 14:8
�Dosł. „zwróc� oblicze”. 14:11 �Dosł.
„dom Izraela”.

czy, jeśli jakiś kraj zgrzeszy
przez niewierne post�powanie
wobec mnie, to wyci�gn� r�-
k� przeciwko niemu i pozbawi�
go zapasów� chleba�a, i ześl�
na niego kl�sk� głodub, i wy-
trac� z niego ludzi i zwierz�tac.
14 ‚Nawet gdyby w nim byli ci
trzej m�żczyźni: Noed, Daniele
i Hiobf, to tylko oni by si� urato-
wali� dzi�ki swojej prawości’g—
oświadcza Wszechwładny Pan,
Jehowa”.

15 „‚Podobnie gdybym spro-
wadził na ten kraj drapieżne
zwierz�ta, które by go wyludni-
ły�, zamieniłyby go w pustkowie,
przez które z powodu tych zwie-
rz�t nikt by nie przechodziłh,
16 to przysi�gam na swoje ży-
cie�’, oświadcza Wszechwładny
Pan, Jehowa, ‚że nawet gdyby
w nim byli ci trzej m�żczyźni,
to nie uratowaliby ani swoich sy-
nów, ani córek—uratowaliby tyl-
ko siebie. A kraj stałby si� pust-
kowiem’”.

17 „‚Podobnie gdybym spro-
wadził na ten kraj miecz i i po-
wiedział: „Niech miecz przejdzie
przez kraj” i gdybym wytracił
z niego ludzi i zwierz�ta j, 18 to
przysi�gam na swoje życie�’,
oświadcza Wszechwładny Pan,
Jehowa, ‚że nawet gdyby w nim
byli ci trzej m�żczyźni, nie urato-
waliby ani swoich synów, ani có-
rek—uratowaliby tylko siebie’”.

19 „‚Podobnie gdybym zesłał
na ten kraj zaraz�k i wylał na nie-
go swój gniew, gdybym zadał mu
dotkliw� kl�sk�� i wytracił z nie-
go ludzi i zwierz�ta, 20 to przy-
si�gam na swoje życie�’, oświad-

14:13 �Dosł. „połami� dr�żki”. Może
chodzić o dr�żki, na których wieszano
chleb. �Lub „jedzenia”. 14:14 �Lub
„uratowaliby swoje dusze”. 14:15 �Lub
„pozbawiłyby go dzieci”. 14:16, 18, 20
�Dosł. „jako żyj�”. 14:19 �Dosł. „wylał
swój gniew przez krew”.
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cza Wszechwładny Pan, Jehowa,
‚że nawet gdyby w nim byli Noea,
Danielb i Hiobc, nie uratowaliby
ani swoich synów, ani córek—
uratowaliby tylko siebie�’”d.

21 „Oto co mówi Wszech-
władny Pan, Jehowa: ‚Tak właś-
nie b�dzie, gdy sprowadz� na Je-
rozolim� cztery rodzaje kar�e—
miecz, kl�sk� głodu, drapieżne
zwierz�ta i zaraz�f—żeby wytra-
cić z niej ludzi i zwierz�tag.
22 Ale niektórzy w niej ocale-
j� i zostan� z niej wyprowadze-
nih—zarówno synowie, jak i cór-
ki! Gdy do was przyjd� i poznacie
ich drogi, ich post�pki, znaj-
dziecie pocieszenie w nieszcz�ś-
ciu, które sprowadz� na Jerozo-
lim�—we wszystkim, co na ni�
sprowadz�’”.

23 „‚Pociesz� was, bo pozna-
cie ich drogi, ich post�pki,
i zrozumiecie, że nie bez powo-
du sprowadziłem to wszystko na
to miasto’ i. Takie jest oświadcze-
nie Wszechwładnego Pana, Je-
howy”.

15 Jehowa znów do mnie
przemówił: 2 „Synu czło-

wieczy, czy to drewno winoroś-
li można porównać z drewnem
lub gał�zi� jakichkolwiek innych
drzew rosn�cych w lesie? 3 Czy
można zrobić z niego palik i wy-
konać nim jak�ś prac�? Albo czy
robi si� z niego kołek, żeby coś
na nim zawiesić? 4 Wrzuca si�
je do ognia, żeby służyło jako
opał. A gdy ogień pochłonie je-
go końce i nadpali środek, to
czy jeszcze si� do czegoś nadaje?
5 Nawet wcześniej, gdy było nie-
tkni�te, nie można go było do ni-
czego użyć. O ileż bardziej bezu-
żyteczne si� staje, gdy je nadpali
lub pochłonie ogień!”.

14:20 �Lub „swoje dusze”. 14:21 �Lub
„cztery s�dy wyrz�dzaj�ce szkod�”.

6 „Dlatego tak mówi Wszech-
władny Pan, Jehowa: ‚Podobnie
jak drewno winorośli rosn�cej
wśród drzew leśnych wyda-
łem na pastw� ognia, tak post�-
pi� z mieszkańcami Jerozolimya.
7 Wyst�pi�� przeciwko nim.
Uratowali si� z ognia, lecz ogień
ich pochłonie. A gdy wyst�pi��
przeciwko nim, przekonacie si�,
że ja jestem Jehowa’”b.

8 „‚Z powodu ich niewiernoś-
cic zamieni� ten kraj w pust-
kowie’d. Takie jest oświadczenie
Wszechwładnego Pana, Jeho-
wy”.

16 Jehowa znów do mnie
przemówił: 2 „Synu czło-

wieczy, uświadom Jerozolimie
jej obrzydliwe praktykie. 3 Po-
wiedz: ‚Oto co mówi do Jerozoli-
my Wszechwładny Pan, Jehowa:
„Pochodzisz z kraju Kananejczy-
ków. Tam si� urodziłaś. Twoim
ojcem był Amorytaf, a matk�—
Hetytkag. 4 Kiedy si� urodziłaś,
nie przeci�to ci p�powiny, nie
umyto ci�, nie natarto sol� ani
nie owini�to w pieluszki. 5 Nikt
nie zlitował si� nad tob� na ty-
le, żeby zrobić dla ciebie choćby
jedn� z tych rzeczy. Nikt nie miał
dla ciebie współczucia. Przeciw-
nie, w dniu twoich narodzin po-
rzucono ci� na otwartym polu,
bo ci�� znienawidzono.

6 „‚„Gdy przechodziłem obok
i zobaczyłem ci� leż�c� we krwi
i bezradnie machaj�c� nóżkami,
powiedziałem do ciebie: ‚

˙
Zyj!’.

Tak, rzekłem do ciebie, leż�cej
we krwi: ‚

˙
Zyj!’. 7 Sprawiłem, że

stałaś si� płodna jak rośliny na
polu. Wyrosłaś i si� rozwin�łaś,
i miałaś na sobie najwspanial-
sze ozdoby. Twoje piersi stały si�
j�drne, twoje włosy urosły. Ale
dalej byłaś naga, nieubrana”’.

15:7 �Dosł. „zwróc� oblicze”. 16:5
�Lub „twoj� dusz�”.
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8 „‚Kiedy przechodziłem o-

bok i ci� zobaczyłem, zwróciłem
uwag�, że jesteś już w wieku od-
powiednim na miłość. Rozci�g-
n�łem wi�c nad tob� sw� szat��a

i zakryłem twoj� nagość. Złoży-
łem ci przysi�g�, wszedłem
z tob� w przymierze’, oświad-
cza Wszechwładny Pan, Jeho-
wa, ‚i stałaś si� moja. 9 Umy-
łem ci�. Zmyłem z ciebie krew
i natłuściłem ci� oliw�b. 10 Po-
tem włożyłem ci haftowan� sza-
t� i sandały z mi�kkiej skórki�,
okryłem ci głow� delikatnym
lnem, ubrałem ci� w kosztow-
ny strój. 11 I przystroiłem ci�
ozdobami. Na r�ce włożyłem ci
bransoletki, a na szyi zawiesi-
łem naszyjnik. 12 Założyłem ci
kolczyk do nosa i kolczyki na
uszy, a na głow� pi�kn� koron�.
13 Ozdabiałaś si� złotem i sreb-
rem, nosiłaś stroje z delikatne-
go lnu i innych drogich tkanin,
wyszywane haftem. Jadałaś naj-
lepsz� m�k�, miód i oliw� i sta-
łaś si� wyj�tkowo pi�knac, god-
na pozycji królowej’”.

14 „‚Twoje pi�kno sprawiło,
że zyskałaś sław�� wśród naro-
dówd, bo dzi�ki mojej własnej
wspaniałości, któr� ci� obdarzy-
łem, było ono doskonałe’e—
oświadcza Wszechwładny Pan,
Jehowa”.

15 „‚Ale ty zacz�łaś polegać
na swoim pi�knief i wykorzysta-
łaś sw� sław�, żeby si� stać
prostytutk�g. Bez umiaru odda-
wałaś si� każdemu przechodnio-
wih, tak iż twoim pi�knem cie-
szyli si� inni. 16 Wzi�łaś swoje
barwne ubrania, porozkładałaś
je na wzniesieniach i uprawiałaś
prostytucj� i—choć tak być nie
powinno, coś takiego nigdy nie

16:8 � lub „poł� szaty”. 16:10 �Lub „ze
skór foczych”. 16:14 �Dosł. „imi�”.

powinno si� zdarzyć. 17 Wzi�-
łaś też swoje pi�kne klejno-
ty�—ze złota i srebra, które ci
dałem—zrobiłaś sobie wyobraże-
nia m�żczyzny i uprawiałaś z ni-
mi prostytucj�a. 18 Nakrywałaś
je swoimi haftowanymi szatami
i ofiarowywałaś im moj� oliw�
i moje kadzidłob. 19 Również
chleb, który ci dałem— pieczony
z najlepszej m�ki, oliwy i miodu,
które dałem ci do jedzenia—skła-
dałaś im jako przyjemn�� wońc.
Tak właśnie si� działo’—oświad-
cza Wszechwładny Pan, Jeho-
wa”.

20 „‚A córki i synów, któ-
rych mi urodziłaśd, dawałaś tym
bożkom na pożarciee. Czy jesz-
cze mało ci było tej prostytu-
cji? 21 Mordowałaś moich sy-
nów, składałaś ich w ofierze,
pal�c ich w ogniu�f. 22 Zaj�-
ta wszystkimi swoimi obrzydli-
wymi praktykami i uprawianiem
prostytucji, zapomniałaś o swo-
jej młodości, gdy byłaś naga,
nieubrana, gdy bezradnie leża-
łaś we własnej krwi. 23 Biada
ci, biada z powodu całego two-
jego zła’g—oświadcza Wszech-
władny Pan, Jehowa. 24 ‚Na
każdym placu budowałaś so-
bie ołtarze i świ�te wzniesie-
nia. 25 Swoje świ�te wzniesie-
nie miałaś na każdej ulicy,
w najbardziej widocznym miej-
scu. I oddawałaś si�� każdemu,
kto przechodziłh. Pławi�c si�
w rozwi�złości i, zmieniłaś swo-
je pi�kno w coś obrzydliwego.
26 Uprawiałaś prostytucj� z sy-
nami Egiptu j, swoimi lubieżny-
mi s�siadami�, i obrażałaś mnie
ogromem swojej rozwi�złości.

16:17 �Lub „ozdoby”. 16:19 �Dosł. „ko-
j�c�”. 16:21 �Dosł. „przeprowadzaj�c
ich przez ogień”. 16:25 �Dosł. „rozkła-
dałaś nogi”. 16:26 �Dosł. „s�siadami
maj�cymi wielkie ciało”.
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27 Wyci�gn� wi�c przeciw tobie
r�k� i zmniejsz� twój przydział
żywnościa, i sprawi�, że b�dziesz
zdana na łask� kobiet�, które ci�
nienawidz�b, córek Filistynów,
oburzonych twoim bezwstydnym
post�powaniemc.

28 „‚Ponieważ jeszcze było ci
mało, zacz�łaś uprawiać prosty-
tucj� z synami Asyriid. Oddawa-
łaś si� im, ale i tak nie czułaś
si� zaspokojona. 29 Rozci�gn�-
łaś wi�c swoje niemoralne prak-
tyki na ziemi� kupców�, na zie-
mi� Chaldejczykówe, ale nawet
wtedy nie miałaś dość. 30 Jak-
że chorowało� twoje serce�’,
oświadcza Wszechwładny Pan,
Jehowa, ‚gdy robiłaś to wszystko,
gdy zachowywałaś si� jak wyuz-
dana prostytutka!f 31 Z drugiej
strony nie byłaś jak prostytut-
ka, bo odmawiałaś zapłaty—choć
zbudowałaś sobie ołtarz na każ-
dej ulicy, w najbardziej widocz-
nym miejscu, i świ�te wzniesienie
na każdym placu. 32 Jesteś nie-
wiern� żon�, która woli obcych
od własnego m�ża!g 33 Każdej
prostytutce daje si� prezen-
tyh, ale ty sama obdarowujesz
wszystkich, którzy ci� poż�daj� i.
Dajesz im łapówk�, żeby przy-
chodzili do ciebie ze wszystkich
stron i uprawiali z tob� prosty-
tucj� j. 34 Różnisz si� od innych
prostytutek.

˙
Zadna z nich nie ro-

bi tak jak ty! Sama płacisz innym,
a oni tobie nie. Działasz zupełnie
inaczej’.

35 „Dlatego, prostytutkok, po-
słuchaj słowa Jehowy. 36 Oto
co mówi Wszechwładny Pan, Je-
howa: ‚Ponieważ dawałaś upust
swoim ż�dzom i odsłaniałaś
swoj� nagość, uprawiaj�c pro-

16:27 �Lub „na to, czego pragn� dusze
kobiet”. 16:29 �Dosł. „ziemi� Kanaan”.
16:30 �Lub „było słabe”. �Możliwe też
„jakże pełny jestem złości na ciebie”.

stytucj� ze swoimi kochankami
i ze wszystkimi obrzydliwymi,
odrażaj�cymi bożkami�a, którym
składałaś w ofierze nawet krew
swoich synówb, 37 wi�c ja zbie-
ram razem wszystkich twoich
kochanków, którym sprawiałaś
przyjemność, wszystkich, któ-
rych kochałaś, i wszystkich, któ-
rych nienawidziłaś. Zbior� ich
przeciwko tobie ze wszystkich
stron i obnaż� ci� na ich oczach,
tak iż zobacz� ci� kompletnie
nag�c.

38 „‚I ukarz� ci� tak, jak si�
karze cudzołożniced i kobiety
przelewaj�ce krewe, a twoja krew
zostanie przelana w gniewie i za-
zdrościf. 39 Wydam ci� w r�ce
twoich kochanków, tak iż zbu-
rz� twoje ołtarze i świ�te wznie-
sieniag, zdejm� z ciebie ubranieh,
zabior� twoje pi�kne klejno-
ty�i i zostawi� ci� nag�, nieubra-
n�. 40 Przyprowadz� przeciw
tobie tłumj, ukamienuj� ci�k i za-
bij� swoimi mieczami l. 41 Spal�
twoje domym i wykonaj� na tobie
wyrok na oczach wielu kobiet.
Sprawi�, że przestaniesz upra-
wiać prostytucj�n i nie b�dziesz
już dawać zapłaty. 42 I uśmie-
rz� swoj� złośćo, moje oburzenie
na ciebie ustaniep. Uspokoj� si�
i już nie b�d� obrażony’.

43 „‚Ponieważ zapomniałaś
o swojej młodościq i wzbudza-
łaś mój gniew, robi�c wszyst-
kie te rzeczy, wi�c teraz ja spra-
wi�, że poniesiesz konsekwencje
swojego post�powania’, oświad-
cza Wszechwładny Pan, Jeho-
wa, ‚i porzucisz swoje bezwstyd-
ne post�pki, wszystkie swoje
obrzydliwe praktyki.

16:36 �Hebr. termin przetłumaczony tu
na „odrażaj�ce bożki” może być spo-
krewniony ze słowem oznaczaj�cym
„gnój”. Używa si� go w celu wyrażenia
pogardy. 16:39 �Lub „ozdoby”.
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44 „‚Każdy, kto posługuje si�

przysłowiami, powie o tobie: „Ja-
ka matka, taka córka!”a. 45 Je-
steś córk� swojej matki, która
gardziła swoim m�żem i swoi-
mi dziećmi. Jesteś siostr� swo-
ich sióstr, które gardziły swoimi
m�żami i swoimi dziećmi. Two-
j� matk� była Hetytka, a ojcem—
Amoryta’”b.

46 „‚Twoj� starsz� siostr�,
która razem z córkami�c miesz-
ka na północ od ciebie�, jest Sa-
mariad, a twoj� młodsz� siostr�,
która razem z córkami mieszka
na południe od ciebie�, jest So-
domae. 47 Ty nie tylko post�-
powałaś tak jak one, nie tyl-
ko naśladowałaś ich obrzydliwe
praktyki—ty bardzo szybko we
wszystkim, co robiłaś, stałaś
si� bardziej zepsuta niż onef.
48 Przysi�gam na swoje życie�’,
oświadcza Wszechwładny Pan,
Jehowa, ‚że twoja siostra Sodo-
ma i jej córki nie robiły te-
go, co robiłaś ty i twoje córki.
49 Grzech twojej siostry Sodo-
my polegał na tym: Ona i jej
córkig popadły w pych�h. Miały
pod dostatkiem żywności i i cie-
szyły si� beztroskim, spokojnym
życiemj, ale nie wspierały uciś-
nionych ani biednychk. 50 Cały
czas były wyniosłe l i na moich
oczach dopuszczały si� obrzyd-
liwych praktykm, dlatego uzna-
łem za konieczne je odrzucićn.

51 „‚Również Samariao nie
popełniła nawet połowy z two-
ich grzechów. Ty dopuszcza-
łaś si� obrzydliwych praktyk
w wi�kszym stopniu niż one, tak
iż na tle tych wszystkich obrzyd-
liwych rzeczy twoje siostry wy-
daj� si� prawep. 52 Musisz te-
raz znosić upokorzenie, bo

16:46 �Prawdopodobnie chodzi o zależ-
ne miejscowości. �Dosł. „na lewo od
ciebie”. �Dosł. „na prawo od ciebie”.
16:48 �Dosł. „jako żyj�”.

usprawiedliwiałaś zachowanie�
swoich sióstr. Swoim grzesznym
post�powaniem, obrzydliwszym
od ich post�powania, sprawiłaś,
że one s� bardziej prawe niż ty.
Wstydź si� wi�c i znoś upoko-
rzenie, bo w porównaniu z tob�
twoje siostry wydaj� si� prawe’.

53 „‚Zbior� ich jeńców, jeń-
ców Sodomy i jej córek oraz jeń-
ców Samarii i jej córek, a razem
z nimi zbior� twoich jeńcówa,
54 żebyś znosiła upokorzenie.
Poczujesz si� zawstydzona z po-
wodu wszystkiego, co robiłaś,
pocieszaj�c je tym. 55 Twoje
własne siostry, Sodoma i jej cór-
ki oraz Samaria i jej córki, znów
stan� si� takie jak kiedyś, a ra-
zem z nimi także ty i twoje cór-
kib. 56 Gdy popadłaś w pych�,
nie uważałaś swojej siostry So-
domy za godn� tego, żeby na-
wet o niej wspominać, 57 do-
póki nie została obnażona twoja
niegodziwośćc. A teraz córki
Syrii i jej s�siadki znieważaj�
ciebie, córki Filistynówd, wszyst-
kie dookoła, traktuj� ci� z po-
gard�. 58 Poniesiesz konsek-
wencje swojego bezwstydnego
post�powania, swoich obrzyd-
liwych praktyk’—oświadcza Je-
howa”.

59 „Oto co mówi Wszech-
władny Pan, Jehowa: ‚Post�pi�
z tob� tak, jak ty sama post�po-
wałaśe, bo wzgardziłaś przysi�-
g�, złamałaś przymierze ze mn�f.
60 Ale nie zapomn� o tym przy-
mierzu—które zawarłem z tob�
w czasie twojej młodości—i za-
wr� z tob� trwałe przymierzeg.
61 Przypomnisz sobie wtedy
swoje post�powanie i si� zawsty-
dziszh, przyjmuj�c swoje sios-
try—zarówno te starsze, jak
i młodsze od ciebie. Dam ci je za

16:52 �Lub „wytaczałaś argumenty na
korzyść”.
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córki, ale nie ze wzgl�du na przy-
mierze z tob�’.

62 „‚Zawr� z tob� przymierze
i przekonasz si�, że ja jestem Je-
howa. 63 Wtedy przypomnisz
sobie swoje post�powanie i b�-
dziesz zbyt zażenowana, żeby
otworzyć usta—z powodu wsty-
du, jakiego zaznasza, gdy mi-
mo wszystkiego, co zrobiłaś, do-
konam za ciebie przebłagania’b.
Takie jest oświadczenie Wszech-
władnego Pana, Jehowy”.

17 Jehowa znów do mnie
przemówił: 2 „Synu czło-

wieczy, zadaj zagadk�, opo-
wiedz przypowieść o domu Izra-
elac. 3 Powiedz: ‚Oto co mówi
Wszechwładny Pan, Jehowa:
„Wielki orzełd z wielkimi skrzyd-
łami, długimi lotkami, o barw-
nym upierzeniu przyleciał nad
Libane i zerwał wierzchołek ced-
ruf. 4 Zerwał najbardziej wy-
staj�c� gał�zk�, zabrał j� do zie-
mi kupców� i posadził w mieście
handlarzyg. 5 Nast�pnie wzi�ł z
kraju nasienieh i zasiał je na uro-
dzajnym polu. Wzi�ł je nad obfi-
te wody i zasadził jak wierzb�.
6 Tam si� przyj�ło i zamieniło
w niskopienn�, bujn� winorośl i

z gał�zkami i liśćmi skierowany-
mi do środka i korzeniami ros-
n�cymi pod ni�. Właśnie tak sta-
ło si� winorośl�, która wypuściła
p�dy i si� rozgał�ziła j.

7 „‚„I nadleciał inny wielki
orzełk z wielkimi skrzydłami i du-
żymi lotkami l. Wtedy ta winorośl
łapczywie wyci�gn�ła do niego
korzenie z grz�dek, na których
wyrosła, również gał�zki i liście
skierowała w jego stron�, żeby
j� nawadniałm. 8 A przecież po-
sadzono j� na urodzajnym polu,
w okolicy obfituj�cej w wod�, że-
by si� rozgał�ziła i rodziła owo-

17:4 �Dosł. „ziemi Kanaan”.

ce, żeby si� stała majestatyczn�
winorośl�”’a.

9 „Powiedz: ‚Oto co mówi
Wszechwładny Pan, Jehowa:
„Czy b�dzie dobrze rosn�ć? Czy
ktoś nie wyrwie jej korzenib
i nie sprawi, że jej owoce zgni-
j�, a młode p�dy zwi�dn�?c Tak
uschnie, że nie b�dzie potrzeba
ani silnej r�ki, ani wielu ludzi,
żeby wyci�gn�ć j� z korzeniami.
10 Choć jest przesadzona, czy
b�dzie dobrze rosn�ć? Czy cał-
kiem nie uschnie, gdy powieje na
ni� wschodni wiatr? Uschnie na
grz�dce, na której wyrosła”’”.

11 I Jehowa znów do mnie
przemówił: 12 „Powiedz, pro-
sz�, temu buntowniczemu domo-
wi: ‚Czy nie wiecie, co to zna-
czy?’. Powiedz: ‚Król babiloński
przybył do Jerozolimy, zabrał jej
króla i jej ksi�ż�t i zaprowadził
ich do Babilonud. 13 A z jed-
nym z królewskich potomków�e

zawarł przymierze i zwi�zał
go przysi�g�f. Zabrał też z kra-
ju ważne osobistościg, 14 żeby
królestwo straciło na znaczeniu
i nie mogło si� podnieść, że-
by mogło dalej istnieć tylko
dzi�ki dotrzymaniu zawartego
z nim przymierzah. 15 Ale król
w końcu zbuntował si� przeciw
niemu i—wyprawił posłańców do
Egiptu, by sprowadzili stamt�d
konie j i liczne wojskok. Czy mu
si� powiedzie? Czy ten, kto tak
robi, uniknie kary? Czy może
złamać przymierze i ujść cało?’l.

16 „‚„Przysi�gam na swoje
życie”�, oświadcza Wszechwład-
ny Pan, Jehowa, „że umrze
w Babilonie—tam, gdzie mieszka
król�, który sam ustanowił go�
królem, a którego przysi�g� on
wzgardził i którego przymierze
złamałm. 17 Gdy usypi� wały

17:13 �Dosł. „z królewskiego nasienia”.
17:16 �Dosł. „jako żyj�”. �Czyli Nabu-
chodonozor. �Czyli Sedekiasza.
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obl�żnicze i zbuduj� obl�żnicze
mury, żeby zgin�ło wiele ludzi�,
wielkie wojska faraona, jego licz-
ne oddziały, nie pomog� mu na
wojniea. 18 Bo wzgardził przy-
si�g� i złamał przymierze. Zrobił
to wszystko, choć złożył obietni-
c��. Dlatego nie ujdzie cało”’.

19 „‚Tak mówi Wszechwład-
ny Pan, Jehowa: „Przysi�gam
na swoje życie�, że poniesie
konsekwencje wzgardzenia mo-
j� przysi�g�b i złamania moje-
go przymierza. 20 Zarzuc� na
niego swoj� sieć łowieck� i on
si� w ni� złapiec. I zaprowadz�
go do Babilonu, i b�d� si� tam
z nim s�dził z powodu niewier-
ności, której si� wobec mnie do-
puściłd. 21 Wszyscy uciekinie-
rzy z jego oddziałów padn� od
miecza, a pozostali zostan� roz-
proszeni we wszystkich kierun-
kach�e. I przekonacie si�, że ja,
Jehowa, to powiedziałem”’f.

22 „‚Oto co mówi Wszech-
władny Pan, Jehowa: „Wezm�
gał�zk� z wierzchołka wyniosłe-
go cedrug i j� zasadz�. Zerw�
z niego delikatn� gał�zk�h i za-
sadz� j� na wysokiej, wynios-
łej górzei, 23 na wysokiej gó-
rze Izraela. Tam si� rozgał�zi
i b�dzie rodzić owoce, stanie si�
majestatycznym cedrem. B�d�
żyć na nim wszelkie gatunki pta-
ków, b�d� mieszkać w jego cie-
niu. 24 I wszystkie drzewa si�
przekonaj�, że ja, Jehowa, po-
niżyłem drzewo wysokie, a wy-
wyższyłem niskie j. Sprawiłem,
że drzewo zielone uschło, a u-
schłe zakwitłok. Ja, Jehowa, to
powiedziałem i tak zrobiłem”’”.

18 Jehowa znów do mnie
przemówił: 2 „Co zna-

czy to przysłowie, które ma-
cie w ziemi Izraela: ‚Ojcowie je-

17:17 �Lub „dusz”. 17:18 �Dosł. „dał
swoj� r�k�”. 17:19; 18:3 �Dosł. „jako
żyj�”. 17:21 �Dosł. „na każdy wiatr”.

dz� kwaśne winogrona, a synom
cierpn� z�by’?a

3 „‚Przysi�gam na swoje ży-
cie’�, oświadcza Wszechwładny
Pan, Jehowa, ‚że już nie b�dzie-
cie używać w Izraelu tego przy-
słowia. 4 Wszystkie dusze� na-
leż� do mnie. Zarówno dusza
ojca, jak i dusza syna należy do
mnie. Dusza�, która grzeszy, ta
umrze.

5 „‚Załóżmy, że jakiś człowiek
jest prawy, że czyni to, co słusz-
ne i sprawiedliwe. 6 Nie jada na
górach bałwochwalczych ofiarb,
nie szuka pomocy u odrażaj�-
cych bożków� Izraela�, nie cu-
dzołoży� z żon� swojego bliźnie-
goc ani nie współżyje z kobiet�,
która ma miesi�czk�d. 7 Niko-
go nie gn�bie. Zwraca dłużniko-
wi zastawf. Nikogo nie ograbiag.
Sam daje głodnemu jedzenieh,
a nagiemu ubraniei. 8 Nie bie-
rze odsetek ani nie uprawia lich-
wy j. Wystrzega si� niesprawied-
liwościk. Sprawiedliwie rozs�dza
spory mi�dzy ludźmi l. 9 Trzy-
ma si� moich ustaw i przestrze-
ga moich rozporz�dzeń, żeby
okazać si� wiernym. Taki prawy
człowiek na pewno b�dzie żył’m—
oświadcza Wszechwładny Pan,
Jehowa.

10 „‚Ale załóżmy, że taki
człowiek ma syna, który jest ra-
busiemn lub morderc��o albo do-
puszcza si� którejś ze wspo-
mnianych wcześniej rzeczy
11 (choć jego ojciec niczego ta-
kiego nie robił): jada na górach

18:4 �Lub „każde życie”. Zob. Słow-
niczek poj�ć , hasło „Dusza”. �Lub
„osoba”. Zob. Słowniczek poj�ć, has-
ło „Dusza”. 18:6 �Hebr. termin przetłu-
maczony tu na „odrażaj�ce bożki” może
być spokrewniony ze słowem oznaczaj�-
cym „gnój”. Używa si� go w celu wyra-
żenia pogardy. �Dosł. „domu Izraela”.
�Dosł. „nie kala”. 18:10 �Dosł. „przele-
waj�cym krew”.
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bałwochwalcze ofiary, cudzoło-
ży� z żon� swojego bliźniego,
12 gn�bi potrzebuj�cego i bied-
negoa, ograbia innych, nie zwra-
ca zastawu, szuka pomocy u od-
rażaj�cych bożkówb, dopuszcza
si� obrzydliwych praktykc,
13 uprawia lichw� i bierze od-
setkid. Taki syn nie pozostanie
przy życiu. Ponieważ dopusz-
czał si� wszystkich tych obrzyd-
liwych rzeczy, bezwzgl�dnie po-
niesie śmierć. Jego krew spadnie
na niego.

14 „‚Z drugiej strony załóż-
my, że jakiś syn widzi wszyst-
kie grzechy, których dopuszcza
si� jego ojciec. Widzi je, ale sam
ich nie popełnia. 15 Nie ja-
da na górach bałwochwalczych
ofiar, nie szuka pomocy u od-
rażaj�cych bożków Izraela�, nie
cudzołoży� z żon� swojego bliź-
niego, 16 nikogo nie gn�bi, nie
przywłaszcza sobie żadnego za-
stawu, nikogo nie ograbia, sam
daje głodnemu jedzenie, a nagie-
mu ubranie, 17 wystrzega si�
uciskania biednego, nie upra-
wia lichwy ani nie bierze odse-
tek, a wprowadza w czyn mo-
je rozporz�dzenia i przestrzega
moich ustaw. Taki człowiek nie
umrze za grzech swojego ojca.
Z cał� pewności� zachowa ży-
cie. 18 To jego ojciec, który
dopuszczał si� oszustw, ogra-
biał swoich braci, robił złe rze-
czy wśród swojego ludu, umrze
za swój grzech.

19 „‚Zapytacie: „Czemu syn
nie poniesie winy za grzech swo-
jego ojca?”. Bo robi to, co spra-
wiedliwe i prawe, trzyma si�
moich ustaw. Z cał� pewnoś-
ci� zachowa życiee. 20 Dusza�,
która grzeszy, ta umrzef. Syn nie
b�dzie ponosił winy za grzech oj-

18:11 �Dosł. „kala”. 18:15 �Dosł. „do-
mu Izraela”. �Dosł. „nie kala”. 18:20
�Lub „osoba”.

ca, a ojciec za grzech syna. Pra-
wość pójdzie tylko na rachunek
prawego, a zło tylko na rachu-
nek złegoa.

21 „‚Ale jeśli grzesznik� po-
rzuci wszystkie swoje grzechy i
b�dzie si� trzymać moich ustaw
i robić to, co sprawiedliwe i pra-
we, to z cał� pewności� po-
zostanie przy życiu. Nie umrzeb.
22 ˙

Zadnych wyst�pków, których
si� dopuścił, nie b�dzie si� wy-
korzystywać� przeciwko niemuc.
Zachowa życie, bo teraz robi to,
co prawe’d.

23 „‚Czy śmierć grzesznika
sprawia mi przyjemność?’e—py-
ta Wszechwładny Pan, Jehowa.
‚Czy nie wolałbym, żeby porzu-
cił swoje post�powanie i żył?’f.

24 „‚A co wtedy, gdy pra-
wy porzuci prawe post�powanie
i zacznie czynić zło�—wszelkie
obrzydliwe rzeczy, których do-
puszczaj� si� niegodziwcy? Czy
pozostanie przy życiu? Wszyst-
kie jego prawe czyny pójd�
w niepami�ćg. Za swoj� niewier-
ność i grzech poniesie śmierćh.

25 „‚Ale wy powiecie: „Jeho-
wa post�puje niesprawiedliwie” i.
Posłuchajcie, prosz�, domu Izra-
ela! Czy to ja post�puj� niespra-
wiedliwie j, czy to raczej wasze
post�powanie jest niesprawied-
liwe?k

26 „‚Gdy prawy porzuci pra-
we post�powanie i zacznie czy-
nić zło, to poniesie śmierć.
Umrze za zło, którego si� do-
puszcza.

27 „‚A gdy grzesznik porzuci
złe post�powanie i zacznie robić
to, co sprawiedliwe i prawe, ura-
tuje swoje życie�l. 28 Uświa-
domił sobie wszystkie swoje

18:21 �Lub „niegodziwiec”. 18:22
�Dosł. „nie b�d� pami�tane”. 18:24
�Lub „niesprawiedliwość”. 18:27 �Lub
„dusz�”. Zob. Słowniczek poj�ć, hasło
„Dusza”.
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wyst�pki i z nimi zerwał, wi�c
z cał� pewności� pozostanie
przy życiu. Nie umrze.

29 „‚Ale dom Izraela powie:
„Jehowa post�puje niesprawied-
liwie”. Czy to naprawd� ja po-
st�puj� niesprawiedliwie, domu
Izraelaa, czy to raczej wasze po-
st�powanie jest niesprawiedli-
we?’.

30 „‚Dlatego każdego z was
os�dz� stosownie do jego po-
st�powaniab, domu Izraela’—
oświadcza Wszechwładny Pan,
Jehowa. ‚Porzućcie, całkowicie
porzućcie wszystkie swoje wy-
st�pki, żeby nie przyczyniły si�
do waszego upadku, żeby nie
ści�gn�ły na was winy. 31 Ze-
rwijcie ze wszystkimi wyst�pka-
mi, które popełniaciec, i postaraj-
cie si�� o nowe serce i nowego
duchad. Bo czemu mielibyście
umrzeće, domu Izraela?’.

32 „‚Mnie nie sprawia przy-
jemności śmierć żadnego czło-
wieka’f—oświadcza Wszechwład-
ny Pan, Jehowa. ‚Zawróćcie wi�c
i pozostańcie przy życiu’”g.

19 „Wznieś pieśń żałobn�
o naczelnikach Izraela.

2 Zaśpiewaj:
‚Kim była wasza matka?

Lwic� żyj�c� wśród lwów.
Wylegiwała si� mi�dzy silny-

mi młodymi lwami�. Trosz-
czyła si� o swoje lwi�tka.

3 Z jednego lwi�tka, które
odchowała, wyrósł silny
młody lewh.

Nauczył si� rozszarpywać
zdobycz,

pożerał nawet ludzi.
4 Usłyszały o nim narody,

sprawiły, że wpadł
do jamy,

poprowadziły go hakami
do Egiptui.

18:31 �Dosł. „uczyńcie sobie”. 19:2
�Lub „młodymi grzywiastymi lwami”.

5 Lwica czekała, aż w końcu
zrozumiała, że nie ma już
nadziei na jego powrót.

Wzi�ła wi�c inne ze swoich
lwi�tek i zadbała, by wy-
rósł z niego silny mło-
dy lew.

6 On również przechadzał si�
wśród lwów. Był silnym
młodym lwem.

Nauczył si� rozszarpywać
zdobycz, pożerał nawet
ludzia.

7 Kr�żył wśród ich twierdz,
niszczył ich miasta,

tak iż spustoszony kraj
napełnił si� jego rykiemb.

8 Narody z okolicznych pro-
wincji wyruszyły przeciw-
ko niemu, żeby zarzucić
na niego swoj� sieć.

I wpadł do ich jamy.
9 Za pomoc� haków wsadziły

go do klatki, zaprowadziły
do króla Babilonu.

Uwi�ziły go, żeby na górach
Izraela nie słyszano już
jego głosu.

10 Wasza matka była jak wi-
norośl�c zasadzona nad
wodami.

Dzi�ki obfitości wody owo-
cowała i była bujnie rozga-
ł�ziona.

11 Jej mocne gał�zie nadawały
si� na berła władców.

Wyrosła ponad inne drzewa,
jej wysokość i bujne listowie

sprawiły, że zacz�ła si�
wyróżniać.

12 Ale w wielkim gniewie
wyrwano j� z korzeniamid
i rzucono na ziemi�.

Wschodni wiatr wysuszył
jej owoce.

Jej mocne gał�zie zostały
odłamane i uschłye.
Pochłon�ł je ogieńf.

19:10 �Dosł. „jak winorośl w twojej
krwi”.
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13 Teraz jest zasadzona

na pustkowiu,
w ziemi bezwodnej i sprag-

nioneja.
14 Ogień z jej gał�zi si�

rozprzestrzenił. Pochłon�ł
jej młode p�dy i owoce.

I nie przetrwała żadna moc-
na gał�ź, żadne berło
do rz�dzeniab.

Jest to pieśń żałobna i tak�
pozostanie’”.

20 W roku siódmym�, 10 dnia
miesi�ca pi�tego, przyszli

do mnie niektórzy starsi Izraela
i usiedli przede mn�, żeby wypy-
tywać Jehow�. 2 Jehowa prze-
mówił wtedy do mnie: 3 „Sy-
nu człowieczy, przekaż starszym
Izraela: ‚Oto co mówi Wszech-
władny Pan, Jehowa: „Przycho-
dzicie mnie wypytywać? Przy-
si�gam na swoje życie�, że nie
b�d� odpowiadał na wasze py-
tania”c. Takie jest oświadcze-
nie Wszechwładnego Pana, Je-
howy’.

4 „Czy jesteś gotowy ich os�-
dzić�? Czy jesteś gotowy ich os�-
dzić, synu człowieczy? Opowiedz
im o obrzydliwych rzeczach, ja-
kich si� dopuszczali ich przod-
kowied. 5 Przekaż im: ‚Oto co
mówi Wszechwładny Pan, Jeho-
wa: „W dniu, w którym wybra-
łem Izraelae, złożyłem przysi�-
g�� potomkom Jakuba� i dałem
im si� poznać w ziemi egip-
skiejf. Tak, złożyłem im przysi�-
g� i powiedziałem: ‚Ja jestem Je-
howa, wasz Bóg’. 6 W tym dniu
przysi�głem im, że ich wyprowa-

20:1 �Chodzi o siódmy rok pobytu kró-
la Jehojachina, Ezechiela i innych

˙
Zy-

dów na wygnaniu (zob. Eze 1:2). 20:3
�Dosł. „jako żyj�”. Tak samo w kolejnych
wyst�pieniach w rozdziale. 20:4 �Lub
„ogłosić im wyrok”. 20:5 �Dosł. „pod-
niosłem r�k�”. �Dosł. „[potomkom]
domu Jakuba”.

dz� z Egiptu i zaprowadz� do zie-
mi, któr� dla nich upatrzyłem,
do ziemi mlekiem i miodem pły-
n�ceja. Była ona najpi�kniejsz��
ze wszystkich krain. 7 Nast�p-
nie rzekłem do nich: ‚Niech każ-
dy z was odrzuci obrzydliwe rze-
czy, w stron� których kieruj� si�
wasze oczy. Nie kalajcie si� od-
rażaj�cymi bożkami� egipskimib.
Ja jestem Jehowa, wasz Bóg’c.

8 „‚„Ale oni zbuntowali si�
przeciw mnie i nie chcieli mnie
słuchać. Nie odrzucili obrzydli-
wych rzeczy, w stron� których
kierowały si� ich oczy, nie porzu-
cili odrażaj�cych bożków egip-
skichd. Zapowiedziałem wi�c, że
dam upust swojej złości na nich,
że wylej� na nich cały swój gniew
w ziemi egipskiej. 9 Ale zacz�-
łem działać ze wzgl�du na swo-
je imi�, żeby nie było bez-
czeszczone na oczach narodów,
wśród których żylie—dałem im
si� poznać na oczach tych na-
rodów, kiedy wyprowadziłem ich
z Egiptuf. 10 Wyprowadziłem
ich z Egiptu i zaprowadziłem na
pustkowieg.

11 „‚„Dałem im wtedy swo-
je ustawy, sprawiłem, że po-
znali moje rozporz�dzeniah, żeby
człowiek, który ich przestrze-
ga, mógł żyć i. 12 Dałem im też
swoje szabaty j jako znak mi�dzy
mn� a nimik, żeby zrozumieli, że
to ja, Jehowa, ich uświ�cam.

13 „‚ „Ale oni, dom Izraela,
zbuntowali si� na pustkowiu
przeciwko mniel. Nie post�po-
wali zgodnie z moimi ustawami,
odrzucili moje rozporz�dzenia,
których przestrzeganie zapew-
nia życie. I haniebnie bezcześcili

20:6 �Lub „była ona ozdob�”. 20:7
�Hebr. termin przetłumaczony tu na
„odrażaj�ce bożki” może być spokrew-
niony ze słowem oznaczaj�cym „gnój”.
Używa si� go w celu wyrażenia pogardy.
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moje szabaty. Zapowiedziałem
wi�c, że dam upust swojemu
wielkiemu gniewowi na nich, że-
by ich wytracić na pustkowiua.
14 Zacz�łem działać ze wzgl�du
na swoje imi�, żeby nie było bez-
czeszczone na oczach narodów,
które widziały, jak ich wyprowa-
dziłemb. 15 I przysi�głem im
na pustkowiu, że nie wpro-
wadz� ich do ziemi, któr� im da-
łemc—do ziemi mlekiem i mio-
dem płyn�cejd, najpi�kniejszej�
ze wszystkich krain— 16 po-
nieważ odrzucili moje rozporz�-
dzenia i nie post�powali zgodnie
z moimi ustawami, a moje sza-
baty bezcześcili. A wszystko to
dlatego, że ich serce lgn�ło do
odrażaj�cych bożkówe.

17 „‚ „Ale użaliłem si�� nad
nimi i ich nie zniszczyłem, nie
wytraciłem ich na pustkowiu.
18 I powiedziałem tam ich sy-
nomf: ‚Nie post�pujcie jak wasi
przodkowie�g, nie przestrzegaj-
cie ich rozporz�dzeń, nie kalaj-
cie si� ich odrażaj�cymi bożka-
mi. 19 Ja jestem Jehowa, wasz
Bóg. Post�pujcie zgodnie z moi-
mi ustawami i przestrzegajcie
moich rozporz�dzeń, wprowa-
dzajcie je w czynh. 20 A mo-
je szabaty uważajcie za świ�tei—
maj� służyć za znak mi�dzy mn�
a wami, żebyście wiedzieli, że
ja, Jehowa, jestem waszym Bo-
giem’ j.

21 „‚ „Ale ich synowie zbun-
towali si� przeciw mniek. Nie po-
st�powali zgodnie z moimi usta-
wami, nie wprowadzali w czyn
moich rozporz�dzeń, których
przestrzeganie zapewnia życie,
i bezcześcili moje szabaty. Zapo-
wiedziałem wi�c, że dam upust

20:15 �Lub „ozdoby”. 20:17 �Dosł.
„moje oko si� użaliło”. 20:18 �Lub
„zgodnie z przepisami waszych przod-
ków”.

swojej złości na nich, że na pust-
kowiu wylej� na nich cały swój
gniewa. 22 Ale si� powstrzy-
małemb. Zacz�łem działać ze
wzgl�du na swoje imi�c, żeby nie
było bezczeszczone na oczach
narodów, które widziały, jak
ich wyprowadziłem. 23 Ponad-
to przysi�głem im na pustko-
wiu, że ich rozprosz� mi�-
dzy narodami, że ich rozrzuc�
po krajachd, 24 ponieważ nie
wprowadzali w czyn moich roz-
porz�dzeń, odrzucali moje usta-
wye i bezcześcili moje szaba-
ty, a ich oczy kierowały si� ku
odrażaj�cym bożkom ich przod-
ków f. 25 Dopuściłem też, że-
by trzymali si� złych przepisów
i rozporz�dzeń, które nie mog-
ły im zapewnić życiag. 26 I po-
zwoliłem, żeby kalali si� swoimi
ofiarami—pal�c w ogniu� każde
pierworodne dzieckoh. Zrobiłem
to, żeby ich zniszczyć i żeby si�
przekonali, że ja jestem Jeho-
wa”’.

27 „Dlatego, synu człowie-
czy, tak przemów do domu Iz-
raela: ‚Oto co mówi Wszech-
władny Pan, Jehowa: „Również
pod tym wzgl�dem wasi przod-
kowie mnie znieważali, że po-
st�powali wobec mnie niewier-
nie. 28 Wprowadziłem ich do
ziemi, któr� przysi�głem im
daći. A oni na każdym wysokim
wzgórzu i pod każdym bujnym
drzewem j, które zobaczyli, za-
cz�li składać ofiary, dary ofiar-
ne, które mnie obrażały. Przy-
nosili tam ofiary o przyjemnej�
woni i wylewali ofiary płynne.
29 Zapytałem wi�c ich: ‚Co to
za świ�te wzniesienie, na które
chodzicie?’” ’. (Po dziś dzień jest
ono nazywane

´
Swi�tym Wznie-

sieniem)k.

20:26 �Dosł. „przeprowadzaj�c przez
ogień”. 20:28 �Dosł. „koj�cej”.
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30 „Powiedz wi�c domowi

Izraela: ‚Oto co mówi Wszech-
władny Pan, Jehowa: „Czy nie
kalacie si� tak samo jak wasi
przodkowie, uprawiaj�c ducho-
w� prostytucj� ze swoimi odra-
żaj�cymi bożkami?a 31 Czy nie
kalacie si� aż po dziś dzień,
składaj�c ofiary wszystkim swo-
im odrażaj�cym bożkom, pal�c
w ogniu� swoich synów?b A ja
miałbym jeszcze odpowiadać na
wasze pytania, domu Izraela?”’c.

„ ‚Przysi�gam na swoje życie’,
oświadcza Wszechwładny Pan,
Jehowa, ‚że nie b�d� odpowia-
dał na wasze pytaniad. 32 A to,
o czym myślicie�, mówi�c:
„B�dźmy jak inne narody, jak
plemiona innych krajów, które
oddaj� cześć� drewnu i kamie-
niowi”e, nigdy si� nie zdarzy’”.

33 „‚Przysi�gam na swoje ży-
cie’, oświadcza Wszechwładny
Pan, Jehowa, ‚że b�d� panował
nad wami jako król siln� r�-
k� i pot�żnym� ramieniem, da-
j�c upust swojej złości na wasf.
34 Siln� r�k� i pot�żnym ramie-
niem, daj�c upust swojej złości,
wyprowadz� was spośród ludów,
pozbieram z krajów, do których
zostaliście rozproszenig. 35 Za-
prowadz� was na pustkowie tych
ludów i tam b�d� s�dził si� z wa-
mi twarz� w twarzh.

36 „‚Jak na pustkowiu ziemi
egipskiej s�dziłem si� z waszy-
mi przodkami, tak b�d� si� s�-
dził z wami’—oświadcza Wszech-
władny Pan, Jehowa. 37 ‚Każ�
wam przejść pod lask� paster-
sk� i i zwi�ż� si� z wami przy-
mierzem. 38 Ale buntowników
spośród was, tych, którzy prze-
ciw mnie wyst�puj�, usun� j. Wy-

20:31 �Dosł. „przeprowadzaj�c przez
ogień”. 20:32 �Dosł. „co wst�puje do
waszego ducha”. �Lub „usługuj�; słu-
ż�”. 20:33 �Dosł. „wyci�gni�tym”.

prowadz� ich z kraju, w którym
byli cudzoziemcami, ale do ziemi
Izraela nie wejd�a. I przekonacie
si�, że ja jestem Jehowa’.

39 „Domu Izraela, tak mówi
Wszechwładny Pan, Jehowa: ‚Idź-
cie wi�c, niech każdy z was słu-
ży swoim odrażaj�cym bożkomb.
A jeśli potem nie b�dziecie mnie
słuchać, to już wi�cej nie zbez-
cześcicie mojego świ�tego imie-
nia swoimi ofiarami i swoimi od-
rażaj�cymi bożkami’c.

40 „‚Bo na mojej świ�tej gó-
rze, na wysokiej górze Izraela’d,
oświadcza Wszechwładny Pan,
Jehowa, ‚b�dzie mi służyć cały
dom Izraela, wszyscy w krajue.
Tam odnios� si� do was przy-
chylnie i b�d� domagał si� wa-
szych darów ofiarnych, najlep-
szych ofiar, wszystkich waszych
świ�tych rzeczyf. 41 Gdy wy-
prowadz� was spośród ludów,
pozbieram z krajów, do których
zostaliście rozproszenig, odnio-
s� si� do was przychylnie ze
wzgl�du na przyjemn�� woń wa-
szych ofiar. I zostan� uświ�co-
ny wśród was na oczach naro-
dów’h.

42 „‚Gdy was przyprowadz�
do ziemi Izraela i, ziemi, któr�
przysi�głem dać waszym praoj-
com, przekonacie si�, że ja
jestem Jehowa j. 43 Przypomni-
cie tam sobie swoje post�po-
wanie, wszystkie swoje post�pki,
którymi si� skalaliściek, i b�dzie-
cie si� sob�� brzydzić z powodu
wszystkich złych rzeczy, których
si� dopuszczaliściel. 44 Gdy ze
wzgl�du na swoje imi� nie po-
traktuj� was stosownie do wa-
szego złego post�powania, wa-
szych haniebnych post�pków,
domu Izraela, przekonacie si�,
że ja jestem Jehowa’m. Takie jest

20:41 �Dosł. „koj�c�”. 20:43 �Dosł.
„swoimi twarzami”.
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oświadczenie Wszechwładnego
Pana, Jehowy”.

45 Jehowa znów do mnie
przemówił: 46 „Synu człowie-
czy, zwróć swoj� twarz w stron�
południow� i skieruj swoje słowa
na południe, prorokuj lasowi na
południu. 47 Powiedz mu: ‚Po-
słuchaj słowa Jehowy. Tak mó-
wi Wszechwładny Pan, Jehowa:
„Wzniecam przeciw tobie ogieńa,
który pochłonie w tobie każde
drzewo zielone i każde drzewo su-
che. Jego płomień nie zostanie
zgaszonyb i przypiecze si� od nie-
go każda twarz, od południa po
północ. 48 I wszyscy ludzie� zo-
bacz�, że to ja, Jehowa, zapali-
łem ten ogień, który nie zostanie
ugaszony”’”c.

49 A ja powiedziałem: „Ach,
Wszechwładny Panie, Jehowo!
Mówi� o mnie: ‚Czy on zawsze
musi mówić zagadkami�?’”.

21 Jehowa znów do mnie
przemówił: 2 „Synu czło-

wieczy, zwróć swoj� twarz w stro-
n� Jerozolimy i skieruj swoje sło-
wa przeciw świ�tym miejscom�,
prorokuj przeciw ziemi Izraela.
3 Powiedz jej: ‚Tak mówi Jeho-
wa: „Wyst�pi� przeciwko tobie.
Wyci�gn� z pochwy mieczd i wy-
trac� z ciebie zarówno prawych,
jak i niegodziwych. 4 Wytrac�
prawych i niegodziwych, gdy
mój miecz skieruje si� przeciwko
wszystkim ludziom�, od południa
po północ. 5 I wszyscy si� prze-
konaj�, że to ja, Jehowa, wyci�g-
n�łem z pochwy swój miecz i że
już do niej nie wróci”’e.

6 „Synu człowieczy, wzdychaj,
drż�c ze strachu�, wzdychaj gorz-
ko na ich oczachf. 7 A gdy ci�

20:48 �Dosł. „wszelkie ciało”. 20:49
�Lub „w przypowieściach”. 21:2
�Zob. Słowniczek poj�ć. 21:4 �Dosł.
„wszelkiemu ciału”. 21:6 �Lub „z drż�-
cymi biodrami”.

spytaj�: ‚Dlaczego wzdychasz?’,
powiedz: ‚Z powodu pewnej wie-
ści’. Gdy ona nadejdzie, każde
serce struchleje ze strachu�, każ-
da r�ka opadnie i osłabnie każ-
dy duch, a po każdym kolanie po-
cieknie woda�a. ‚Ta wieść z cał�
pewności� nadejdzie i wszystko
to si� stanie’. Takie jest oświad-
czenie Wszechwładnego Pana,
Jehowy”.

8 Jehowa znów do mnie
przemówił: 9 „Synu człowie-
czy, prorokuj: ‚Oto co mówi Je-
howa: „Powiedz: ‚Miecz! Mieczb

jest już naostrzony i wypolero-
wany. 10 Jest naostrzony, go-
towy do urz�dzenia wielkiej rze-
zi. Jest wypolerowany, świeci
si� niczym błyskawica’”’”.

„Czy nie powinniśmy si� cie-
szyć?”—pytaj�.

„‚Ale czy wzgardzi on� ber-
łem mojego synac, tak jak każ-
dym innym drzewem?

11 „‚Dano go do wypolero-
wania, żeby można było nim
władać. Jest naostrzony i wypo-
lerowany, gotowy do umieszcze-
nia w r�ce egzekutorad.

12 „‚Krzycz i j�cze, synu czło-
wieczy, bo ten miecz zawisł nad
moim ludem, nad wszystkimi na-
czelnikami Izraelaf. Padn� od
niego i oni, i mój lud. Dlatego
z żalu uderz si� w udo. 13 Do-
konywany jest przegl�dg. I co si�
stanie, gdy miecz wzgardzi ber-
łem? Przestanie ono istnieć’h—
oświadcza Wszechwładny Pan,
Jehowa.

14 „Synu człowieczy, proro-
kuj. Klaśnij w dłonie i trzy razy
powtórz: ‚Miecz!’. To miecz, któ-
ry zabija, który dokonuje wiel-
kiej rzezi, który osacza swoje
ofiaryi. 15 Ich serca struchlej�

21:7 �Dosł. „stopnieje”. �Czyli mocz,
wydalany ze strachu. 21:10 �Czyli
miecz Jehowy.
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ze strachu�a i wielu padnie
przy bramach miasta. Użyj� mie-
cza i urz�dz� rzeź. Lśni on jak
błyskawica, jest wypolerowa-
ny, gotowy do dokonania rzezi.
16 Pokaż, jaki jesteś ostry. Tnij
na prawo! Tnij na lewo! Kieruj
si� wsz�dzie, gdzie kieruje si�
twoje ostrze! 17 Ja też klasn�
w dłonie. Wylej� swoj� złość i j�
uśmierz�b. Ja, Jehowa, to po-
wiedziałem”.

18 Jehowa znów do mnie
przemówił: 19 „Synu człowie-
czy, wyznacz dwie drogi, który-
mi nadejdzie miecz króla Babilo-
nu. Obie b�d� prowadzić z tego
samego kraju. Na rozdrożu ma
stać znak� wskazuj�cy drog� do
dwóch miast. 20 Jedn� dro-
g�, któr� wyznaczysz, miecz na-
dejdzie przeciwko ammonickiej
Rabbiec, a drug� przeciwko ob-
warowanej Jerozolimied w Ju-
dzie. 21 Bo król Babilonu przy-
staje na rozdrożu, na rozstaju
tych dwóch dróg, żeby odwo-
łać si� do wróżby. Potrz�sa
strzałami. Radzi si� swoich
bożków�. Przygl�da si� w�tro-
bie. 22 Wróżba w jego prawej
r�ce wskazuje na Jerozolim�—
żeby ustawiono tarany i dano
rozkaz do urz�dzenia rzezi,
sygnał do bitwy, żeby ustawiono
tarany naprzeciw bram i usy-
pano wał obl�żniczy, zbudowa-
no obl�żniczy mure. 23 Tym�,
którzy s� z nimi� zwi�zani przy-
si�g�, ta wróżba wyda si� fał-
szywaf. Ale on pami�ta ich win�
i uprowadzi ich jako jeńcówg.

24 „Dlatego tak mówi Wszech-
władny Pan, Jehowa: ‚Sprawi-
liście, że przypomniano sobie
o waszej winie—obnażono wa-

21:15 �Dosł. „stopniej�”. 21:19 �Dosł.
„r�ka”. 21:21 �Dosł. „terafim”. 21:23
�Czyli mieszkańcom Jerozolimy. �Naj-
wyraźniej chodzi o Babilończyków.

sze wykroczenia, wasze grzechy,
wszystkie wasze post�pki sta-
ły si� znane. Ponieważ przypo-
mniano sobie o was, zostaniecie
zabrani sił��’.

25 „Nadszedł twój dzień,
śmiertelnie ranny, niegodziwy
naczelniku Izraelaa, czas wy-
mierzenia ci ostatecznej kary.
26 Oto co mówi Wszechwład-
ny Pan, Jehowa: ‚

´
Sci�gnij zawój,

zdejmij koron�b. Nic nie b�dzie
już takie samoc. Poniżony zo-
stanie wywyższonyd, a wyniosły
poniżonye. 27 W ruin�, w rui-
n�, w ruin� j� zamieni�. Nie b�-
dzie ona należeć do nikogo, aż
przyjdzie ten, który ma prawo
do sprawowania władzyf, i jemu
j� dam’g.

28 „Synu człowieczy, proro-
kuj: ‚Oto co mówi Wszech-
władny Pan, Jehowa, o Ammo-
nitach oraz ich zniewagach’.
Powiedz: ‚Miecz! Miecz jest już
wyci�gni�ty, gotowy do urz�-
dzenia rzezi. Jest wypolerowa-
ny i świeci si� niczym błys-
kawica, gotowy do pochłoni�cia
swoich ofiar. 29 Mimo fałszy-
wych wizji, kłamliwych przepo-
wiedni, które ci� przedstawiaj�,
b�dziesz leżeć razem z pozabi-
janymi�, z niegodziwcami, któ-
rych dzień nadszedł, na których
przyszedł czas ostatecznej kary.
30 Włóż swój miecz z powro-
tem do pochwy. Os�dz� ci� tam,
sk�d jesteś, w kraju, z które-
go pochodzisz. 31 Dam upust
swojemu oburzeniu na ciebie.
Sprawi�, że buchnie na ciebie
ogień mojego wielkiego gniewu.
Wydam ci� w r�ce ludzi okrut-
nych, wprawionych w sianiu za-
gładyh. 32 Staniesz si� opałem
dla ognia i. Kraj spłynie twoj�

21:24 �Dosł. „r�k�”. 21:29 �Najwy-
raźniej chodzi o ammonick� Rabb�.
�Dosł. „na szyjach pozabijanych”.
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krwi�. I już nie b�dzie si� o to-
bie pami�tać. Ja, Jehowa, to po-
wiedziałem’”.

22 Jehowa znów do mnie
przemówił: 2 „Synu czło-

wieczy, czy jesteś gotowy ogło-
sić wyrok� miastu winnemu
krwia, uświadomić mu wszyst-
kie obrzydliwe rzeczy, których
si� dopuszcza?b 3 Powiedz mu:
‚Tak mówi Wszechwładny Pan,
Jehowa: „W twoich murach prze-
lewa si� krewc.Twój czas nadcho-
dzid. Robisz odrażaj�ce bożki�,
żeby si� nimi kalaće. 4 Prze-
lew krwi, którego si� dopusz-
czasz, ści�gn�ł na ciebie win�f,
a twoje odrażaj�ce bożki uczyni-
ły ci� nieczystymg. Sprowadzasz
na siebie szybki koniec, twój
kres już nadchodzi. Sprawi�, że
staniesz si� dla narodów przed-
miotem zniewag, obiektem drwin
dla wszystkich krajówh. 5 Je-
steś miastem maj�cym zł� sła-
w�, pełnym zam�tu. B�d� z cie-
bie drwić kraje bliskie i dalekie i.
6 Każdy z naczelników Izraela
znajduj�cy si� w twych mu-
rach używa swojej władzy do
przelewania krwij. 7 Ojca i mat-
k� traktuje si� w tobie z pogar-
d�k, cudzoziemców si� oszukuje,
a sieroty� i wdowy gn�bi” ’” l.

8 „‚Moimi świ�tymi miejsca-
mi� gardzisz, a moje szabaty
bezcześciszm. 9 W twoich mu-
rach s� oszczercy nastawie-
ni na przelewanie krwin, ludzie,
którzy jadaj� ofiary na górach
i którzy post�puj� bezwstydnieo.
10 W twoich murach hańbi si�
łoże ojca�p i gwałci si� kobie-

22:2 �Dosł. „czy b�dziesz s�dzić, czy
b�dziesz s�dzić”. 22:3 �Hebr. ter-
min przetłumaczony tu na „odrażaj�ce
bożki” może być spokrewniony ze sło-
wemoznaczaj�cym „gnój”. Używa si� go
w celu wyrażenia pogardy. 22:7 �Dosł.
„chłopca bez ojca”. 22:8 �Zob. Słowni-
czek poj�ć. 22:10 �Dosł. „odsłania si�
nagość ojca”.

t� nieczyst� z powodu mie-
si�czkia. 11 M�żczyzna dopusz-
cza si� obrzydliwych rzeczy
z żon� swojego bliźniegob, inny
kala swoj� synow�, dopuszcza-
j�c si� z ni� bezwstydnych czy-
nówc, a jeszcze inny gwałci swo-
j� siostr�, córk� swego ojcad.
12 W tobie za łapówk� przelewa
si� krewe, pożycza si� na pro-
centf, uprawia si� lichw� i wyłu-
dza pieni�dzeg. W ogóle si�
o mnie nie pami�ta’—oświadcza
Wszechwładny Pan, Jehowa.

13 „‚Widz�c twój nieuczciwy
zysk i krew, jak� si� w tobie
przelewa, z odraz� klasn�łem
w dłonie. 14 Czy nie zabraknie
ci odwagi i siły�, gdy podejm�
przeciw tobie działania?h Ja, Je-
howa, to powiedziałem i ja po-
dejm� działania. 15 Rozprosz�
ci� mi�dzy narodami, rozrzuc�
ci� po krajach i i położ� kres
twojej nieczystości j. 16 Okry-
jesz si� hańb� na oczach naro-
dów i przekonasz si�, że ja je-
stem Jehowa’”k.

17 Jehowa znów do mnie
przemówił: 18 „Synu człowie-
czy, dom Izraela stał si� dla
mnie jak bezwartościowy żużel.
Wszyscy s� jak miedź, cyna, że-
lazo i ołów, które wrzuca si�
do pieca, żeby pozyskać srebro.
Stali si� jak żużel powstały po
wytopie srebra l.

19 „Dlatego tak mówi Wszech-
władny Pan, Jehowa: ‚Ponie-
waż staliście si� wszyscy jak
bezwartościowy żużelm, wi�c ja
zbieram was razem w Jerozoli-
mie. 20 Jak srebro, miedź, żela-
zo, ołów i cyn� zbiera si� razem,
wrzuca do pieca i rozdmuchuje
si� ogień, żeby je roztopić, tak sa-
mo ja zbior� was razem w swoim
gniewie, w swojej wielkiej złości

22:14 �Lub „czy wytrzyma twoje serce
i czy twoje r�ce udziel� ci siły”.
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i was roztopi�a. 21 Zbior� was
razem i sprawi�, że buchnie na
was ogień mojego wielkiego gnie-
wub, i roztopi� was w waszym
mieściec. 22 Roztopicie si� tak,
jak w piecu topi si� srebro.
I przekonacie si�, że to ja, Jeho-
wa, dałem upust wielkiej złości
na was’”.

23 Jehowa znów domnie prze-
mówił: 24 „Synu człowieczy,
powiedz temu miastu: ‚Jesteś zie-
mi�, która nie b�dzie oczyszczo-
na, na któr� w dniu oburze-
nia nie spadnie deszcz. 25 Twoi
prorocy spiskuj�d—s� jak rycz�-
cy lew, który rozszarpuje zdo-
bycze. Pożeraj� ludzi�. Grabi�
bogactwa i kosztowności. Spra-
wili, że w twoich murach jest
wiele wdów. 26 Twoi kapłani ła-
mi� moje prawaf i profanuj� mo-
je świ�te miejscag. Nie odróżnia-
j� tego, co świ�te, od tego, co
pospoliteh, nie wyjaśniaj� różni-
cy mi�dzy tym, co nieczyste,
a tym, co czyste i. I nie chc� prze-
strzegać moich szabatów. Znie-
ważaj� mnie. 27 Twoi ksi�ż�ta
s� jak wilki, które rozszarpuj�
zdobycz. Przelewaj� krew, zabija-
j� ludzi� dla nieuczciwego zysku j.
28 A twoi prorocy wybielaj� ich
uczynki, jakby tynkowali ścian�
wapnem. Ogl�daj� fałszywe wizje
i przedstawiaj� kłamliwe przepo-
wiedniek, zapewniaj�c przy tym:
„Tak mówi Wszechwładny Pan,
Jehowa”, chociaż Jehowa wcale
do nich nie mówił. 29 Lud tej
ziemi oszukuje i rabujel, gn�bi po-
trzebuj�cego i ubogiego oraz
oszukuje cudzoziemca, traktuj�c
go niesprawiedliwie’.

30 „‚Szukałem pośród nich
człowieka, który by naprawił ka-
mienny mur lub stan�ł w jego wy-
łomie w obronie tej ziemi przede

22:25, 27 �Lub „dusze”.

mn�, żeby nie została zniszczo-
naa, ale nikogo takiego nie zna-
lazłem. 31 Dlatego dam upust
swojemu oburzeniu na nich i wy-
trac� ich w ogniu swego wielkie-
go gniewu. Sprawi�, że ponios�
konsekwencje swojego post�po-
wania’—oświadcza Wszechwład-
ny Pan, Jehowa”.

23 Jehowa znów do mnie
przemówił: 2 „Synu czło-

wieczy, były dwie kobiety, cór-
ki tej samej matkib. 3 W Egipcie
stały si� prostytutkamic. Upra-
wiały prostytucj� już od młodo-
ści. Tam obściskiwano ich biusty,
pieszczono ich dziewicze piersi.
4 Starsza miała na imi� Ohola�,
a młodsza Oholiba�. Zostały mo-
imi i urodziły mi synów i córki.
Ohola to Samariad, a Oholiba to
Jerozolima.

5 „Ohola zacz�ła uprawiać
prostytucj�e, chociaż należała
do mnie. Poż�dała swych na-
mi�tnych kochanków f—swoich
s�siadów Asyryjczykówg: 6 na-
miestników nosz�cych bł�kit-
ne szaty i zarz�dców, samych
atrakcyjnych młodych m�żczyzn
dosiadaj�cych koni. 7 Odda-
wała si� wszystkim najznamie-
nitszym synom Asyrii i kala-
ła si�h odrażaj�cymi bożkami�
tych, których nami�tnie prag-
n�ła. 8 Nie przestała uprawiać
prostytucji, któr� uprawiała już
w młodości—kiedy to współżyli
z ni� Egipcjanie, kiedy pieś-
cili jej dziewicze piersi i da-
wali upust swojemu poż�daniu
do niej i. 9 Dlatego wydałem j�

23:4 � Imi� to znaczy „jej namiot”.
� Imi� to znaczy „mój namiot jest w niej”.
23:7 �Hebr. termin przetłumaczony tu
na „odrażaj�ce bożki” może być spo-
krewniony ze słowem oznaczaj�cym
„gnój”. Używa si� go w celu wyrażenia
pogardy.
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w r�ce jej nami�tnych kochan-
ków, synów Asyriia, których
poż�dała. 10 Oni j� obnażylib
i zabrali jej synów i córkic, a j�
sam� zabili mieczem. Zyskała
wśród kobiet zł� sław� i wyko-
nano na niej wyrok.

11 „Jej siostra Oholiba to wi-
działa, ale zacz�ła jeszcze bar-
dziej bezwstydnie zaspokajać
swoj� ż�dz� i w uprawianiu
prostytucji prześcign�ła swo-
j� siostr�d. 12 Poż�dała synów
Asyriie, swoich s�siadów: na-
miestników i zarz�dców, wy-
twornie ubranych, dosiadaj�cych
koni—samych atrakcyjnych mło-
dych m�żczyzn. 13 Kiedy si�
skalała, zobaczyłem, że obie o-
brały t� sam� drog�f. 14 Ale
ona w uprawianiu prostytucji po-
sun�ła si� jeszcze dalej. Gdy uj-
rzała wyryte na ścianie wize-
runki m�żczyzn, pomalowane na
czerwono� wizerunki Chaldejczy-
ków— 15 z pasami wokół bio-
der, z wielkimi zawojami na
głowach, wygl�daj�cych jak wo-
jownicy, samych Babilończyków,
urodzonych w chaldejskim kra-
ju— 16 od pierwszego wejrze-
nia zacz�ła ich poż�dać i wy-
prawiła do nich posłańców do
Chaldeig. 17 Synowie Babilonu
przychodzili wi�c, żeby dzielić z
ni� łoże, i kalali j�, zaspokajaj�c
swoje ż�dze. Gdy została przez
nich skalana, odwróciła si�� od
nich z odraz�.

18 „Kiedy stała si� wyuzdan�
prostytutk� i odsłaniała swoj�
nagośćh, odwróciłem si� od niej
z odraz�, tak jak wcześniej z od-
raz� odwróciłem si�� od jej sios-
try i. 19 Oddawała si� prostytu-
cji bez umiaru j, wspominaj�c
swoj� młodość, gdy uprawiała

23:14 �Lub „cynobrem”. 23:17 �Lub
„jej dusza si� odwróciła”. 23:18 �Lub
„moja dusza si� odwróciła”.

prostytucj� w ziemi egipskieja.
20 Poż�dała swoich kochan-
ków, jak nałożnice poż�da-
j� m�żczyzn, których członki s�
jak członki osłów, jak narz�dy
płciowe ogierów. 21 Zat�skni-
ła za bezwstydnym post�powa-
niem z czasów młodości, gdy
w Egipcieb pieszczono jej piersi,
jej młody biustc.

22 „Dlatego, Oholibo, tak mó-
wi Wszechwładny Pan, Jeho-
wa: ‚Podburzam przeciwko to-
bie twoich kochankówd, tych, od
których z odraz� si� odwróci-
łaś�. Przyprowadz� ich przeciw
tobie ze wszystkich strone:
23 synów Babilonuf, wszystkich
Chaldejczykówg, m�żczyzn z Pe-
koduh, Szoi i Koi, razem ze
wszystkimi synami Asyrii—
samych atrakcyjnych młodych
m�żczyzn, namiestników i za-
rz�dców, wojowników, starannie
wybranych�, dosiadaj�cych ko-
ni. 24 Wyrusz� przeciwko tobie
z mnóstwem rydwanów wojen-
nych, z licznym wojskiem, z wiel-
kimi tarczami, puklerzami� i heł-
mami i okr�ż� ci� ze wszystkich
stron. Upoważni� ich do wyko-
nania na tobie wyroku i zro-
bi� to według swojego uznania i.
25 Dam wyraz swojemu oburze-
niu na ciebie i potraktuj� ci� su-
rowo. Odetn� ci nos i uszy,
a ci spośród ciebie, którzy prze-
żyj�, padn� od miecza. Zabio-
r� twoich synów i córki, a tych
spośród ciebie, którzy przeży-
j�, pochłonie ogień j. 26 Zdejm�
z ciebie ubraniek i zabior� two-
je pi�kne klejnoty�l. 27 Położ�
kres twojemu bezwstydnemu po-
st�powaniu, twojej prostytucjim,

23:22 �Lub „odwróciła si� twoja dusza”.
23:23 �Dosł. „wezwanych”. 23:24
�Chodzi o małe tarcze, cz�sto noszone
przez łuczników. 23:26 �Lub „ozdoby”.
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któr� zacz�łaś uprawiać w Egip-
ciea. Przestaniesz wodzić za nimi
oczami i już wi�cej nie b�dziesz
wspominać Egiptu’.

28 „Tak mówi Wszechwładny
Pan, Jehowa: ‚Wydam ci� w r�-
ce tych, których znienawidzi-
łaś, tych, od których z odraz�
si� odwróciłaś�b. 29 Potraktu-
j� ci� z wrogości�. Zabior�
wszystko, co z trudem zdo-
byłaśc, i zostawi� ci� nag�, nie-
ubran�. Tak oto stan� si� jaw-
ne twoje hańbi�ce niemoralne
czyny, twoje bezwstydne po-
st�powanie, twoja prostytucjad.
30 Spotka ci� to dlatego, że jak
prostytutka uganiałaś si� za na-
rodamie, że si� kalałaś ich odra-
żaj�cymi bożkamif. 31 Obrałaś
t� sam� drog� co twoja siostrag,
jej kielich włoż� wi�c w twoj�
r�k�’h.

32 „Tak mówi Wszechwładny
Pan, Jehowa:

‚Pić b�dziesz z gł�bokiego
i szerokiego kielicha
swojej siostryi.

Staniesz si� pośmiewiskiem
i obiektem kpin. B�dziesz
pić z kielicha, który jest
bardzo pojemnyj.

33 B�dziesz pić, aż si� upijesz
i aż ogarnie ci� smutek.

B�dziesz pić z kielicha
trwogi i spustoszenia,

z kielicha swojej siostry
Samarii.

34 B�dziesz musiała wypić go
do dna, wychylić do ostat-
niej kroplik i pogryźć jego
gliniane cz�ści.

A potem z żalu wyrwiesz
sobie piersi.

„Ja to powiedziałem”. Takie
jest oświadczenie Wszech-
władnego Pana, Jehowy’.

23:28 �Lub „odwróciła si� twoja dusza”.

35 „Wszechwładny Pan, Je-
howa, mówi: ‚Ponieważ o mnie
zapomniałaś i zupełnie mn�
wzgardziłaś�a, poniesiesz kon-
sekwencje swojego bezwstydne-
go post�powania, swojej prosty-
tucji’ ”.

36 Nast�pnie Jehowa rzekł
do mnie: „Synu człowieczy, czy
ogłosisz wyrok Oholi i Oholi-
bieb, uświadomisz im ich obrzyd-
liwe praktyki? 37 Dopuszczały
si� cudzołóstwa�c, a swoje r�ce
splamiły krwi�. Nie tylko cudzo-
łożyły ze swoimi odrażaj�cymi
bożkami, ale też paliły w ogniu�
swoich synów, których mi uro-
dziły, ofiaruj�c ich jako pokarm
dla tych bożkówd. 38 Co wi�-
cej, posuwały si� do tego, że
w tym samym dniu kalały moje
sanktuarium. I bezcześciły mo-
je szabaty. 39 Zarzynały swo-
ich synów w ofierze dla swoich
odrażaj�cych bożkówe i w tym
samym dniu przychodziły do mo-
jego sanktuarium, żeby je profa-
nowaćf. Właśnie tak post�powa-
ły w moim własnym domu.
40 Wysyłały nawet posłańców,
żeby z daleka ści�gali m�ż-
czyzng. Gdy oni przybywali, k�-
pałaś si��, malowałaś sobie oczy
i przystrajałaś si� ozdobamih.
41 Siadałaś na wspaniałym ło-
żu i, a na zastawionym naprze-
ciw stole j kładłaś moje kadzidłok

i moj� oliw�l. 42 I dochodziły
stamt�d odgłosy rozbawionego
tłumu m�żczyzn—w tym pija-
ków sprowadzonych z pustko-
wia—którzy wkładali bransoletki
na r�ce kobiet i pi�kne korony na
ich głowy.

23:35 �Dosł. „rzuciłaś mnie za swo-
je plecy”. 23:37 �Chodzi o cudzołó-
stwo duchowe. �Dosł. „przeprowadza-
ły przez ogień”. 23:40 �W j�zyku hebr.
użyto tu zaimka w drugiej osobie liczby
pojedynczej, który zdaje si� odnosić do
Oholiby.
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43 „Wtedy, choć była wyczer-

pana cudzołożeniem, powiedzia-
łem o niej: ‚Ona dalej b�dzie
uprawiać prostytucj�’. 44 Przy-
chodzili wi�c do niej, jak si� przy-
chodzi do prostytutki. Właśnie
tak przychodzili do Oholi i Oho-
liby, kobiet post�puj�cych bez-
wstydnie. 45 Lecz ludzie prawi
wykonaj� na niej zasłużony wy-
rok za cudzołóstwoa i przelew
krwib. Obie przecież s� cudzołoż-
nicami i maj� na r�kach krewc.

46 „Tak mówi Wszechwładny
Pan, Jehowa: ‚Sprowadz� prze-
ciwko nim wojsko, tak iż b�d�
budzić groz�, a ich mienie zosta-
nie rozgrabioned. 47 To wojsko
obrzuci je kamieniamie i wysieka
mieczem. Zabije ich synów i cór-
ki f, a ich domy spalig. 48 I po-
łoż� kres bezwstydnemu post�-
powaniu w kraju, co b�dzie
lekcj� dla wszystkich kobiet, że-
by nie naśladowały ich hańbi�-
cych czynówh. 49 To wojsko
sprawi, że ponios� konsekwen-
cje swojego bezwstydnego po-
st�powania, grzechów, których
dopuszczały si� ze swoimi odra-
żaj�cymi bożkami. I przekonaj�
si�, że ja jestem Wszechwładny
Pan, Jehowa’” i.

24 W roku dziewi�tym�, 10
dnia miesi�ca dziesi�tego,

Jehowa znów do mnie przemó-
wił: 2 „Synu człowieczy, zapisz
sobie t� dat��, ten dzień, bo
właśnie dzisiaj król Babilonu za-
atakował Jerozolim� j. 3 I opo-
wiedz przypowieść� o tym bun-
towniczym domu:

„‚Tak mówi Wszechwładny
Pan, Jehowa:

24:1 �Chodzi o dziewi�ty rok pobytu
króla Jehojachina, Ezechiela i innych

˙
Zy-

dów na wygnaniu (zob. Eze 1:2). 24:2
�Dosł. „nazw� tego dnia”. 24:3 �Lub
„alegori�”.

„Postaw na ogniu kocioł�,
postaw go i nalej do niego
wodya.

4 Włóż do niego kawałki
mi�sab, same wyborne
cz�ści—

udziec i łopatk�. Napełnij go
najlepszymi kośćmi.

5 Weź najdorodniejsz� owc�c

i ułóż pod kotłem drewno.
Ugotuj w nim mi�so i ugotuj

kości”’.
6 „Tak mówi Wszechwładny

Pan, Jehowa:
‚Biada miastu przelewaj�ce-

mu krewd, zardzewiałemu
kotłowi, z którego rdzy nie
sposób usun�ć!

Wyci�gaj z kotła mi�so kawa-
łek po kawałkue. Nie prze-
bieraj ich�.

7 Bo w jego wn�trzu jest krewf.
To miasto rozlało j�
na nagiej skale.

Nie wylało jej na ziemi� i nie
przykryło jej ziemi�g.

8 Ja też rozlałem jego krew
na nagiej skale,

żeby nie została przykryta,
żeby wzbudziła we mnie

złość i bym mógł mu
odpłacić’h.

9 „Tak mówi Wszechwładny
Pan, Jehowa:

‚Biada miastu przelewaj�ce-
mu krew!i

Ułoż� pod nim wielki stos.
10 Ułóż dużo drewna i rozpal

ogień.
Mi�so dobrze ugotuj, wywar

wylej, a kości niech si�
zw�gl�.

11 Pusty kocioł postaw na roz-
żarzonych w�glach, żeby
si� rozgrzał,

24:3 �Lub „garnek z szerokim otworem”.
24:6 �Lub „nie rzucaj o nie losów”.
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żeby miedź rozpaliła si�

do czerwoności,
żeby nieczystość w nim

si� stopiłaa, żeby ogień
pochłon�ł jego rdz�.

12 Daremny trud! Tyle wysiłku,
a gruba warstwa rdzy i tak

nie zejdzieb.
Wrzuć kocioł do ognia razem

z jego rdz�!’.
13 „‚Nieczystym uczyniło ci�

twoje bezwstydne post�powa-
niec. Próbowałem ci� oczyścić,
ale napotkałem z twojej strony
opór. Nie staniesz si� czyste, do-
póki nie przeminie moja złość
na ciebied. 14 Ja, Jehowa, to
powiedziałem i na pewno tak si�
stanie. Niezwłocznie przyst�pi�
do działania—nie użal� si�, ni-
czego nie b�d� żałowałe. Os�-
dz� ci� stosownie do twoich
czynów, do twoich post�pków’.
Takie jest oświadczenie Wszech-
władnego Pana, Jehowy”.

15 Jehowa znów do mnie
przemówił: 16 „Synu człowie-
czy, jednym ciosem� odbior� ci
ukochan�f. Nie możesz si� smu-
cić�, płakać, nie możesz ronić
łez. 17 J�cz w milczeniu. Nie
obchodź żałobyg. Zawi�ż sobie
na głowie zawójh i włóż na no-
gi sandały i. Nie zasłaniaj sobie
ust�j ani nie jedz chleba, który
przynios� ci inni�”k.

18 Rano przemawiałem do
ludu, a wieczorem zmarła mo-
ja żona. Nast�pnego dnia ra-
no zrobiłem wi�c tak, jak mi
nakazano. 19 I lud zacz�ł mnie
pytać: „Po co to wszystko? Czy
ma to jakiś zwi�zek z nami?”.
20 Rzekłem im wi�c: „Jehowa mi
polecił: 21 ‚Powiedz domowi Iz-
raela: „Tak mówi Wszechwładny

24:16 �Lub „nagle”. �Lub „bić si�
w piersi”. 24:17, 22 �Lub „w�sów”.
24:17 �Dosł. „chleba ludzi”.

Pan, Jehowa: ‚Sprofanuj� swo-
je sanktuariuma, z którego jeste-
ście tacy dumni, które kochacie,
które jest drogie waszemu ser-
cu�. Wasze córki i wasi syno-
wie, którzy nie przyszli tu z wa-
mi, padn� od mieczab. 22 Ale
wy b�dziecie musieli zrobić to,
co Ezechiel. Nie zasłonicie so-
bie ust�, nie b�dziecie jeść
chleba, który przynios� wam
innic. 23 Na głowach b�dziecie
mieć zawoje, a na nogach sanda-
ły. Nie b�dziecie si� smucić ani
płakać. B�dziecie marnieć z po-
wodu swoich przewinieńd i j�-
czeć jeden do drugiego. 24 Eze-
chiel stał si� dla was znakieme.
Post�picie dokładnie tak jak on.
Gdy to wszystko si� stanie, prze-
konacie si�, że ja jestem Wszech-
władny Pan, Jehowa’” ’”.

25 „Synu człowieczy, w dniu,
w którym im odbior� ich pi�k-
n� twierdz�, ich powód do rado-
ści, to, co kochaj�, co jest dro-
gie ich sercu�, a także ich
synów i córki f, 26 dowiesz si�
o tym od jednego z uciekinie-
rówg. 27 W tym dniu otwo-
rzysz swoje usta, b�dziesz roz-
mawiał z tym uciekinierem, nie
b�dziesz już milczałh. Staniesz
si� dla nich znakiem. I przeko-
naj� si�, że ja jestem Jehowa”.

25 Jehowa znów do mnie
przemówił: 2 „Synu czło-

wieczy, zwróć si� przeciwko Am-
monitom i, prorokuj przeciwko
nimj. 3 Powiedz: ‚Posłuchajcie
słów Wszechwładnego Pana, Je-
howy. Wszechwładny Pan, Jeho-
wa, mówi: „Ponieważ z pogard�
powiedzieliście: ‚Ha!’, gdy spro-
fanowano moje sanktuarium, gdy
spustoszono ziemi� Izraela i gdy
dom Judy poszedł na wygnanie,
4 wi�c ja daj� was na własność

24:21 �Lub „któremu współczuje wasza
dusza”. 24:25 �Lub „duszy”.
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ludowi Wschodu. Rozłoż� oni
u was swoje obozowiska� i rozbi-
j� namioty. B�d� jeść wasze plo-
ny i pić wasze mleko. 5 Uczyni�
z Rabbya pastwisko dla wielbł�-
dów, z kraju Ammonitów miejsce
odpoczynku dla trzody. I przeko-
nacie si�, że ja jestem Jehowa”’”.

6 „Tak mówi Wszechwładny
Pan, Jehowa: ‚Ponieważ z nie-
skrywan� pogard� klaskaliście
w dłonieb i tupaliście nogami,
ponieważ cieszyliście si�� z te-
go, co spotkało ziemi� Izrae-
lac, 7 wi�c ja wyci�gn� przeciw
wam r�k� i wydam was narodom
na łup. Wytrac� was spośród na-
rodów, spośród krajówd. Unices-
twi� was. I przekonacie si�, że ja
jestem Jehowa’.

8 „Tak mówi Wszechwładny
Pan, Jehowa: ‚Ponieważ Moabicie
i mieszkańcy Seiruf powiedzieli:
„Dom Judy jest jak wszystkie
inne narody”, 9 wi�c ja wysta-
wi� na atak zbocze Moabu, jego
graniczne miasta, ozdob�� kra-
ju: Bet-Jeszimot, Baal-Meon i Ki-
riataimg. 10 Dam je na włas-
ność ludowi Wschoduh, podobnie
jak Ammonitów, o których wśród
narodów nie b�dzie si� pami�-
tać i. 11 W ten sposób wykonam
na Moabitach wyrokj. I przekona-
j� si�, że ja jestem Jehowa’.

12 „Tak mówi Wszechwładny
Pan, Jehowa: ‚Edom brał odwet
na domu Judy, mścił si� na nim,
przez co obci�żył si� wielk� wi-
n�k. 13 Dlatego Wszechwładny
Pan, Jehowa, mówi: „Ja też wy-
ci�gn� przeciw Edomowi r�k�
i wytrac� z niego zarówno lu-
dzi, jak i zwierz�ta, i go spusto-
sz� l. Od Temanu aż do Dedanu
jego mieszkańcy padn� od mie-
czam. 14 ‚Rozprawi� si� z Edo-

25:4 �Lub „obozy otoczone murem”.
25:6 �Lub „wasze dusze si� cieszyły”.
25:9 �Lub „pi�kno”.

mem, wydaj�c go w r�ce swoje-
go ludu, Izraelaa. On wyleje na
Edomitów mój gniew, moj� wiel-
k� złość. Odczuj� na sobie moj�
odpłat�’b. Takie jest oświadcze-
nie Wszechwładnego Pana, Je-
howy”’.

15 „Tak mówi Wszechwładny
Pan, Jehowa: ‚Filistyni z zaciekł�
wrogości�, złośliwie� szukali ze-
msty i siali zniszczeniec. 16 Dla-
tegoWszechwładny Pan, Jehowa,
mówi: „Wyci�gn� przeciw Filisty-
nomd r�k�, wytrac� Keretytówe

i zniszcz� reszt� mieszkańców
wybrzeżaf. 17 Surowo si� z ni-
mi rozprawi�, sprowadz� na nich
straszne kary. Gdy wezm� na
nich odwet, przekonaj� si�, że ja
jestem Jehowa”’”.

26 W roku 11�, w pierwszym
dniu miesi�ca, Jehowa

tak do mnie przemówił: 2 „Sy-
nu człowieczy, Tyr powiedział
o Jerozolimieg: ‚Ha! Brama lu-
dów została rozbita!h Wszystko
przypadnie mnie. Została znisz-
czona i teraz stan� si� bogaty’.
3 Dlatego tak mówi Wszech-
władny Pan, Jehowa: ‚Wyst�pi�
przeciwko tobie, Tyrze, sprawi�,
że nadci�gnie przeciw tobie wie-
le narodów, tak jak nadci�gaj�
morskie fale, 4 i obróci w rui-
n� twoje mury, zburzy twoje
wieże i. I zeskrobi� z ciebie zie-
mi�, uczyni� z ciebie nag� ska-
ł�. 5 Zamienisz si� w miejsce
do suszenia sieci pośrodku mo-
rza’j.

„ ‚Ja to powiedziałem’ — o-
świadcza Wszechwładny Pan,
Jehowa. ‚Staniesz si� dla na-
rodów łupem. 6 A mieszkań-
cy okolicznych osad� padn� od

25:15 �Lub „z pogard� w duszy”. 26:1
�Chodzi o 11 rok pobytu króla Jehojachi-
na, Ezechiela i innych

˙
Zydów na wygna-

niu (zob. Eze 1:2). 26:6 �Dosł. „córek”.
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miecza. I ludzie si� przekonaj�,
że ja jestem Jehowa’.

7 „Tak mówi Wszechwładny
Pan, Jehowa: ‚Z północy spro-
wadzam przeciw Tyrowi babi-
lońskiego króla Nabuchodonozo-
ra�a, króla królówb. Nadci�gnie
on z końmic, rydwanami wojen-
nymid i jeźdźcami, z licznym
wojskiem. 8 Mieszkańców oko-
licznych osad pozabija mieczem,
a przeciw tobie zbuduje mur ob-
l�żniczy, usypie obl�żniczy wał.
I podniesie przeciw tobie wiel-
k� tarcz�. 9 Taranami� rozwali
twoje mury, twoje wieże zburzy
toporami�. 10 Jego koni b�dzie
tak dużo, że z ich powodu pokry-
jesz si� kurzem. Odgłosy jeźdź-
ców i rydwanów sprawi�, że two-
je mury si� zatrz�s�. I wejdzie
w twoje bramy, jak si� szturmu-
je miasto ze zwalonymi murami.
11 Kopytami końskimi stratuje
wszystkie twoje ulicee, a twój lud
wybije mieczem. I spowoduje, że
twoje pot�żne filary run� na zie-
mi�. 12 Wrogowie złupi� two-
je bogactwa, rozgrabi� towaryf,
zburz� mury, zniszcz� pi�kne do-
my. A kamienie, drewno i ziemi�
wrzuc� w sam środek morza’.

13 „‚Sprawi�, że ustan� od-
głosy twoich pieśni i że nie b�-
dzie już słychać dźwi�ków two-
ich lir�g. 14 I uczyni� z ciebie
nag� skał�. Staniesz si� miejs-
cem suszenia siecih i już nigdy
nie b�dziesz odbudowany, bo ja,
Jehowa, to powiedziałem’. Takie
jest oświadczenie Wszechwład-
nego Pana, Jehowy.

15 „Wszechwładny Pan, Je-
howa, mówi do Tyru: ‚Czy na od-

26:7 �Lub „Nebukadneccara”. Dosł.
„Nebukadreccara” (inny wariant tego
imienia). 26:9 �Lub „machinami sztur-
mowymi”. �Lub „mieczami”. 26:13
�Hebr. kinnòr. Instrument strunowy
przypominaj�cy lir� lub harf�.

głos twojego upadku nie zatrz�-
s� si� wyspy—gdy rozpocznie
si� rzeź i b�d� j�czeć śmiertel-
nie ranni�?a 16 Wszyscy ksi�-
ż�ta� mórz zejd� z tronów,
zdejm� swoje szaty�, swoje haf-
towane stroje i zaczn� drżeć�.
Usi�d� na ziemi i dygocz�c, b�-
d� patrzeć na ciebie zdumienib.
17 I zanuc� o tobie pieśń żałob-
n�c, zaśpiewaj�:

„‚ „Jak wielka kl�ska ci�
dosi�gład, ciebie, sławione
miasto, zamieszkane przez
ludzi morza!

Ty i twoi� mieszkańcy byli-
ście morsk� pot�g�e,

sialiście postrach wśród
wszystkich mieszkańców
ziemi!

18 Wdniu twojego upadku
zatrz�s� si� wyspy,

zatrwoż� si�, kiedy nadej-
dzie twój kres”’f.

19 „Tak mówi Wszechwładny
Pan, Jehowa: ‚Gdy ci� spusto-
sz�, gdy staniesz si� jak miasta
niezamieszkane, gdy ci� zalej�
wezbranymi wodami, gdy pot�ż-
ne wody ci� zakryj�g, 20 str�-
c� ci�, jak wszystkich innych,
do dołu�, tam, gdzie s� ci, któ-
rzy dawno temu umarli, sprawi�,
że zamieszkasz w najniższej kra-
inieh, tam, gdzie znajduj� si�
miejsca od dawna spustoszone—
tak żeby już nikt w tobie nie
mieszkał. Wtedy b�d� sławił�
krain� żyj�cych.

21 „‚Sprowadz� na ciebie na-
gł� trwog� i już ci� nie b�-
dzie i. B�d� ci� szukać, ale już
nigdy ci� nie znajd�’. Takie jest
oświadczenie Wszechwładnego
Pana, Jehowy”.

26:15 �Dosł. „zabici”. 26:16 �Lub „na-
czelnicy”. �Lub „płaszcze bez r�ka-
wów”. �Lub „przyoblek� si� w drże-
nie”. 26:17 �Dosł. „ona i jej”. 26:20
�Lub „grobu”. �Lub „ozdobi�”.
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27 Jehowa znów do mnie
przemówił: 2 „Synu czło-

wieczy, zanuć o Tyrze pieśń ża-
łobn�a, 3 zaśpiewaj mu:

‚Ty, który mieszkasz u wrót
morza,

który handlujesz z ludami
wielu wysp,

tak mówi Wszechwładny
Pan, Jehowa:

„Tyrze, powiedziałeś:
‚Jestem doskonale pi�kny’b.

4 Masz terytoria w sercu
morza.

Swoje doskonałe pi�kno
zawdzi�czasz swym
budowniczym.

5 Wszystkie twoje deski wyko-
nali z drewna jałowcowego
z Seniruc.

Wzi�li cedr z Libanu, żeby
zrobić dla ciebie maszt.

6 Z d�bów Baszanu zrobili
twe wiosła,

a twój dziób z drewna cypry-
sowego z wysp Kittimd, wy-
łożonego kości� słoniow�.

7 Różnobarwny len z Egiptu
służył ci za żagiel.

Nad twoim pokładem roz-
ci�gało si� okrycie wyko-
nane z niebieskiej nici
i purpurowej wełny z wysp
Eliszae.

8 Twoimi wioślarzami byli
mieszkańcy Sydonu
i Arwaduf,

twymi żeglarzami, Tyrze,
najlepsi z twoich ludzig.

9 Doświadczeni rzemieślnicy�,
mistrzowie z Gebaluh

uszczelniali twoje spoiny i.
Przypływały do ciebie

wszystkie statki morskie,
a na nich marynarze, żeby
handlować towarami.

10 W twojej armii byli wojowni-
cy z Persji, z Lud i Putj.

27:9 �Dosł. „starcy”.

Zawieszali w tobie swoje
tarcze i hełmy
i przydawali ci świetności.

11 Na twoich murach dookoła
stali wojownicy z Arwadu,

ludzie waleczni strzegli
twoich wież.

Dookoła zawieszali na mu-
rach swe okr�głe tarcze

i wydoskonalali twoje pi�kno.
12 „‚ „Ponieważ byłeś bardzo

bogaty, Tarszisza robiło z tob�
interesyb. Na twoje dobra wy-
mieniało srebro, żelazo, cyn�
i ołówc. 13 Handlowały z tob�
Jawan, Tubald i Meszeche, wy-
mieniaj�c na twoje towary nie-
wolników f i wyroby miedziane.
14 Dom Togarmyg w zamian za
twoje dobra oddawał konie po-
ci�gowe, wierzchowce i muły.
15 Handel z tob� prowadzili lu-
dzie z Dedanuh. Zatrudniałeś
kupców na wielu wyspach, któ-
rzy jako danin� dostarczali ci
stamt�d kość słoniow� i i heban.
16 Ze wzgl�du na mnóstwo two-
ich towarów również Edom ro-
bił z tob� interesy. Na twoje
dobra wymieniał turkus, purpu-
row� wełn�, różnobarwne hafto-
wane materiały, delikatne tkani-
ny, korale i rubiny.

17 „‚ „Handlowały z tob� Ju-
da i ziemia izraelska, oddaj�c
w zamian za twoje towaryj psze-
nic� z Minnituk, wyszukane sma-
kołyki, miód l, oliw� i balsamm.

18 „‚„Również Damaszekn

prowadził z tob� handel ze wzgl�-
du na obfitość twoich produktów
i całe twoje bogactwo. Sprzeda-
wał ci wino z Chelbonu i wełn�
z Cacharu�. 19 Wedan i Jawan
z okolic Uzalu dawały w za-
mian za twe towary kute żela-
zo, kasj�� i tatarak�. 20 Dedano

27:18 �Lub „czerwonawoszar�”. 27:19
�Gatunek cynamonowca. �Rodzaj aro-
matycznej trzciny.
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sprzedawał ci derki� na wierz-
chowce. 21 Zatrudniałeś Ara-
bów i wszystkich naczelników
Kedarua, którzy handlowali jag-
ni�tami, baranami i kozamib.
22 Kupcy z Szeby i Ramyc w za-
mian za twoje dobra oddawali
najlepsze perfumy, cenne kamie-
nie i złotod. 23 Charane, Kanne,
Edenf, kupcy z Szebyg, Aszszu-
ruh i Kilmadu prowadzili z tob�
handel, 24 sprzedaj�c na two-
im targu pi�kne szaty, okrycia
z niebieskiej tkaniny, barwne haf-
towane materiały i różnokoloro-
we kobierce—wszystkie powi�za-
ne i zabezpieczone powrozami.
25 Za karawany dla twoich

towarów służyły ci okr�ty
Tarszisz i.

I napełniłeś si�, i stałeś si�
ci�żki� w sercu morza.

26 Na wzburzone wody wypro-
wadzili ci� twoi wioślarze,

w sercu morza rozbiłeś si�
przez wschodni wiatr.

27 Wdniu twego upadku uton�
w sercu morza

twoje bogactwa, twoje
dobra, twoje towary, twoi
marynarze, twoi żeglarze,

ci, którzy uszczelniaj� twe
spoiny, ci, którzy wymie-
niaj� twoje towaryj, i wszys-
cy twoi wojownicyk—

całe mnóstwo ludzi� znajdu-
j�cych si� w środku l.

28 Od krzyku twoich żeglarzy
zatrz�s� si� nadmorskie
krainy.

29 Wszyscy wioślarze, maryna-
rze, wszyscy ludzie morza,

zejd� ze swoich statków
i stan� na l�dzie.

30 Podnios� swe głosy i b�d�
nad tob� gorzko płakaćm.

27:20 �Lub „tkane okrycia”. 27:25
�Możliwe też „pełen chwały”. 27:27
�Dosł. „cały zbór”.

Posypi� sobie głowy pro-
chem i b�d� si� tarzać
w popiele.

31 Ogol� si� na łyso, włoż�
na siebie wory�

i b�d� si� nad tob� gorzko�
użalać, głośno zawodzić.

32 Lamentuj�c nad tob�, zanu-
c� pieśń żałobn�, zaśpie-
waj�:

‚Któż jest jak Tyr, który
zamilkł w środku morza?a

33 Gdy z otwartego morza
sprowadzano twoje dobra,
syciłeś wiele ludówb.

Swoim wielkim bogactwem,
swoimi towarami wzboga-
całeś królów ziemic.

34 A teraz rozbiłeś si�
na otwartym morzu,
uton�łeś w gł�binach wódd.

I wszystkie twoje towary,
i twoi ludzie uton�li razem
z tob�e.

35 Wszyscy mieszkańcy wysp
b�d� patrzeć na ciebie
zdumienif,

a ich królowie zadrż� ze
strachu, na ich twarzach
pojawi si� trwogag.

36 Kupcy spośród narodów
zagwiżdż� z powodu tego,
co ci� spotkało.

Twój kres b�dzie nagły
i przerażaj�cy.

Przestaniesz istnieć
na zawsze’” ’”h.

28 Jehowa znów do mnie
przemówił: 2 „Synu czło-

wieczy, powiedz przywódcy Ty-
ru: ‚Tak mówi Wszechwładny
Pan, Jehowa:

„Twoje serce stało si�
wyniosłei i mawiasz:
‚Jestem bogiem.

27:31 �Zob. Słowniczek poj�ć. �Lub
„z gorycz� w duszy”.
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Zasiadam na tronie boga

w sercu morza’a.
Ale jesteś tylko człowiekiem,

a nie bogiem,
choć w swoim sercu uważasz

si� za boga.
3 Jesteś m�drzejszy niż

Danielb.
Nie ma tajemnic, które były-

by przed tob� ukryte.
4 Swoj� m�drości� i rozezna-

niem zdobyłeś bogactwo,
w swych skarbcach przecho-

wujesz złoto i srebroc.
5 Dzi�ki umiej�tnościom

w prowadzeniu handlu
bardzo si� wzbogaciłeśd

i przez to twoje serce stało
si� wyniosłe”’.

6 „‚Dlatego tak mówi Wszech-
władny Pan, Jehowa:

„Ponieważ w sercu uważasz
si� za boga,

7 wi�c ja sprowadzam przeciw
tobie cudzoziemców, ludzi
z najokrutniejszych naro-
dówe.

Wyci�gn� swoje miecze
i zniszcz� całe pi�kno,
które zdobyłeś dzi�ki
swej m�drości,

zbezczeszcz� twoj� olśnie-
waj�c� wspaniałośćf.

8 Str�c� ci� do dołu�,
umrzesz gwałtown� śmierci�

w sercu morzag.
9 Gdy b�d� ci� zabijać,

czy dalej b�dziesz mówił:
‚Jestem bogiem’?

W r�kach tych, którzy
ci� zbezczeszcz�, b�dziesz
tylko człowiekiem, a nie
bogiem”’.

10 ‚Zginiesz z r�ki cudzoziem-
ców, umrzesz śmierci�
nieobrzezanych,

28:8 �Lub „grobu”.

bo ja to powiedziałem’. Takie
jest oświadczenie Wszech-
władnego Pana, Jehowy”.

11 Jehowa znów do mnie
przemówił: 12 „Synu człowie-
czy, zanuć pieśń żałobn� o kró-
lu Tyru, zaśpiewaj mu: ‚Tak mó-
wi Wszechwładny Pan, Jehowa:

„Byłeśwzoremdoskonałości�,
byłeś pełen m�drościa

i doskonale pi�knyb.
13 Przebywałeś w Edenie,

ogrodzie Bożym.
Przystrajały ci� wszelkie

drogocenne kamienie:
rubin, topaz, jaspis,

chryzolit, onyks, jadeit,
szafir, turkusc i szmaragd.

Były one w oprawach wyko-
nanych ze złota.

Zrobiono je w dniu, w któ-
rym zostałeś stworzony.

14 Byłeś namaszczonym cheru-
bem, wyznaczonym przeze
mnie na opiekuna.

Przebywałeś na świ�tej
górze Bożejd. Przechadza-
łeś si� wśród ognistych
kamieni.

15 Od dnia, gdy zostałeś stwo-
rzony, byłeś nienaganny
w całym swoim post�po-
waniu,

aż odkryto w tobie niepra-
wośće.

16 Prowadz�c ożywiony
handelf,

stałeś si� bezwzgl�dny�
i zacz�łeś grzeszyćg.

Jesteś skalany, zrzuc� ci�
wi�c z góry Bożej i ci�
zniszcz�h,

cherubie wyznaczony na
opiekuna, usun� ci� spo-
śród ognistych kamieni.

28:12 �Dosł. „piecz�towałeś wzór”.
28:16 �Lub „zacz�łeś zawzi�cie dopusz-
czać si� przemocy”.
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17 Z powodu twojego pi�kna

twoje serce stało si�
wyniosłea.

Z powodu swej olśniewaj�cej
wspaniałości zmarnowałeś
swoj� m�drośćb.

Zrzuc� ci� na ziemi�c.
Uczyni� ci� widowiskiem

dla królów.
18 Przez swoj� wielk� win�,

przez nieuczciwy handel
sprofanowałeś swoje sank-
tuaria.

Sprowadz� na ciebie ogień,
który ci� pochłonied.

Na oczach wszystkich
gapiów obróc� ci�
w popiół na ziemi.

19 I wszyscy ludzie z różnych
narodów, którzy ci� znali,
b�d� patrzeć na ciebie
zdumienie.

Twój kres b�dzie nagły
i przerażaj�cy.

Przestaniesz istnieć
na zawsze”’”f.

20 Jehowa znów do mnie
przemówił: 21 „Synu człowie-
czy, zwróć swoj� twarz w stro-
n� Sydonug i prorokuj przeciwko
niemu. 22 Powiedz: ‚Tak mówi
Wszechwładny Pan, Jehowa:

„Wyst�pi� przeciwko tobie,
Sydonie, i w zwi�zku
z tob� okryj� si� chwał�.

Gdy wykonam na tobie
wyrok i w zwi�zku z tob�
zostan� uświ�cony, ludzie
si� przekonaj�, że ja jestem
Jehowa.

23 Ześl� na ciebie zaraz�,
a twoimi ulicami popły-
nie krew.

Zabici padn� od miecza wy-
ci�gni�tego przeciw tobie
ze wszystkich stron.

I ludzie si� przekonaj�,
że ja jestem Jehowah.

24 „‚ „Wtedy dom Izraela nie
b�dzie już otoczony przez kłuj�-
ce ciernie, rani�ce kolcea—przez
tych, którzy traktuj� go z pogar-
d�. I ludzie si� przekonaj�, że ja
jestem Wszechwładny Pan, Je-
howa”’.

25 „‚Tak mówi Wszechwładny
Pan, Jehowa: „Gdy zbior� Izra-
elitów� spośród ludów, mi�dzy
którymi zostali rozproszenib,
wtedy na oczach narodów zosta-
n� w zwi�zku z nimi uświ�conyc.
I zamieszkaj� na swojej ziemid,
któr� dałem swojemu słudze Ja-
kubowie. 26 I b�d� w niej bez-
piecznif. B�d� budować domy
i sadzić winniceg. B�d� mieszkać
bezpiecznie, bo ja wykonam wy-
rok na wszystkich wokół nich,
którzy traktowali ich z pogard�h.
I przekonaj� si�, że ja jestem Je-
howa, ich Bóg”’”.

29 W roku 10�, w 12 dniu mie-
si�ca dziesi�tego, Jeho-

wa znów do mnie przemó-
wił: 2 „Synu człowieczy, zwróć
si� przeciw faraonowi, królo-
wi Egiptu, prorokuj przeciw nie-
mu i przeciw całemu Egiptowii.
3 Powiedz: ‚Tak mówi Wszech-
władny Pan, Jehowa:

„Wyst�pi� przeciwko tobie,
faraonie, królu Egiptuj,

morski olbrzymie leż�cy
wśród kanałów Niluk,

ty, który powiedziałeś:
‚Nil należy do mnie,

ja go sobie stworzyłem’l.
4 Włoż� haki w twoje szcz�ki

i sprawi�, że ryby z twoje-
go Nilu przywr� do twoich
łusek.

I wyci�gn� ci� z Nilu razem
ze wszystkimi rybami przy-
wartymi do twoich łusek.

28:25 �Dosł. „dom Izraela”. 29:1 �Cho-
dzi o 10 rok pobytu króla Jehojachina,
Ezechiela i innych

˙
Zydów na wygnaniu

(zob. Eze 1:2).
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5 I razem ze wszystkimi ryba-

mi z twojego Nilu porzuc�
ci� na pustyni.

Padniesz na otwartym polu.
Nikt ci� stamt�d nie zabie-
rze i nie pochowaa.

Wydam ci� na żer dzikim
zwierz�tom ziemi i ptakom
lataj�cym po niebieb.

6 Wtedy wszyscy mieszkańcy
Egiptu si� przekonaj�,
że ja jestem Jehowa,

bo nie byli dla domu
Izraela lepsz� podpor�
niż słomka�c.

7 Gdy Izraelici chwycili ci�
za r�k�, złamałeś si�

i rozerwałeś im rami�.
Gdy si� na tobie wsparli,

złamałeś si�
i przez ciebie ich nogi�

si� zachwiały”d.
8 „‚Dlatego tak mówi Wszech-

władny Pan, Jehowa: „Sprowa-
dz� na ciebie miecze i zgła-
dz� z ciebie zarówno człowieka,
jak i zwierz�. 9 Ziemia egipska
stanie si� bezludnym, spustoszo-
nym miejscemf. I przekonaj� si�,
że ja jestem Jehowa, bo powie-
działeś: ‚Nil należy do mnie, to ja
go stworzyłem’g. 10 Wyst�pi�
przeciw tobie i przeciw twojemu
Nilowi i zamieni� ziemi� egipsk�
w bezludne, wyschni�te miejs-
ce, w pustkowieh—od Migdolu i

po Syene j, aż po granice Etiopii.
11 ˙

Zaden człowiek ani zwierz�
nie postawi na niej swojej stopyk.
Nie b�dzie zamieszkana przez 40
lat. 12 Sprawi�, że b�dzie naj-
bardziej spustoszona ze wszyst-
kich ziem, a jej miasta przez 40
lat b�d� najbardziej spustoszone
ze wszystkich miast l. I rozprosz�
Egipcjan mi�dzy narodami, roz-
rzuc� ich po krajach”m.

13 „‚Tak mówi Wszechwład-
ny Pan, Jehowa: „Po upływie

29:6 �Dosł. „trzcina”. 29:7 �Dosł.
„biodra”.

40 lat zbior� Egipcjan spośród
ludów, mi�dzy którymi zostali
rozproszenia, 14 i z powrotem
przyprowadz� egipskich jeńców
do ziemi Patrosb, do kraju,
z którego pochodz�. Ale ich
królestwo nie b�dzie już miało
znaczenia. 15 B�dzie znaczyć
mniej niż inne królestwa i nie
b�dzie już dominować nad in-
nymi narodamic. Uczyni� go tak
małym, że nie b�dzie w stanie
podporz�dkować sobie innych
narodówd. 16 I już nigdy Izra-
elici� nie b�d� pokładać w nim
ufnoście. B�dzie im tylko przy-
pominało o bł�dzie, jaki popeł-
nili, zwracaj�c si� do niego o po-
moc. I przekonaj� si�, że ja
jestem Wszechwładny Pan, Je-
howa”’”.

17 W roku 27�, pierwszego
dnia miesi�ca pierwszego, Je-
howa znów do mnie przemówił:
18 „Synu człowieczy, babiloń-
ski król Nabuchodonozor�f zlecił
swojemu wojsku trudn� operacj�
przeciwko Tyrowig. Każda głowa
wyłysiała, a skóra na każdym ra-
mieniu si� zdarła. Ale ani on, ani
jegowojsko nie otrzymali za swój
wysiłek żadnej zapłaty.

19 „Dlatego tak mówi Wszech-
władny Pan, Jehowa: ‚Dam Nabu-
chodonozorowi�, królowi Babilo-
nu, ziemi� egipsk�h. On zabierze
ze sob� jej bogactwa, weźmie
z niej wielki łup, rozgrabi j�. B�-
dzie to zapłata dla jego wojska’.

20 „‚Dam mu ziemi� egip-
sk� jako wynagrodzenie za ope-
racj�, któr� przeprowadził prze-

29:16 �Dosł. „dom Izraela”. 29:17
�Chodzi o 27 rok pobytu króla Jehoja-
china, Ezechiela i innych

˙
Zydów na wy-

gnaniu (zob. Eze 1:2). 29:18 �Lub
„Nebukadneccar”. Dosł. „Nebukadrec-
car” (inny wariant tego imienia). 29:19
�Lub „Nebukadneccarowi”. Dosł. „Ne-
bukadreccarowi” (inny wariant tego
imienia).
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ciw Tyrowi—bo działał dla
mnie’a. Takie jest oświadczenie
Wszechwładnego Pana, Jehowy.

21 „W tym dniu obdarz� Izra-
elitów sił��b. A tobie pozwol� do
nich mówić. I przekonaj� si�, że
ja jestem Jehowa”.

30 Jehowa znów do mnie
przemówił: 2 „Synu czło-

wieczy, prorokuj: ‚Tak mówi
Wszechwładny Pan, Jehowa:

„Lamentujcie: ‚Biada nam!
Ten dzień już nadchodzi!’.

3 Bo ten dzień jest bliski,
bliski jest dzień Jehowyc.

B�dzie to dzień chmurd,
wyznaczony czas s�du
nad narodamie.

4 Na Egipt spadnie miecz.
Gdy padn� w nim zabici,
Etiopi� ogarnie panika.

Jego bogactwa zostan� za-
brane, a jego fundamenty
zburzonef.

5 Etiopiag, Puth, Lud, ludzie
z różnych narodów,

również Kub i synowie
kraju zwi�zanego
przymierzem�—

wszyscy padn� od miecza”’.
6 Jehowa mówi:

‚Ci, którzy wspieraj� Egipt,
też zgin�.

I zniknie jego pycha i siła’i.
„ ‚B�d� w nim padać od mie-

cza od Migdolu j po Syene’k. Takie
jest oświadczenie Wszechwład-
nego Pana, Jehowy. 7 ‚Zosta-
nie spustoszony najbardziej ze
wszystkich krajów, a jego miasta
najbardziej ze wszystkich miastl.
8 Sprowadz� na niego ogień,
również wszyscy jego sprzy-
mierzeńcy zostan� zniszczeni.

29:21 �Lub „sprawi�, że dla domu Izra-
ela wyrośnie róg”. 30:5 �Może chodzić
o Izraelitów, którzy weszli w przymierze
z Egiptem.

I przekonaj� si�, że ja jestem Je-
howa. 9 W tym dniu wyśl� stat-
kami posłańców, żeby pewna sie-
bie Etiopia zacz�ła drżeć ze
strachu. W dniu, w którym spo-
tka to Egipt — a spotka go na
pewno—ogarnie j� panika’.

10 „Tak mówi Wszechwład-
ny Pan, Jehowa: ‚Wytrac� hor-
dy egipskie, wydaj�c je w r�ce
Nabuchodonozora�, króla Babi-
lonua. 11 On i jego wojska, lu-
dzie z najokrutniejszych naro-
dówb, przyb�d�, żeby zniszczyć
Egipt. Wyci�gn� przeciw niemu
miecz i sprawi�, że kraj na-
pełni si� zabitymic. 12 A ka-
nały Nilud wysusz�. Wydam ten
kraj w r�ce niegodziwców, r�ka-
mi cudzoziemców zniszcz� jego
i wszystko, co w nim jeste. Ja,
Jehowa, to powiedziałem’.

13 „Tak mówi Wszechwładny
Pan, Jehowa: ‚Zniszcz� też od-
rażaj�ce bożki�, usun� bezwar-
tościowe bożki z Nof�f. I nie b�-
dzie już żadnego ksi�cia� z ziemi
egipskiej. Wywołam w Egip-
cie strachg. 14 Spustosz� Pa-
trosh, sprowadz� ogień na Co-
an i wykonam wyrok na No�i.
15 Dam upust wielkiej złości na
Sin, twierdz� egipsk�, i wytrac�
mieszkańców No. 16 Sprowa-
dz� na Egipt ogień i Sin wpad-
nie w przerażenie, No zostanie
zdobyte przez wyłomy w mu-
rze, a Nof� wrogowie zaataku-
j� w biały dzień. 17 Młodzi
m�żczyźni z On� oraz Pibese-
tu padn� od miecza i mieszkań-
cy tych miast pójd� do niewoli.

30:10 �Lub „Nebukadneccara”. Dosł.
„Nebukadreccara” (inny wariant tego
imienia). 30:13 �Hebr. termin przetłu-
maczony tu na „odrażaj�ce bożki” może
być spokrewniony ze słowem oznaczaj�-
cym „gnój”. Używa si� go w celu wyra-
żenia pogardy. 30:13, 16 �Lub „Mem-
fis”. 30:13 �Lub „naczelnika”. 30:14
�Czyli Teby. 30:17 �Czyli Heliopolis.
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18 A w Techafneches—gdy po-
łami� tam dr�żki egipskiego
jarzma—za dnia b�dzie ciem-
noa. I zniknie pycha i siła Egip-
tub. Zakryj� go chmury. A jego
mieszkańcy pójd� do niewolic.
19 Wykonam na Egipcie wyrok.
I przekonaj� si�, że ja jestem Je-
howa’”.

20 W roku 11�, siódmego
dnia miesi�ca pierwszego, Je-
howa znów do mnie przemówił:
21 „Synu człowieczy, złama-
łem rami� faraona, króla Egip-
tu. I nikt go nie przewi�że, że-
by zostało wyleczone, ani nikt
nie owinie go bandażem, żeby je
wzmocnić i żeby mogło chwycić
za miecz”.

22 „Tak mówi Wszechwładny
Pan, Jehowa: ‚Wyst�pi� przeciw
faraonowi, królowi Egiptud, i po-
łami� mu ramiona—to silne i to
złamanee—i sprawi�, że miecz
wypadnie mu z r�ki f. 23 I roz-
prosz� Egipcjan mi�dzy naroda-
mi, rozrzuc� ich po krajachg.
24 Umocni� ramiona� króla Ba-
bilonuh i dam mu do r�ki swój
miecz i, a ramiona faraona poła-
mi�, tak iż b�dzie on przed
nim głośno j�czał, jak j�czy
umieraj�cy. 25 Ramiona farao-
na stan� si� bezwładne, a ramio-
na króla Babilonu umocni�. Gdy
włoż� w jego r�k� swój miecz
i on go wyci�gnie przeciw zie-
mi egipskiej, przekonaj� si�, że
ja jestem Jehowa j. 26 Rozpro-
sz� Egipcjan mi�dzy narodami,
rozrzuc� ich po krajachk. I prze-
konaj� si�, że ja jestem Je-
howa’”.

31 W roku 11, pierwszego
dnia miesi�ca trzeciego,

Jehowa znów do mnie prze-
mówił: 2 „Synu człowieczy, po-

30:20 �Chodzi o 11 rok pobytu króla Je-
hojachina, Ezechiela i innych

˙
Zydów na

wygnaniu (zob. Eze 1:2). 30:24 �Lub
„zwi�ksz� sił�”.

wiedz faraonowi, królowi Egip-
tu, oraz jego hordoma:

‚Do kogo jesteś podobny
pod wzgl�dem wielkości?

3 Do Asyryjczyka, do cedru
na Libanie,

z dorodnymi konarami
i g�stwin� daj�c� cień,

tak wyniosłego, że jego
wierzchołek si�ga chmur.

4 Wyrósł tak dzi�ki wodzie,
dzi�ki gł�bokim źródłom
urósł wysoki.

Strumienie ze wszystkich
stron opływały miejsce,
gdzie był posadzony,

ich kanały nawadniały
wszelkie drzewa polne.

5 Przewyższył wielkości�
wszystkie inne drzewa.

Miał mnóstwo konarów
i długie gał�zie,

bo w opływaj�cych go stru-
mieniach było dużo wody.

6 W jego konarach zakładały
gniazda wszelkie ptaki
lataj�ce po niebie,

pod jego gał�ziami rodziły
potomstwo wszelkie dzikie
zwierz�ta,

w jego cieniu mieszkały
wszystkie ludne narody.

7 Stał si� drzewem majesta-
tycznym—pi�knym,
z wybujałymi gał�ziami,

bo jego korzenie rozpoście-
rały si� nad obfitymi
wodami.

8 ˙
Zaden inny cedr w ogrodzie

Bożymb nie mógł si� z nim
porównać.˙

Zadne z drzew jałowcowych
nie miało takich konarów,

żaden z platanów nie miał
takich gał�zi.

Z jego urod� nie mogło kon-
kurować żadne inne drze-
wo w ogrodzie Bożym.
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9 Uczyniłem go pi�knym

i bujnym.
Zazdrościły mu wszystkie in-

ne drzewa w Edenie, ogro-
dzie prawdziwego Boga’.

10 „Dlatego tak mówi Wszech-
władny Pan, Jehowa: ‚Ponieważ
stał si� tak wysoki, że jego
wierzchołek si�ga chmur, i jego
serce stało si� przez to wy-
niosłe, 11 wydam go w r�ce po-
t�żnego władcy narodówa, który
na pewno podejmie przeciw nie-
mu działania. Odrzuc� go za jego
niegodziwość. 12 Cudzoziemcy,
ludzie z najokrutniejszych naro-
dów, zetn� go i porzuc� na gó-
rach. Jego bujne gał�zie upadn�
na wszystkie doliny, b�d� leżeć
połamane we wszystkich stru-
mieniach krajub. I wszystkie lu-
dy ziemi wyjd� spod jego cie-
nia i go opuszcz�. 13 Na jego
powalonym pniu b�d� przeby-
wać wszelkie ptaki lataj�ce po
niebie, na jego gał�ziach wszel-
kie dzikie zwierz�tac. 14 Stanie
si� tak, żeby żadne drzewo posa-
dzone nad wod� nie wyrosło tak
wysoko, by jego wierzchołek si�-
gał chmur—żeby żadne dobrze
nawodnione drzewo nie zrówna-
ło si� z chmurami. Bo wszyst-
kie te drzewa zostan� wydane na
śmierć, trafi� do podziemnej kra-
iny—do dołu�, do którego id� lu-
dzie’.

15 „Tak mówi Wszechwładny
Pan, Jehowa: ‚W dniu, w którym
on trafi do grobu�, sprawi�, że
nastanie żałoba. Zakryj� gł�bin�
wodn�, zatrzymam strumienie,
tak żeby wielkie wody przesta-
ły płyn�ć. Z jego powodu ześl�
na Liban ciemność i wszystkie
drzewa uschn�. 16 Gdy str�c�
go do grobu�, do wszystkich,

31:14, 16 �Lub „grobu”. 31:15-17 �Lub
„Szeolu”, czyli wspólnego grobu ludzko-
ści. Zob. Słowniczek poj�ć.

którzy id� do dołu�, sprawi�, że
na odgłos jego upadku zadrż�
narody. I wszystkie drzewa Ede-
nua, najdorodniejsze i najlepsze
z Libanu, wszystkie dobrze na-
wodnione, zaznaj� pocieszenia
w podziemnej krainie. 17 Bo
tak jak one trafił do grobu�, do
zabitych mieczemb—razem z ty-
mi, którzy go wspierali, którzy
mieszkali w jego cieniu pośród
narodów’c.

18 „‚Czy któreś z drzew Ede-
nu dorównywało ci chwał� i wiel-
kości�?d Zostaniesz jednak str�-
cony z drzewami Edenu do
podziemnej krainy. B�dziesz le-
żał wśród nieobrzezanych, ra-
zem z zabitymi mieczem. Właś-
nie to spotka faraona i wszystkie
jego hordy’—oświadcza Wszech-
władny Pan, Jehowa”.

32 W roku 12�, pierwszego
dnia miesi�ca dwunaste-

go, Jehowa znów do mnie prze-
mówił: 2 „Synu człowieczy, za-
nuć pieśń żałobn� o faraonie,
królu Egiptu, zaśpiewaj mu:

‚Byłeś wśród narodów
jak silny młody lew�,

ale zostałeś zmuszony
do milczenia.

Byłeś jak morski olbrzyme

rzucaj�cy si� w swoich
rzekach.

Nogami m�ciłeś wody,
zanieczyszczałeś rzeki�’.

3 Tak mówi Wszechwładny
Pan, Jehowa:

‚Posłuż� si� wieloma naro-
dami� i zarzuc� na ciebie
swoj� sieć.

Wyci�gn� ci� w niej z wody.

32:1 �Chodzi o 12 rok pobytu króla
Jehojachina, Ezechiela i innych

˙
Zydów

na wygnaniu (zob. Eze 1:2). 32:2 �Lub
„młody grzywiasty lew”. �Dosł. „ich
rzeki”. 32:3 �Dosł. „zgromadzeniem
wielu narodów”.
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4 Porzuc� ci� na l�dzie,

na otwarte pole ci� cisn�.
I sprawi�, że obsi�d� ci�

wszelkie ptaki lataj�ce
po niebie,

nasyc� tob� dzikie zwierz�ta
całej ziemia.

5 Rozrzuc� twoje ciało
na górach,

twymi szcz�tkami wypełni�
dolinyb.

6 A krwi�, która z ciebie
wypłynie, napoj� ziemi�
aż do gór

i napełni� si� ni� strumie-
nie�’.

7 ‚Gdy zgaśniesz, zakryj� nie-
bo i sprawi�, że gwiazdy
si� zaćmi�.

Słońce zasłoni� chmurami,
sprawi�, że ksi�życ nie da

swego światłac.
8 Z twojego powodu przygasz�

wszystkie źródła światła
na niebie

i pogr�ż� twój kraj w mro-
ku’—oświadcza Wszech-
władny Pan, Jehowa.

9 ‚I zatrwoż� serca wielu
ludów, gdy zaprowadz�
twoich jeńców do innych
narodów,

do krajów, których nie
znaszd.

10 Wprawi� w osłupienie liczne
ludy,

a ich królowie b�d� przez
ciebie drżeć ze strachu,
gdy zaczn� przed nimi
wymachiwać mieczem.

Wdniu twojego upadku
każdy w obawie o swoje

życie cały czas b�dzie
si� trz�ść’.

11 Tak mówi Wszechwładny
Pan, Jehowa:

32:6 �Lub „napełni� si� tob� łożyska
strumieni”.

‚Dosi�gnie ci� miecz króla
Babilonua.

12 Sprawi�, że twoje hordy
padn� od mieczy
pot�żnych wojowników,

z których wszyscy pochodz�
z najokrutniejszych
narodówb.

I zniszcz� pych� Egiptu,
wszystkie jego hordy
zostan� wytraconec.

13 Wyt�pi� wszystkie jego zwie-
rz�ta przebywaj�ce nad
wieloma wodamid.

Już nie zm�ci ich stopa czło-
wieka ani kopyto zwierz�-
cia’e.

14 ‚W tym czasie sprawi�,
że wody si� oczyszcz�

i rzeki popłyn� jak oliwa’—
oświadcza Wszechwładny
Pan, Jehowa.

15 ‚Gdy zamieni� Egipt w pust-
kowie, gdy kraj zostanie
ogołocony ze wszystkiego,
co w nim jestf,

gdy wytrac� w nim wszyst-
kich mieszkańców,

przekonaj� si�, że ja jestem
Jehowag.

16 Jest to pieśń żałobna, któr�
b�dzie si� śpiewać.

B�d� j� nucić córki narodów.
B�d� śpiewać o Egipcie

i wszystkich jego hor-
dach’—oświadcza Wszech-
władny Pan, Jehowa”.

17 W roku 12, w 15 dniu mie-
si�ca�, Jehowa znów do mnie
przemówił: 18 „Synu człowie-
czy, lamentuj nad hordami Egip-
tu, powiedz mu, że zostanie
str�cony do podziemnej krai-
ny—on i inne pot�żne narody�—
do tych, którzy id� do dołu�.

32:17 �Prawdopodobnie chodzi o mie-
si�c dwunasty. Por. werset 1. 32:18
�Dosł. „i córki pot�żnych narodów”.
�Lub „grobu”.
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19 „‚Czy myślisz, że jesteś

pi�kniejszy od innych? Zejdź ni-
sko, żeby leżeć z nieobrzezany-
mi!’

20 „‚Padn�� mi�dzy zabitych
mieczema, bo został wydany�
pod miecz.Wywleczcie go razem
ze wszystkimi jego hordami.

21 „‚Z gł�bi grobu� do nie-
go i do tych, którzy go wspie-
rali, przemówi� najpot�żniejsi
wojownicy. Zejd� oni nisko i b�-
d� leżeć jak nieobrzezani, zabici
mieczem. 22 Jest tam Asyria
i wszystkie jej hordy�. Ich gro-
by s� wokół ich króla�. Wszyscy
oni padli od mieczab. 23 Grób�
Asyrii jest w gł�bi ziemi, a wo-
kół jej grobu leż� jej hordy.
Wszyscy oni zostali zabici mie-
czem, bo siali postrach w krai-
nie żyj�cych.

24 „‚Jest tam Elamc, a wokół
jego grobu wszystkie jego hor-
dy. Wszyscy oni padli od miecza.
Nieobrzezani zst�pili do pod-
ziemnej krainy, ci, którzy siali
postrach w krainie żyj�cych.
I b�d� znosić upokorzenie ra-
zem z tymi, którzy id� do dołu�.
25 Zrobiono mu łoże wśród za-
bitych, wokół jego grobu� leż�
wszystkie jego hordy. Wszyscy
oni s� nieobrzezani. Zostali za-
bici mieczem, bo siali postrach
w krainie żyj�cych. I b�d� zno-
sić upokorzenie razem z tymi,
którzy id� do dołu�. Złożono go
wśród zabitych.

26 „‚Jest tam Meszech i Tu-
bald oraz wszystkie ich� hordy.
Ich� groby s� wokół grobu ich
króla. Wszyscy oni s� nieobrze-

32:20 �Chodzi o Egipcjan. �Chodzi
o Egipt. 32:21, 27 �Lub „Szeolu”, czyli
wspólnego grobu ludzkości. Zob. Słow-
niczek poj�ć. 32:22 �Dosł. „całe jej
zgromadzenie”. �Dosł. „wokół niego”.
32:23, 25 �Dosł. „groby”. 32:24, 25,
29, 30 �Lub „grobu”. 32:26 �Dosł.
„jej”.

zani. Zostali przebici mieczem,
bo siali postrach w krainie żyj�-
cych. 27 Czy nie b�d� leżeć
z pot�żnymi nieobrzezanymi wo-
jownikami, którzy polegli i zst�-
pili do grobu� ze swoim or�żem
wojennym? Ci pot�żni wojowni-
cy zostan� pochowani z miecza-
mi pod głow��, ale na ich ko-
ści spadnie kara za ich grzechy,
bo siali postrach w krainie żyj�-
cych. 28 Ty� też b�dziesz leżeć
zmiażdżony wśród nieobrzeza-
nych, razem z zabitymi mieczem.

29 „‚Jest tam Edoma, jego
królowie i wszyscy jego naczel-
nicy, którzy mimo swojej pot�-
gi zostali złożeni wśród zabitych
mieczem. Oni też b�d� tam le-
żeć z nieobrzezanymib i z tymi,
którzy id� do dołu�.

30 „‚S� tam wszyscy ksi�ż�-
ta� północy razem ze wszystki-
mi Sydończykamic, którzy—choć
swoj� pot�g� siali postrach—
okryci hańb� zeszli nisko, do za-
bitych. B�d� leżeć nieobrzezani
z zabitymi mieczem, b�d� zno-
sić upokorzenie razem z tymi,
którzy id� do dołu�.

31 „‚Faraon zobaczy ich
wszystkich i zazna pocieszenia
po tym, co spotkało jego hor-
dyd. On i całe jego wojsko zo-
stan� zabici mieczem’—oświad-
cza Wszechwładny Pan, Jehowa.

32 „‚Ponieważ siał postrach
w krainie żyj�cych, zarówno
on, jak i wszystkie jego hor-
dy zostan� złożeni wśród nie-
obrzezanych, wśród zabitych
mieczem’—oświadcza Wszech-
władny Pan, Jehowa”.

33 Jehowa znów do mnie
przemówił: 2 „Synu czło-

wieczy, przemów do członków
swojego ludue, powiedz im:

32:27 �Może chodzić o wojowników po-
chowanych z honorami. 32:28 �Mo-
że chodzić o faraona lub Egipt. 32:30
�Lub „przywódcy”.
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„‚Załóżmy, że na jakiś kraj po-

stanowi� sprowadzić miecza i ca-
ły lud tego kraju wybierze ja-
kiegoś człowieka i ustanowi go
swoim strażnikiem, 3 a on zo-
baczy, że nadci�ga miecz i za-
dmie w róg, żeby ostrzec ludzib.
4 Jeśli ktoś usłyszy dźwi�k ro-
gu, ale zignoruje to ostrzeże-
niec i zginie od miecza�, to jego
krew spadnie na jego własn� gło-
w�d. 5 Słyszał dźwi�k rogu, ale
zignorował ostrzeżenie, wi�c je-
go krew spadnie na niego same-
go. Gdyby usłuchał ostrzeżenia,
uratowałby swoje życie�.

6 „‚Jeżeli jednak strażnik zo-
baczy, że nadci�ga miecz, a nie
zadmie w róge, żeby ostrzec lu-
dzi, i ktoś straci życie� od mie-
cza, to ktoś taki umrze za swój
grzech, ale jego krwi b�d� si� do-
magał od strażnika�’f.

7 „Synu człowieczy, wyzna-
czyłem ci� na strażnika dla do-
mu Izraela. Słuchaj wi�c tego, co
do ciebie mówi�, i przekazuj im
moje ostrzeżeniag. 8 Gdy po-
wiem grzesznikowi�: ‚Grzeszni-
ku, na pewno umrzesz’h, a ty go
nie ostrzeżesz, żeby zmienił swo-
je post�powanie, to on umrze za
swój grzechi, ale jego krwi b�d�
si� domagał od ciebie�. 9 Jeśli
jednak ostrzeżesz grzesznika, że-
by zawrócił ze złej drogi, a on
nie zechce zmienić swojego po-
st�powania, to umrze za swój
grzech j, ale ty z cał� pewności�
uratujesz swoje życie�k.

10 „Synu człowieczy, powiedz
domowi Izraela: ‚Mówicie: „Ci�ż�
na nas takie bunty i grzechy, że
z ich powodu marniejemy l. Jak

33:4 �Lub „i miecz go zabierze”. 33:5,
6, 9 �Lub „dusz�”. 33:6 �Lub „od-
powiedzialności� za jego krew obci�ż�
strażnika”. 33:8 �Lub „niegodziwco-
wi”. �Lub „odpowiedzialności� za jego
krew obci�ż� ciebie”.

wi�c możemy pozostać przy ży-
ciu?”’a. 11 Powiedz im: ‚„Przy-
si�gam na swoje życie”�, oświad-
cza Wszechwładny Pan, Jehowa,
„że śmierć grzesznika nie spra-
wia mi przyjemnościb. Chciałbym
raczej, żeby grzesznik zawrócił
ze złej drogic i żyłd. Zawróćcie,
zawróćcie ze złej drogie, bo cze-
mu mielibyście umrzeć, domu Iz-
raela?”’f.

12 „Synu człowieczy, powiedz
członkom swojego ludu: ‚Gdy
prawy si� zbuntuje, to jego
wcześniejsze prawe uczynki go
nie ocal�g, a gdy grzesznik prze-
stanie grzeszyć, to jego dawne
grzechy nie sprawi�, że umrze�h.˙
Zaden prawy, gdy zacznie grze-
szyć, nie zdoła pozostać przy ży-
ciu dzi�ki swoim wcześniejszym
prawym uczynkom i. 13 Gdy po-
wiem prawemu: „Na pewno b�-
dziesz żył”, a on—przekonany
o swej prawości—zacznie czynić
zło�j, to wszystkie jego pra-
we uczynki pójd� w niepami�ć
i umrze za zło, którego si� do-
puszczałk.

14 „‚A gdy powiem grzeszni-
kowi: „Na pewno umrzesz”, ale
on przestanie grzeszyć i zacznie
czynić to, co sprawiedliwe i pra-
we l, 15 gdy zwróci to, co wzi�ł
w zastawm, i spłaci to, co zrabo-
wałn, gdy przestanie czynić zło,
a zacznie przestrzegać nakazów,
dzi�ki którym można zyskać ży-
cie, to na pewno b�dzie żyło. Nie
umrze. 16 ˙

Zaden grzech, który
popełnił, nie b�dzie już nad nim
ci�żył�p. Czyni to, co sprawiedli-
we i prawe, wi�c na pewno pozo-
stanie przy życiu’q.

17 „Ale członkowie twojego
ludu mówi�: ‚Jehowa post�pu-

33:11 �Dosł. „jako żyj�”. 33:12 �Lub
„nie doprowadz� go do upadku”. 33:13
�Lub „niesprawiedliwość”. 33:16
�Dosł. „nie b�dzie mu pami�tany”.
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je niesprawiedliwie’, choć w rze-
czywistości to ich post�powanie
jest niesprawiedliwe.

18 „Gdy prawy porzuci pra-
we post�powanie i zacznie czy-
nić zło, to poniesie śmierća.
19 A gdy grzesznik przestanie
grzeszyć i zacznie czynić to, co
sprawiedliwe i prawe, pozostanie
przy życiub.

20 „Mówicie: ‚Jehowa post�-
puje niesprawiedliwie’c, ale ja, do-
mu Izraela, każdego z was os�dz�
stosownie do jego post�powa-
nia”.

21 W końcu, w 12 roku na-
szego wygnania, pi�tego dnia
miesi�ca dziesi�tego, przybył do
mnie uciekinier z Jerozolimyd

i powiedział: „Miasto zostało
zdobyte!”e.

22 Poprzedniego wieczora
przed przybyciem tego ucieki-
niera zacz�ła na mnie oddziały-
wać moc� Jehowy i On otworzył
moje usta, tak iż rano, jeszcze
zanim ten człowiek przybył, już
nie byłem niemyf.

23 Wtedy Jehowa przemówił
do mnie: 24 „Synu człowieczy,
mieszkańcy tych ruing mówi�
o ziemi izraelskiej: ‚Abraham był
tylko jeden, a jednak obj�ł ten
kraj na własnośćh. A nas jest
wielu, wi�c ten kraj z cał� pew-
ności� należy do nas’.

25 „Dlatego powiedz im: ‚Tak
mówi Wszechwładny Pan, Jeho-
wa: „Jadacie z krwi� i, wznosi-
cie oczy ku swoim odrażaj�cym
bożkom� i przelewacie krew j.
Czemu wi�c ten kraj miałby na-
leżeć do was? 26 Polegacie na
swoim mieczuk. Dopuszczacie

33:22 �Dosł. „spocz�ła na mnie r�ka”.
33:25 �Hebr. termin przetłumaczony tu
na „odrażaj�ce bożki” może być spo-
krewniony ze słowem oznaczaj�cym
„gnój”. Używa si� go w celu wyrażenia
pogardy.

si� obrzydliwych praktyk. Każdy
z was kala żon� swojego bliźnie-
goa. Czemu wi�c ten kraj miałby
należeć do was?”’b.

27 „Powiedz im tak: ‚Oto co
mówi Wszechwładny Pan, Jeho-
wa: „Przysi�gam na swoje ży-
cie�, że ci, którzy mieszkaj�
w tych ruinach, padn� od mie-
cza, tych, którzy b�d� na otwar-
tym polu, wydam na żer dzikim
zwierz�tom, a ci, którzy ukry-
j� si� w twierdzach i jaskiniach,
umr� od zarazyc. 28 I zamieni�
ten kraj w pustkowie, w miejs-
ce bezludned. I zniknie jego py-
cha i siła. Góry Izraela opusto-
szej�e. Nikt nie b�dzie tamt�dy
przechodził. 29 A gdy zamie-
ni� ten kraj w pustkowie, miejs-
ce bezludnef—z powodu wszyst-
kich obrzydliwych rzeczy, które
popełnilig—przekonaj� si�, że ja
jestem Jehowa”’.

30 „Synu człowieczy, człon-
kowie twojego ludu rozmawia-
j� ze sob� o tobie przy murach
i w drzwiach swoich domówh.
Mówi� jeden do drugiego, każ-
dy do swojego brata: ‚Chodźcie,
posłuchajmy, co mówi Jehowa’.
31 Tłumnie przyjd� i usi�d�
przed tob� tak jak mój lud. B�-
d� słyszeć twoje słowa, ale nie
b�d� zgodnie z nimi post�po-
wać i. Bo ustami ci schlebiaj��,
ale ich serca poż�daj� nieuczci-
wego zysku. 32 Jesteś dla nich
jak ktoś, kto śpiewa pieśń o mi-
łości, jak śpiewak o pi�knym
głosie, dobrze graj�cy na instru-
mencie strunowym. B�d� sły-
szeć twoje słowa, ale nikt nie
b�dzie zgodnie z nimi post�po-
wać. 33 A gdy to wszystko si�
spełni—a spełni si� na pewno—
wtedy si� przekonaj�, że wśród
nich był prorok” j.

33:27 �Dosł. „jako żyj�”. 33:31 �Lub
„mówi� rzeczy poż�dane”.
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34 Jehowa znów do mnie
przemówił: 2 „Synu czło-

wieczy, prorokuj przeciw paste-
rzom Izraela. Prorokuj, powiedz
im: ‚Tak mówi Wszechwładny
Pan, Jehowa: „Biada pasterzom
Izraelaa, którzy pas� samych
siebie! Czy pasterze nie po-
winni paść trzody?b 3 Jadacie
tłuszcz, nosicie ubrania z wełny
i zarzynacie najtłustsze sztukic,
a trzody nie pasiecied. 4 Sła-
bych nie wzmacnialiście, cho-
rych nie leczyliście, zranionych
nie opatrywaliście, bł�kaj�cych
si� nie przyprowadzaliście z po-
wrotem, zagubionych nie szuka-
liściee. Przeciwnie, panoszyliście
si� nad nimi, traktuj�c je suro-
wo i okrutnief. 5 Ponieważ nie
miały pasterza, rozproszyły si�g

i stały si� żerem dla wszelkich
dzikich zwierz�t. 6 Moje owce
bł�kały si� po wszystkich gó-
rach, po każdym wysokim wzgó-
rzu. Rozproszyły si� po całej zie-
mi, a nikt ich nie szukał, nikt nie
starał si� ich odnaleźć.

7 „‚„Dlatego, pasterze, posłu-
chajcie słowa Jehowy: 8 ‚„Przy-
si�gam na swoje życie”�, oświad-
cza Wszechwładny Pan, Jehowa,
„że zaczn� działać, bo moje
owce nie miały pasterza i stały
si� łupem, żerem dla wszel-
kich dzikich zwierz�t. Moi pas-
terze ich nie szukali, przeciwnie,
zamiast paść moje owce, paśli
samych siebie” ’. 9 Posłuchajcie
wi�c, pasterze, słowa Jehowy.
10 Wszechwładny Pan, Jehowa,
mówi: ‚Wyst�pi� przeciwko pas-
terzom i zaż�dam swoich owiec
z ich r�ki�. Sprawi�, że przesta-
n� je paść�h i już dłużej nie b�-
d� paść samych siebie. Wyratuj�
swoje owce z ich ust i już nie b�-
d� ich pokarmem’”.

34:8 �Dosł. „jako żyj�”. 34:10 �Lub
„zaż�dam od nich rozliczenia si� z mo-
ich owiec”. �Lub „opiekować si� nimi”.

11 „‚Tak mówi Wszechwładny
Pan, Jehowa: „Ja sam b�d� szu-
kał swoich owiec i b�d� si�
o nie troszczyła. 12 B�d� o nie
dbał, b�d� je pasł jak pasterz,
który odnalazł swoje rozproszo-
ne owceb. Uratuj� je i sprowadz�
ze wszystkich miejsc, do których
si� rozproszyły w dniu chmur-
nym i mrocznymc. 13 Wypro-
wadz� je spomi�dzy ludów, po-
zbieram z krajów i przyprowadz�
je na ich ziemi�. B�d� je pasł
na górach Izraelad, nad strumie-
niami i we wszystkich zamieszka-
nych miejscach kraju. 14 B�d�
je pasł na bujnych pastwiskach,
na wysokich górach Izraelae. B�-
d� leżeć na ł�kach obfituj�cych
w traw�f, b�d� si� paść na najwy-
borniejszych pastwiskach w gó-
rach Izraela”.

15 „‚ „Ja sam b�d� pasł swoje
owceg i ja sam zapewni� im od-
poczynek”h—oświadcza Wszech-
władny Pan, Jehowa. 16 „Za-
gubionej b�d� szukał i, bł�kaj�c�
si� przyprowadz� z powrotem,
zranion� opatrz�, słab� wzmoc-
ni�. A tłust� i siln� zgładz�. B�-
d� j� pasł s�dem”.

17 „‚Moja trzodo, Wszech-
władny Pan, Jehowa, mówi: „O-
s�dz� każd� owc� z osobna,
os�dz� barany i kozły j. 18 Czy
mało wam� tego, że pasiecie
si� na najlepszych pastwiskach?
Czy reszt� pastwisk musicie tra-
tować? Pijecie najczystsz� wo-
d�. Czy musicie j� potem m�cić
swoimi nogami? 19 Czy moje
owce maj� si� paść na stratowa-
nym przez was pastwisku i pić
wod� zm�con� waszymi noga-
mi?”.

20 „‚Wszechwładny Pan, Je-
howa, mówi: „Ja sam os�dz� każ-
d� owc� z osobna — tłust� i
chud� — 21 bo wszystkie chore

34:18 �Chodzi o osoby wyobrażone
przez barany, kozły i tłuste owce.

ROZDZ. 34
a Jer 23:1

Mi 3:1, 11
Sof 3:3
Za 11:17
Mt 23:13

b Iz 40:11
Jn 21:15

c 2Kl 21:16
Jer 22:17
Mi 3:3
Za 11:4, 5

d Iz 56:11

e Łk 15:4

f Jer 22:13

g Jer 23:2
Jer 50:6
Mt 9:36

h Jer 52:24-27
��������������������

szpalta 2
a 1Sm 17:34,

35
Ps 80:1
Iz 56:8

b Iz 40:11

c Jl 2:1, 2
Sof 1:14, 15

d Jer 23:3
Eze 11:17
Am 9:14
Mi 7:14

e Iz 25:6
Iz 30:23
Jer 31:12

f Jer 33:12

g Jer 3:15

h Sof 3:13

i Mi 4:6
Mt 15:24
Łk 15:4

j Za 10:3



1223 EZECHIELA 34:22�do�35:10
popychaliście swoimi bokami
i barkami, odp�dzaliście swo-
imi rogami, aż je rozgoniliście.
22 Wyratuj� swoje owce i już
wi�cej nie stan� si� łupema.
Os�dz� każd� owc� z osobna.
23 I ustanowi� nad nimi jedne-
go pasterzab, swojego sług� Da-
widac, i on b�dzie je pasł. On sam
b�dzie je pasł, zostanie ich pas-
terzemd. 24 Ja, Jehowa, b�d�
ich Bogieme, a mój sługa Dawid—
ich przewodnikiem�f. Ja, Jeho-
wa, to powiedziałem.

25 „‚ „Zawr� z nimi przymie-
rze pokojug i usun� z kraju groź-
ne dzikie zwierz�tah, tak iż b�d�
bezpiecznie mieszkać na pust-
kowiu i spać w lasach i. 26 I ich
samych oraz okolice swojego
wzgórza uczyni� błogosławień-
stwem j. Sprawi�, że w odpo-
wiednim czasie b�dzie padać
deszcz. I jak deszcz spłyn�
błogosławieństwak. 27 Drzewa
polne urodz� owoce, a ziemia
wyda plon l. I b�d� mieszkać
w kraju bezpiecznie. Gdy poła-
mi� dr�żki ich jarzma i wyratu-
j� ich z r�k tych, którzy ich trzy-
maj� w niewoli, przekonaj� si�,
że ja jestem Jehowam. 28 I już
nie b�d� dla narodów łupem, że-
rem dla dzikich zwierz�t. B�d�
mieszkać bezpiecznie. Nikt nie
b�dzie wzbudzał w nich stra-
chun.

29 „‚ „Założ� dla nich planta-
cj�, która stanie si� sławna�,
i już nie b�d� umierać z po-
wodu głodu w krajuo, i już nie
b�d� upokarzani przez narodyp.
30 ‚Wtedy si� przekonaj�, że ja,
Jehowa, ich Bóg, jestem z ni-
mi, że oni, dom Izraela, s� moim
ludem’q. Takie jest oświadcze-
nie Wszechwładnego Pana, Je-
howy”’.

34:24 �Lub „ksi�ciem”. 34:29 �Dosł.
„plantacj� dla imienia”.

31 „‚Wy jesteście moimi ow-
camia, owcami, o które si� trosz-
cz�. Jesteście zwykłymi ludźmi,
a ja jestem waszym Bogiem’—
oświadcza Wszechwładny Pan,
Jehowa”.

35 Jehowa znów do mnie
przemówił: 2 „Synu czło-

wieczy, zwróć swoj� twarz w
stron� górzystego regionu Se-
irb i prorokuj przeciwko niemuc.
3 Powiedz: ‚Tak mówi Wszech-
władny Pan, Jehowa: „Wyst�pi�
przeciw tobie, górzysty regionie
Seir, wyci�gn� przeciw tobie r�-
k� i zamieni� ci� w pustkowied.
4 Twoje miasta obróc� w ruin�.
Staniesz si� pustkowieme i si�
przekonasz, że ja jestem Jeho-
wa. 5 Bo okazywałeś Izraelitom
zaciekł� wrogośćf i w czasie ich
kl�ski, gdy wymierzano im osta-
teczn� kar�, wydawałeś ich pod
miecz”’g.

6 „‚Dlatego przysi�gam na
swoje życie�’, oświadcza Wszech-
władny Pan, Jehowa, ‚że wydam
ci� na przelew krwi i śmierć� b�-
dzie ci� ścigaćh. Ponieważ przele-
wałeś znienawidzon� krew, two-
ja krew też zostanie przelana�i.
7 I zamieni� ci�, górzysty regio-
nie Seir, w pustkowiej, i zgładz�
każdego, kto b�dzie przez ciebie
przechodził. 8 Twoje góry za-
pełni� zabitymi. Zabici mieczem
b�d� padać na twoich wzgó-
rzach, w twoich dolinach i we
wszystkich twoich strumieniach.
9 Zamieni� ci� w pustkowie na
zawsze. Twoje miasta nie b�d�
zamieszkanek. I przekonasz si�,
że ja jestem Jehowa’.

10 „Ponieważ mówiłeś: ‚Te
dwa narody i te dwa kraje sta-
n� si� moje, oba weźmiemy na
własność’ l—chociaż wśród tych

35:6 �Dosł. „jako żyj�”. �Lub „przelew
krwi”. �Lub „przelew krwi b�dzie ci�
ścigać”.
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narodów był sam Jehowa—
11 ‚to przysi�gam na swoje ży-
cie�’, oświadcza Wszechwładny
Pan, Jehowa, ‚że odpłac� ci ta-
kim samym gniewem i zazdroś-
ci�, jakie ty sam okazywałeś
z nienawiści do nicha. A gdy b�-
d� ci� s�dził, dam im si� po-
znać. 12 Wtedy si� przekonasz,
że ja, Jehowa, usłyszałemwszyst-
kie twoje bezczelne słowa, które
wypowiadałeś o górach Izraela.
Mówiłeś: „Zostały spustoszone.
Zostały nam dane na pożar-
cie�”. 13 Wypowiadałeś prze-
ciwko mnie aroganckie słowa,
mnóstwo słówb. Ja wszystkie je
słyszałem’.

14 „Tak mówi Wszechwładny
Pan, Jehowa: ‚Kiedy zamieni�
ci� w pustkowie, cała ziemia b�-
dzie si� cieszyć. 15 Jak ty si�
cieszyłeś, gdy zostało spusto-
szone dziedzictwo Izraela�, tak
ja post�pi� z tob�c. Staniesz
si� pustkowiem, górzysty regio-
nie Seir, cały Edomied. I ludzie
si� przekonaj�, że ja jestem Je-
howa’”.

36 „Synu człowieczy, proro-
kuj o górach Izraela, po-

wiedz: ‚Góry Izraela, posłuchaj-
cie słowa Jehowy. 2 Tak mówi
Wszechwładny Pan, Jehowa:
„Wrogowie powiedzieli o was:
‚Ha! Te pradawne wzgórza stały
si� nasz� własności�!’” ’e.

3 „Prorokuj wi�c, powiedz:
‚Tak mówi Wszechwładny Pan,
Jehowa: „Spustoszyli was, zaa-
takowali ze wszystkich stron,
tak iż stałyście si� własnoś-
ci� ocalałych� spośród narodów
i wzi�to was na j�zyki, rzuca
si� na was oszczerstwaf. 4 Dla-
tego, góry Izraela, posłuchajcie
słowa Wszechwładnego Pana,

35:11 �Dosł. „jako żyj�”. 35:12 �Dosł.
„pokarm”. 35:15 �Dosł. „domu Izrae-
la”. 36:3 �Dosł. „ostatka; pozosta-
łych”.

Jehowy! Wszechwładny Pan, Je-
howa, zwraca si� do gór, wzgórz,
strumieni, dolin i opuszczonych
ruina, opustoszałych miast, któ-
re zostały spl�drowane przez
ocalałych spośród okolicznych
narodów i stały si� dla nich po-
śmiewiskiemb. 5 Wszechwład-
ny Pan, Jehowa, mówi do nich:
‚Płon�c gorliwości�c, przemówi�
przeciw ocalałym spośród naro-
dów i całemu Edomowi, przeciw
tym, którzy z wielk� radości�
i nieskrywan� pogard��d przy-
właszczyli sobie mój kraj, że-
by przej�ć jego pastwiska i go
spl�drować’” ’e.

6 „Prorokuj wi�c o ziemi izra-
elskiej, powiedz do gór, wzgórz,
strumieni i dolin: ‚Tak mówi
Wszechwładny Pan, Jehowa:
„Przemówi� w gorliwości i wiel-
kiej złości, bo znosiliście upoko-
rzenie od narodów”’f.

7 „Wszechwładny Pan, Jeho-
wa, mówi wi�c: ‚Podnosz� r�k�
w przysi�dze, że okoliczne naro-
dy też zostan� upokorzoneg.
8 A wy, góry Izraela, zazieleni-
cie si� i wydacie plony dla moje-
go ludu, dla Izraelah, bo wkrótce
powróci. 9 Ja jestem z wami.
Spojrz� na was przychylnie i b�-
dzie si� was uprawiać i obsie-
wać ziarnem. 10 Sprawi�, że
b�dziecie mieszkaniem dla mnó-
stwa ludzi—dla całego domu Iz-
raela. Miasta si� zaludni� i, ruiny
zostan� odbudowane j. 11 Po-
mnoż� liczb� ludzi i zwierz�tk.
B�d� si� rozmnażać, b�d� mieć
liczne potomstwo. I sprawi�, że
b�dziecie zamieszkane jak daw-
niej l, i b�d� dla was robił jesz-
cze wi�cej dobrego niż w prze-
szłościm. Wtedy si� przekonacie,
że ja jestem Jehowan. 12 Spra-
wi�, że b�d� po was chodzić lu-
dzie—mój lud, Izrael. Staniecie
si� ich własności�o, ich dziedzic-

36:5 �Lub „z pogard� w duszy”.
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twem i już nigdy nie pozbawicie
ich dzieci’”a.

13 „Tak mówi Wszechwładny
Pan, Jehowa: ‚Ponieważ niektó-
rzy mówi�: „Jesteście ziemi�,
która pożera ludzi i pozbawia
swe narody dzieci”’, 14 ‚dla-
tego już wi�cej nie b�dzie-
cie pożerać ludzi ani pozbawiać
swych narodów dzieci’. Takie
jest oświadczenie Wszechwład-
nego Pana, Jehowy. 15 ‚Spra-
wi�, że już nie b�dziecie znosić
zniewag ze strony narodów, szy-
derstw ze strony ludówb, i już
wi�cej nie doprowadzicie swych
narodów do upadku’—oświadcza
Wszechwładny Pan, Jehowa”.

16 Jehowa znów do mnie
przemówił: 17 „Synu człowie-
czy, kiedy Izraelici� mieszkali
w swoim kraju, kalali go swy-
mi czynami, swymi post�pkamic.
To, co robili, było dla mnie tak
nieczyste jak nieczystość zwi�-
zana z miesi�czk�d. 18 Przele-
wali krew i kalali kraj swoimi
odrażaj�cymi bożkami�e. Da-
łem wi�c upust wielkiej złości
na nichf. 19 Rozproszyłem ich
wśród narodów, rozrzuciłem po
krajachg. Os�dziłem ich stosow-
nie do ich czynów, do ich po-
st�pków. 20 Ale kiedy przybyli
do tych narodów, ludzie zacz�li
bezcześcić moje świ�te imi�h,
mówi�c o nich: ‚S� ludem Jeho-
wy, a musieli opuścić Jego kraj’.
21 Okaż� wi�c trosk� o swo-
je świ�te imi�, bo dom Izraela
zbezcześcił je wśród narodów,
do których przybył” i.

22 „Dlatego powiedz domowi
Izraela: ‚Tak mówi Wszechwład-
ny Pan, Jehowa: „Nie b�d� dzia-

36:17 �Dosł. „dom Izraela”. 36:18
�Hebr. termin przetłumaczony tu na
„odrażaj�ce bożki” może być spokrew-
niony ze słowem oznaczaj�cym „gnój”.
Używa si� go w celu wyrażenia pogardy.

łał ze wzgl�du na was, domu Iz-
raela, ale ze wzgl�du na swoje
świ�te imi�, bo zbezcześciliście
je wśród narodów, do których
przybyliście”’a. 23 ‚Z cał� pew-
ności� uświ�c� swoje wielkie
imi�b zbezczeszczone wśród na-
rodów, imi�, które wy zbezcześ-
ciliście wśród nich. A gdy na ich
oczach uświ�c� si� pośród was’,
oświadcza Wszechwładny Pan,
Jehowa, ‚przekonaj� si�, że ja je-
stem Jehowac. 24 Zabior� was
spośród narodów, pozbieram ze
wszystkich krajów i przyprowa-
dz� na wasz� ziemi�d. 25 Po-
kropi� was czyst� wod� i stanie-
cie si� czyście. Oczyszcz� was
ze wszystkiego, czym si� skala-
liścief, i od wszystkich wa-
szych odrażaj�cych bożkówg.
26 I dam wam nowe serceh,
i włoż� w was nowego ducha i.
Usun� z waszych ciał serce ka-
mienne j, a dam wam serce mi�k-
kie�. 27 Włoż� w was swojego
ducha i sprawi�, że b�dziecie
post�pować zgodnie z moimi
przepisamik, przestrzegać moich
rozporz�dzeń. 28 I zamieszka-
cie w kraju, który dałem waszym
przodkom, i b�dziecie moim lu-
dem, a ja b�d� waszym Bogiem’ l.

29 „‚Gdy uwolni� was od
wszystkiego, czym si� skalali-
ście, nakaż� zbożu, żeby wyda-
wało obfity plon, i nie spro-
wadz� na was kl�ski głodum.
30 Sprawi�, że drzewa obficie
wydadz� owoce, a ziemia plo-
ny, żebyście już nigdy z powo-
du głodu nie musieli znosić hań-
by wśród narodówn. 31 Wtedy
przypomnicie sobie swoje złe
post�pki, złe czyny i poczuje-
cie do siebie wstr�t z powo-
du swoich win, z powodu swoich
obrzydliwych praktyko. 32 Ale

36:26 �Dosł. „cielesne”. Chodzi o serce
wrażliwe na Boże wskazówki.
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wiedzcie, że nie zrobi� tego
ze wzgl�du na was’a—oświadcza
Wszechwładny Pan, Jehowa.
‚Zawstydźcie si� i znoście upo-
korzenie z powodu swoich po-
st�pków, domu Izraela’.

33 „Tak mówi Wszechwładny
Pan, Jehowa: ‚W dniu, w którym
was oczyszcz� ze wszystkich
waszych przewinień, sprawi�, że
miasta si� zaludni�b, ruiny zo-
stan� odbudowanec. 34 Spus-
toszona ziemia, która wcześ-
niej leżała odłogiem—i każdy
przechodzień to widział—teraz
b�dzie uprawiana. 35 Ludzie
powiedz� wtedy: „Ta spusto-
szona ziemia stała si� jak ogród
Edend, a zrujnowane miasta,
zniszczone i opustoszałe, s�
teraz obwarowane i zamiesz-
kane”e. 36 I narody, które po-
zostan� wokół was, przekonaj�
si�, że to ja, Jehowa, odbudowa-
łem to, co było zburzone, i obsa-
dziłem to, co było spustoszone.
Ja, Jehowa, to powiedziałem
i tak zrobiłem’f.

37 „Tak mówi Wszechwładny
Pan, Jehowa: ‚Pozwol� też Izra-
elitom� prosić mnie o to, żebym
pomnożył ich lud jak trzod�.
38 I miasta, które były w ruinie,
stan� si� pełne ludzi, jak w cza-
sie świ�tg Jerozolima jest peł-
na owiec, pełna świ�tychh. Wte-
dy si� przekonaj�, że ja jestem
Jehowa’”.

37 Zacz�ła na mnie oddziały-
wać moc� Jehowy i Jeho-

wa za pośrednictwem swojego
ducha zabrał mnie do doli-
ny�i pełnej kości. 2 Kazał mi
obejść te kości dookoła i zo-
baczyłem, że leży ich tam bar-
dzo dużo i że s� bardzo suche j.
3 Zapytał mnie: „Synu człowie-

36:37 �Dosł. „domowi Izraela”. 37:1
�Dosł. „spocz�ła na mnie r�ka”. �Lub
„na dolinn� równin�”.

czy, czy te kości mog� ożyć?”.
Odpowiedziałem: „Wszechwład-
ny Panie, Jehowo, Ty wiesz to
najlepiej”a. 4 Wtedy On rzekł:
„Prorokuj nad tymi kośćmi, po-
wiedz im: ‚Suche kości, posłu-
chajcie słowa Jehowy:

5 „‚Tak mówi Wszechwładny
Pan, Jehowa: „Sprawi�, że za-
czniecie oddychać i ożyjecieb.
6 Dam wam ści�gna i ciało, po-
kryj� was skór� i sprawi�, że
zaczniecie oddychać i ożyjecie.
Wtedy si� przekonacie, że ja je-
stem Jehowa”’”.

7 Prorokowałem wi�c zgod-
nie z tym poleceniem. Gdy tyl-
ko skończyłem, usłyszałem ja-
kiś odgłos, grzechotanie, i kości
zacz�ły przybliżać si� jedna do
drugiej. 8 Zobaczyłem, jak za-
czynaj� pojawiać si� na nich
ści�gna i ciało i jak z wierzchu
pokrywaj� si� skór�. Ale dalej
nie było w nich tchu.

9 Wtedy On rzekł do mnie:
„Prorokuj wiatrowi. Prorokuj,
synu człowieczy, powiedz mu:
‚Tak mówi Wszechwładny Pan,
Jehowa: „Wietrze�, przyb�dź
z czterech stron świata� i po-
wiej na tych zabitych ludzi, że-
by ożyli” ’”.

10 Prorokowałem wi�c tak,
jak mi nakazał, a oni zacz�li od-
dychać� i ożyli, i stan�li na no-
gachc—bardzo, bardzo wielkie
wojsko.

11 Wtedy powiedział do mnie:
„Synu człowieczy, te kości to
wszyscy Izraelici�d. Mówi� oni:
‚Nasze kości wyschły, nasza na-
dzieja umarłae. Zostaliśmy zu-
pełnie sami’. 12 Dlatego proro-
kuj, powiedz im: ‚Tak mówi
Wszechwładny Pan, Jehowa:

37:9 �Lub „tchnienie; duchu”. �Dosł.
„od czterech wiatrów”. 37:10 �Lub
„a w nich wst�pił duch”. 37:11 �Dosł.
„cały dom Izraela”.
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„Otworz� wasze grobya, mój lu-
du, i sprawi�, że z nich wstanie-
cie, i przyprowadz� was do ziemi
Izraelab. 13 A gdy otworz� wa-
sze groby, mój ludu, i sprawi�,
że z nich wstaniecie, przekona-
cie si�, że ja jestem Jehowa”’c.
14 ‚Dam wam swojego ducha
i ożyjecied. Osiedl� was w wa-
szym kraju i przekonacie si�, że
ja, Jehowa, to powiedziałem i tak
zrobiłem’—oświadcza Jehowa”.

15 Jehowa znów do mnie
przemówił: 16 „Synu człowie-
czy, weź lask� i napisz na niej:
‚Dla Judy i dla ludu Izraela, któ-
ry jest z nim’e. Nast�pnie weź in-
n� lask� i napisz na niej: ‚Dla
Józefa—laski Efraima—i dla ca-
łego domu Izraela, który jest
z nim’f. 17 Potem przybliż jed-
n� lask� do drugiej, a wte-
dy stan� si� w twojej r�ce jed-
n� lask�g. 18 Kiedy członkowie
twojego ludu zwróc� si� do cie-
bie: ‚Czy wyjaśnisz nam, co to
wszystko znaczy?’, 19 powiedz
im: ‚Tak mówi Wszechwładny
Pan, Jehowa: „Wezm� lask� Jó-
zefa — która jest w r�ce Efrai-
ma — reprezentuj�c� też plemio-
na Izraela, które s� z nim,
i poł�cz� j� z lask� Judy, tak iż
stan� si� one w mojej r�ce jed-
n� lask�”’h. 20 Laski, na któ-
rych b�dziesz pisał, masz trzy-
mać w r�ce tak, żeby je widzieli.

21 „I powiedz im: ‚Tak mó-
wi Wszechwładny Pan, Jehowa:
„Zabior� Izraelitów spośród na-
rodów, do których poszli, po-
zbieram ze wszystkich stron
i przyprowadz� ich do ich kra-
jui. 22 I uczyni� z nich tam,
na górach Izraela, jeden naród j

i ustanowi� nad nimi wszystki-
mi jednego królak. Nie b�d� już
dwoma narodami, nie b�d� już
podzieleni na dwa królestwa l.
23 I już nie b�d� si� kalać swoi-

mi odrażaj�cymi bożkami�, swo-
imi obrzydliwymi praktykami,
wszystkimi swoimi wyst�pka-
mia. Uchroni� ich przed nie-
wiernym, grzesznym post�po-
waniem i ich oczyszcz�. I b�d�
moim ludem, a ja b�d� ich Bo-
giemb.

24 „‚ „Ich królem b�dzie mój
sługa Dawidc. Wszyscy b�d�
mieć jednego pasterzad i b�d�
post�pować zgodnie z moimi
rozporz�dzeniami, b�d� staran-
nie przestrzegać moich ustawe.
25 Zamieszkaj� w kraju, któ-
ry dałem swojemu słudze Jaku-
bowi i w którym mieszkali ich
przodkowief. Zamieszkaj� w nim
na zawszeg razem ze swoimi
dziećmi� i dziećmi ich dziecih.
A mój sługa Dawid na zawsze
b�dzie ich przewodnikiem�i.

26 „‚ „I zawr� z nimi przymie-
rze pokojuj. B�dzie to przymie-
rze wieczne. Osiedl� ich tam,
sprawi�, że b�d� licznik, i na za-
wsze umieszcz� wśród nich
swoje sanktuarium. 27 B�dzie
wśród nich� mój namiot� i ja b�-
d� ich Bogiem, a oni b�d� moim
ludeml. 28 I narody si� prze-
konaj�, że ja, Jehowa, uświ�-
cam Izraela, bo moje sanktu-
arium b�dzie pośród niego na
zawsze”’”m.

38 Jehowa znów do mnie
przemówił: 2 „Synu czło-

wieczy, zwróć si� przeciwko Go-
gowi z krainy Magogn, głównemu
naczelnikowi� Meszechu i Tuba-
luo, prorokuj przeciwko niemup.
3 Powiedz: ‚Tak mówi Wszech-
władny Pan, Jehowa: „Wyst�pi�

37:23 �Hebr. termin przetłumaczony tu
na „odrażaj�ce bożki” może być
spokrewniony ze słowem oznaczaj�-
cym „gnój”. Używa si� go w celu wy-
rażenia pogardy. 37:25 �Dosł. „sy-
nami”. �Lub „ksi�ciem”. 37:27 �Lub
„nad nimi”. �Lub „miejsce zamiesz-
kania; dom”. 38:2 �Lub „naczelnemu
ksi�ciu”.
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przeciw tobie, Gogu, główny na-
czelniku� Meszechu i Tubalu.
4 Zawróc� ci�, w twoje szcz�-
ki włoż� hakia i poprowadz� ci�
z całym twoim wojskiemb, końmi
i jeźdźcami, wszystkich wytwor-
nie ubranych, liczn� armi� z wiel-
kimi tarczami i puklerzami�,
wszystkich władaj�cych mie-
czem. 5 B�dzie im towarzyszyć
Persja, Etiopia i Putc — wszy-
scy z puklerzami i w hełmach —
6 Gomer i wszystkie jego oddzia-
ły, dom Togarmyd z najdalszych
krańców północy i wszystkie je-
go oddziały. B�dzie z tob� wiele
ludówe.

7 „‚„B�dź gotowy, przygotuj
si� razem ze wszystkimi wojska-
mi, które s� z tob�. B�dziesz ni-
mi dowodził�.

8 „‚ „Zostaniesz wezwany� po
wielu dniach. Przy końcu lat
zaatakujesz kraj, którego lud—
wcześniej wyniszczony mie-
czem—został odrodzony, zebra-
ny z wielu ludów na górach Izra-
ela, które przez długi czas były
spustoszone. Mieszkańcy tego
kraju zostali sprowadzeni z in-
nych narodów i wszyscy miesz-
kaj� bezpiecznief. 9 Nadci�g-
niesz przeciw nim jak burza
i pokryjesz kraj niczym chmu-
ry—razem ze wszystkimi swoi-
mi oddziałami i wieloma ludami,
które b�d� z tob�”’.

10 „Tak mówi Wszechwład-
ny Pan, Jehowa: ‚W tym dniu
w twoim sercu zrodzi si� myśl
i ukartujesz nikczemny plan.
11 Powiesz: „Zaatakuj� kraj
niechronionych osad�g. Wyrusz�
przeciw tym, którzy żyj� bez-
piecznie i spokojnie. Wszyscy

38:3 �Lub „naczelny ksi�ż�”. 38:4
�Chodzi o małe tarcze, cz�sto noszo-
ne przez łuczników. 38:7 �Dosł. „b�-
dziesz dla nich straż�”. 38:8 �Lub
„zostanie na ciebie zwrócona uwaga”.
38:11 �Lub „otwartych okolic wiejskich”.

mieszkaj� w osadach, których
nie chroni� mury, zasuwy ani
bramy”. 12 Twoim celem b�-
dzie zdobycie wielkiego łupu,
dokonanie grabieży, napaść na
miejsca, które były spustoszone,
a teraz s� zamieszkanea, na lud
zebrany z innych narodówb, któ-
ry gromadzi mienie, bogactwoc

i który mieszka w centralnym
punkcie ziemi.

13 „‚Szebad, Dedane, kupcy
z Tarsziszf i wszyscy jego wo-
jownicy� powiedz� do ciebie:
„Czy wyruszasz, żeby zdobyć
wielki łup, dokonać grabieży?
Czy zgromadziłeś swoje wojska,
żeby zabrać srebro i złoto, za-
grabić mienie, bogactwo, zagar-
n�ć bardzo wielki łup?”’.

14 „Prorokuj wi�c, synu czło-
wieczy, powiedz do Goga: ‚Tak
mówi Wszechwładny Pan, Je-
howa: „Czy w czasie�, gdy
mój lud izraelski b�dzie miesz-
kał bezpiecznie, nie b�dziesz
o tym wiedział?g 15 Przyb�-
dziesz z miejsca, w którym prze-
bywasz, z najdalszych krańców
północyh, a razem z tob� wie-
le ludów, sami jeźdźcy, wielki
tłum, liczne wojsko i. 16 Nad-
ci�gniesz przeciw mojemu ludo-
wi, Izraelowi, i pokryjesz kraj ni-
czym chmury. Stanie si� to
pod koniec dni. Przyprowadz�
ci� przeciw mojemu krajowi j, że-
by narody mogły si� przekonać,
kim jestem, gdy na ich oczach
uświ�c� si� w zwi�zku z tob�,
Gogu”’k.

17 „Tak mówi Wszechwładny
Pan, Jehowa: ‚Czy to nie o tobie
mówiłem w dawniejszych cza-
sach przez swoich sług, przez
izraelskich proroków? Czy nie
prorokowali przez wiele lat, że
przyprowadz� ci� przeciw nie-
mu?’.

38:13 �Lub „młode grzywiaste lwy”.
38:14 �Dosł. „w dniu”.
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18 „‚W tym dniu, w dniu,

w którym Gog zaatakuje kraj
Izraela’, oświadcza Wszechwład-
ny Pan, Jehowa, ‚zapłon� wielk�
złości�a. 19 Przemówi� w swo-
im oburzeniu, pałaj�c wielkim
gniewem, i w tym dniu nast�pi
w kraju Izraela wielkie trz�sie-
nie ziemi. 20 Z mojego powo-
du zadrż� ryby morskie, ptaki
lataj�ce po niebie, dzikie zwie-
rz�ta, wszelkie gady pełzaj�ce
po ziemi i wszyscy ludzie na zie-
mi. Góry si� zapadn�b, urwiska
osun�, każdy mur si� zawali’.

21 „‚Na wszystkich swoich
górach wezw� przeciw niemu
miecz’—oświadcza Wszechwład-
ny Pan, Jehowa. ‚Każdy pod-
niesie miecz na swojego bratac.
22 I wykonam na nim wyrok�.
Sprowadz� zaraz�d i przelew
krwi, spuszcz� ulewny deszcz,
bryły gradue, ogieńf i siark�g—na
niego, jego oddziały i na liczne
ludy, które z nim b�d�h. 23 I z
cał� pewności� si� wywyższ�,
i uświ�c� na oczach wielu na-
rodów, i sprawi�, że przekonaj�
si�, kim jestem. Przekonaj� si�,
że ja jestem Jehowa’.

39 „Synu człowieczy, proro-
kuj przeciwko Gogowi i,

powiedz mu: ‚Tak mówi Wszech-
władny Pan, Jehowa: „Wyst�pi�
przeciw tobie, Gogu, główny na-
czelniku� Meszechu i Tubalu j.
2 Zawróc� ci� i poprowadz�.
Sprawi�, że wyruszysz z najdal-
szych krańców północyk, i spro-
wadz� ci� na góry Izraela.
3 Z lewej r�ki wytr�c� ci łuk,
a z prawej strzały. 4 I pad-
niesz na górach Izraela l razem
ze wszystkimi swoimi oddziała-
mi i ludami, które b�d� z to-
b�. Wydam ci� na żer wszelkim

38:22 �Lub „b�d� si� z nim s�dził”.
39:1 �Lub „naczelny ksi�ż�”.

drapieżnym ptakom oraz dzikim
zwierz�tom”’a.

5 „‚Padniesz na otwartym po-
lub, bo ja to powiedziałem’ —
oświadcza Wszechwładny Pan,
Jehowa.

6 „‚Na Magog i na tych, któ-
rzy bezpiecznie mieszkaj� na
wyspach, ześl� ogieńc. Wtedy si�
przekonaj�, że ja jestem Jeho-
wa. 7 Sprawi�, że moje świ�te
imi� b�dzie znane pośród moje-
go ludu, Izraela, i już dłużej nie
pozwol� go bezcześcić. I narody
si� przekonaj�, że ja jestem Je-
howad,

´
Swi�ty w Izraelu’e.

8 „‚Wszystko to nadejdzie i si�
spełni’—oświadcza Wszechwład-
ny Pan, Jehowa. ‚To jest dzień,
o którym mówiłem. 9 I miesz-
kańcy miast izraelskich b�d� roz-
palać ogień za pomoc� broni—
puklerzy�, tarcz, łuków, strzał,
pałek� oraz dzidf. B�d� to ro-
bić przez siedem lat. 10 Nie b�-
d� musieli przynosić z pola
chrustu, nie b�d� zbierać w la-
sach drewna, bo do rozpalania
ognia b�d� używać broni’.

„‚I złupi� tych, którzy ich łu-
pili, oraz ograbi� tych, którzy ich
ograbiali’ — oświadcza Wszech-
władny Pan, Jehowa.

11 „‚W tym dniu dam Gogowig
grobowiec w Izraelu, w dolinie
na wschód od morza, któr� prze-
chodz� ludzie. I już nie b�dzie
można przez ni� przechodzić.
Pogrzebi� w niej Goga i wszyst-
kie jego hordy i nazw� j� dolin�
Hamon-Gog�h. 12 Dom Izraela
b�dzie ich grzebać przez siedem
miesi�cy, żeby oczyścić kraji.
13 B�d� ich grzebać wszyscy
mieszkańcy kraju i w tym dniu,
w którym otocz� si� chwał� j,

39:9 �Chodzi o małe tarcze, cz�sto no-
szone przez łuczników. �Możliwe też
„włóczni”. 39:11 �Lub „Dolin� Hord
Goga”.
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przyniesie im to chlub�’—oświad-
cza Wszechwładny Pan, Jehowa.

14 „‚Wyznaczone osoby b�d�
stale przemierzać kraj i grzebać
ciała pozostaj�ce jeszcze na zie-
mi, żeby j� oczyścić. B�d� kon-
tynuować poszukiwania przez
siedem miesi�cy. 15 Gdy prze-
chodz�cy przez kraj zobacz�
gdzieś ludzk� kość, oznacz� ja-
koś to miejsce, a wtedy wyzna-
czeni do grzebania pogrzebi� j�
w dolinie Hamon-Goga. 16 B�-
dzie tam również miasto o na-
zwie Hamona�. Tak oto oczysz-
cz� kraj’b.

17 „Synu człowieczy, tak mó-
wi Wszechwładny Pan, Jehowa:
‚Powiedz do wszystkich ptaków
i wszystkich dzikich zwierz�t:
„Zbierzcie si� razem i przyb�dź-
cie. Zgromadźcie si� wokół ofia-
ry, któr� dla was przygotowuj�,
wielkiej ofiary na górach Izrae-
lac. B�dziecie jeść ciała i pić
krewd. 18 B�dziecie jeść ciała
pot�żnych władców i pić krew
naczelników ziemi: baranów, ba-
ranków, kozłów i byków—wszel-
kich tucznych zwierz�t Baszanu.
19 Objecie si� tłuszczem i upi-
jecie krwi� ofiary, któr� dla was
przygotowuj�”’.

20 „‚Przy moim stole nasyci-
cie si� końmi i powoż�cymi ryd-
wanami, pot�żnymi władcami
i wszelkiego rodzaju wojowni-
kami’e—oświadcza Wszechwład-
ny Pan, Jehowa.

21 „‚Ukaż� narodom swoj�
chwał� i wszystkie narody zo-
bacz� mój s�d i moj� sił��f.
22 Tego dnia i później dom Iz-
raela si� przekona, że ja je-
stem Jehowa. 23 A narody si�
przekonaj�, że Izraelici� poszli
na wygnanie z powodu swojego

39:16 �Nazwa ta znaczy „hordy”. 39:21
�Dosł. „r�k�”. 39:23 �Dosł. „dom Izra-
ela”.

grzechu, z powodu niewiernoś-
ci wobec mniea. Zakryłem przed
nimi swoj� twarzb i wydałem ich
wrogomc, tak iż wszyscy padli
od miecza. 24 Post�piłem z ni-
mi stosownie do ich nieczystych
czynów, do ich wyst�pków—za-
kryłem przed nimi swoj� twarz’.

25 „Tak mówi Wszechwładny
Pan, Jehowa: ‚Sprowadz� Jaku-
ba z niewolid, okaż� miłosierdzie
całemu domowi Izraelae. B�d�
gorliwie bronił swojego świ�-
tego imienia�f. 26 I zawstydz�
si� z powodu całej niewiernoś-
ci wobec mnieg, i b�d� mieszkać
w swej ziemi bezpiecznie. Nikt
nie b�dzie wzbudzał w nich stra-
chuh. 27 Kiedy sprowadz� ich
z powrotem spośród ludów, kie-
dy ich pozbieram z krajów ich
wrogów i, uświ�c� si� wśród nich
na oczach wielu narodów’ j.

28 „‚Gdy z powrotem zbio-
r� ich na ich ziemi, gdy niko-
go z nich nie zostawi� wśród na-
rodów, do których zesłałem ich
na wygnaniek, przekonaj� si�,
że ja jestem Jehowa, ich Bóg.
29 I już nigdy wi�cej nie za-
kryj� przed nimi swojej twarzy l,
bo wylej� na dom Izraela swe-
go ducha’m—oświadcza Wszech-
władny Pan, Jehowa”.

40 W 25 roku naszego wygna-
nian, na pocz�tku roku,

10 dnia miesi�ca pierwszego, w
14 roku po tym, jak miasto zo-
stało zdobyteo, właśnie tego dnia
zacz�ła na mnie oddziaływać
moc� Jehowy i zabrał mnie On
do miastap. 2 W wizji od Bo-
ga zostałem przeniesiony do zie-
mi Izraela i postawiony na bar-
dzo wysokiej górzeq, na której po
stronie południowej było coś na
kształt miasta.

39:25 �Lub „okaż� wył�czne oddanie
dla swojego świ�tego imienia”. 40:1
�Dosł. „spocz�ła na mnie r�ka”.
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3 Kiedy si� tam znalazłem,

zobaczyłem jakiegoś człowieka.
Lśnił on niczym miedźa, a w r�ce
miał lniany sznur i trzcin� mier-
nicz��b. Stał w bramie. 4 Ode-
zwał si� do mnie: „Synu człowie-
czy, dobrze si� przyjrzyj, uważnie
posłuchaj, zwróć uwag�� na
wszystko, co ci pokaż�, bo po
to zostałeś tu sprowadzony. Po-
wiedz domowi Izraela o wszyst-
kim, co zobaczyłeś”c.

5 Dookoła świ�tyni� zobaczy-
łem mur. Trzcina miernicza
w r�ce tego człowieka miała
6 łokci długości (przy czym każ-
dy łokieć był powi�kszony o sze-
rokość dłoni)�. I zacz�ł mierzyć
mur. Był on szeroki na trzcin�
i wysoki na trzcin�.

6 Potem przyszedł do bramy
zwróconej na wschódd, wspi�ł
si� po schodach i zmierzył próg
bramy. Był on szeroki na trzcin�.
Również drugi próg był szeroki
na trzcin�. 7 Każda wartownia
miała trzcin� długości i trzcin�
szerokości, a odległość mi�dzy
wartowniami wynosiła 5 łok-
cie. Próg przy portyku bramy—
umiejscowionym od strony wn�-
trza—wynosił trzcin�.

8 Zmierzył portyk bramy od
strony wn�trza i wynosił on
trzcin�. 9 Nast�pnie zmierzył
portyk bramy i miał on 8 łok-
ci, a jego pilastry—2 łokcie. Por-
tyk bramy był umiejscowiony od
strony wn�trza.

10 Z obu stron bramy zwró-
conej na wschód były po trzy
wartownie. Wszystkie trzy mia-

40:3 �Zob. Dodatek B14. 40:4 �Dosł.
„serce”. 40:5 �Dosł. „domu”. W roz-
działach 40-48 słowo „dom”, oddawane
jako „świ�tynia”, odnosi si� do całego
kompleksu świ�tynnego lub tylko do bu-
dynku świ�tyni. �Dosł. „trzcina mier-
nicza sześciu łokci, łokieć i szerokość
dłoni”. Chodzi o długie łokcie. Zob. Do-
datek B14.

ły takie same wymiary. Również
pilastry po obu stronach miały
takie same wymiary.

11 Potem zmierzył szerokość
wejścia do bramy. Wynosiła ona
10 łokci. A szerokość od strony
zewn�trznej wynosiła 13 łokci.

12 Ogrodzona przestrzeń
przed wartowniami po obu stro-
nach wynosiła łokieć. Wartow-
nie po obu stronach miały po
6 łokci.

13 Nast�pnie zmierzył sze-
rokość bramy od dachu jed-
nej wartowni do dachu drugiej�
i wynosiła ona 25 łokci. Wejście
do jednej wartowni było naprze-
ciw wejścia do drugieja. 14 Po-
tem zmierzył pilastry i miały
one 60 łokci wysokości, po-
dobnie jak pilastry we wszyst-
kich bramach dookoła dziedziń-
ca. 15 Od frontu bramy do
frontu portyku—umiejscowione-
go od strony wn�trza—było 50
łokci.

16 W wartowniach i ich pi-
lastrach po obu stronach bra-
my były okna ze zw�żaj�cymi
si� wn�kami okiennymi�b. Rów-
nież w portyku z każdej stro-
ny były okna. Na pilastrach by-
ły wizerunki palmc.

17 Nast�pnie wprowadził
mnie na dziedziniec zewn�trzny.
Na posadzce dookoła dziedzińca
zobaczyłem jadalnie�d. Było ich
30. 18 Szerokość tej posadz-
ki—wyłożonej po bokach bram—
odpowiadała długości bram. By-
ła to posadzka dolna.

19 Potem zmierzył odległość�
od bramy dolnej do bramy prowa-
dz�cej na dziedziniec wewn�trz-
ny i wyniosła ona 100 łokci.
Odległość od bramy wschodniej

40:13 �Może chodzić o górn� cz�ść
ścian wartowni. 40:16 �Lub „ukośne
okna; okna maj�ce glify”. 40:17 �Lub
„sale”. 40:19 �Dosł. „szerokość”.
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była taka sama jak od bramy pół-
nocnej.

20 Jeśli chodzi o bram� na
dziedzińcu zewn�trznym zwró-
con� na północ, zmierzył jej dłu-
gość i szerokość. 21 Z obu jej
stron były trzy wartownie. Jej
pilastry i jej portyk miały ta-
kie same wymiary jak w pierw-
szej bramie. Była ona długa na
50 łokci i szeroka na 25 łokci.
22 Jej okna, portyk i wizerunki
palma miały takie same wymiary
jak w bramie wschodniej. Moż-
na było do niej wejść po sied-
miu stopniach, naprzeciw któ-
rych był jej portyk.

23 Naprzeciw bramy północ-
nej była brama na dziedziń-
cu wewn�trznym, podobnie na-
przeciw bramy wschodniej.
I zmierzył odległość od bramy
do bramy, i wyniosła ona 100
łokci.

24 Nast�pnie poprowadził
mnie w kierunku południowym.
Zobaczyłem tam bram� zwróco-
n� na południeb. Zmierzył jej pi-
lastry i portyk i miały one ta-
kie same wymiary jak w innych
bramach. 25 Po obu jej stro-
nach i w jej portyku były okna
takie jak w innych bramach. By-
ła ona długa na 50 łokci i szero-
ka na 25 łokci. 26 Można było
do niej wejść po siedmiu stop-
niachc, naprzeciw których był
jej portyk. Na pilastrach—z jed-
nej i z drugiej strony—były wize-
runki palm.

27 Na dziedzińcu wewn�trz-
nym też była brama zwróco-
na na południe. I zmierzył od-
ległość od bramy do bramy po
stronie południowej, i wynios-
ła ona 100 łokci. 28 Nast�p-
nie wprowadził mnie przez bra-
m� południow� na dziedziniec
wewn�trzny. Gdy zmierzył bra-
m� południow�, okazało si�, że
ma ona takie same wymiary jak

inne bramy. 29 Jej wartownie,
pilastry i portyk miały takie sa-
me wymiary jak w innych bra-
mach. Po obu jej stronach
i w jej portyku były okna ta-
kie jak w innych bramach. Była
ona długa na 50 łokci i szeroka
na 25 łokcia. 30 Portyki były
we wszystkich bramach. Ich dłu-
gość wynosiła 25 łokci, a szero-
kość 5 łokci. 31 Portyk tej bra-
my wychodził na dziedziniec
zewn�trzny. Na pilastrach były
wizerunki palmb. Wchodziło si�
do niej po ośmiu stopniachc.

32 Kiedy wprowadził mnie
na dziedziniec wewn�trzny od
strony wschodniej i zmierzył
bram�, okazało si�, że ma ona
takie same wymiary jak inne
bramy. 33 Jej wartownie, pi-
lastry i portyk miały takie same
wymiary jak w innych bramach.
Po obu jej stronach i w jej por-
tyku były okna. Była ona długa
na 50 łokci i szeroka na 25 łok-
ci. 34 Jej portyk wychodził na
dziedziniec zewn�trzny. Na pi-
lastrach po obu stronach porty-
ku były wizerunki palm. Wcho-
dziło si� do niej po ośmiu
stopniach.

35 Nast�pnie zaprowadził
mnie do bramy północnejd i j�
zmierzył. Miała takie same wy-
miary jak inne bramy. 36 Jej
wartownie, pilastry i portyk
miały takie same wymiary jak
w innych bramach. Po obu jej
stronach były okna. Była ona
długa na 50 łokci i szeroka na
25 łokci. 37 Pilastry jej porty-
ku były zwrócone na dziedziniec
zewn�trzny, a na nich po obu
stronach były wizerunki palm.
Wchodziło si� do niej po ośmiu
stopniach.

38 Przy pilastrach bramy,
gdzie myto zwierz�ta przezna-
czone na ofiary całopalnee, była
jadalnia z osobnym wejściem.
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39 W portyku bramy z jed-

nej i z drugiej strony były po
dwa stoły, na których zarzy-
nano zwierz�ta przeznaczone na
ofiary całopalnea, na ofiary za
grzechb i ofiary za przewinieniec.
40 Na zewn�trz, przy wejściu do
bramy północnej, były dwa sto-
ły. Również z drugiej strony por-
tyku bramy były dwa stoły.
41 Z obu stron bramy były po
cztery stoły, na których zarzyna-
no zwierz�ta. W sumie było wi�c
osiem stołów. 42 Cztery stoły
na całopalenia były z kamienia
ciosanego. Miały one półtora łok-
cia długości, półtora łokcia sze-
rokości i łokieć wysokości. Trzy-
mano na nich narz�dzia, którymi
zarzynano zwierz�ta przeznaczo-
ne na całopalenia i inne ofiary.
43 Wokół wewn�trznych ścian
były przytwierdzone półki o sze-
rokości dłoni�. Na stołach kła-
dziono mi�so darów ofiarnych.

44 Na dziedzińcu wewn�trz-
nym, przed bram� wewn�trz-
n�, bram� północn�, były jadal-
nie dla śpiewakówd z wejściami
zwróconymi na południe. Przy
bramie wschodniej była inna ja-
dalnia, której wejście było zwró-
cone na północ.

45 Człowiek ten rzekł domnie:
„Jadalnia z wejściem zwróco-
nym na południe jest dla kapła-
nów odpowiedzialnych za służb�
w świ�tynie. 46 Jadalnia z wej-
ściem zwróconym na północ jest
dla kapłanów odpowiedzialnych
za służb� przy ołtarzuf. S� to
synowie Cadokag—ci z Lewitów,
których wyznaczono do usługi-
wania przed Jehow�”h.

47 Nast�pnie zmierzył dzie-
dziniec wewn�trzny. Był on dłu-
gi na 100 łokci i szeroki na
100 łokci—miał kształt kwadra-
tu. Przed świ�tyni� stał ołtarz.

40:43 �Szerokość dłoni odpowiadała
7,4 cm. Zob. Dodatek B14.

48 Potem wprowadził mnie
do portyku świ�tynia i zmierzył
pilastry portyku. Każdy z nich
miał 5 łokci szerokości. Boczne
ściany wejścia były szerokie na
3 łokcie.

49 Portyk miał 20 łokci dłu-
gości i 11� łokci szerokości.
Wchodziło si� do niego po scho-
dach. Przy pilastrach stały ko-
lumny—jedna z jednej strony
i jedna z drugiejb.

41 Nast�pnie wprowadził
mnie do zewn�trznego

pomieszczenia sanktuarium� i
zmierzył pilastry. Miały one
po 6 łokci� szerokości. 2 Wej-
ście miało 10 łokci szerokości,
a boczne ściany� wejścia mia-
ły po 5 łokci. Długość tego po-
mieszczenia wynosiła 40 łokci,
a szerokość 20 łokci.

3 Potem wszedł do środka�
i zmierzył pilaster wejścia. Miał
on 2 łokcie szerokości. Wejście
miało 6 łokci szerokości, a bocz-
ne ściany wejścia miały po
7 łokci. 4 Nast�pnie zmierzył
to pomieszczenie—przylegaj�ce
do zewn�trznego pomieszczenia
sanktuarium—i było ono długie
na 20 łokci i szerokie na 20 łok-
cic. I rzekł do mnie: „Jest to
Miejsce Najświ�tsze”d.

5 Nast�pnie zmierzył ścian�
świ�tyni i miała ona 6 łokci gru-
bości. Wokół świ�tyni znajdo-
wały si� boczne pomieszcze-
nia, które miały po 4 łokcie
szerokoście. 6 Były one na

40:49 �Możliwe też „12”. 41:1 �Dosł.
„do świ�tyni”. W rozdziałach 41 i 42
słowo to odnosi si� do zewn�trzne-
go pomieszczenia sanktuarium (Miejs-
ca

´
Swi�tego) lub do całego sanktua-

rium (świ�tyni obejmuj�cej Miejsce´
Swi�te i Miejsce Najświ�tsze). �Cho-
dzi o długie łokcie. Zob. Dodatek B14.
41:2 �Dosł. „boki”. 41:3 �Chodzi o we-
wn�trzne pomieszczenie sanktuarium,
czyli Miejsce Najświ�tsze.
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trzech kondygnacjach, roz-
mieszczone jedno nad drugim—
na każdej kondygnacji 30 po-
mieszczeń. Ich belki stropowe
opierały si� na wyst�pach wokół
ściany świ�tyni, ale nie wchodzi-
ły w ścian� świ�tynia. 7 Z obu
stron świ�tyni były kr�te scho-
dy, które w miar� jak pi�ły si�
do wyższych pomieszczeń, były
coraz szerszeb. Gdy si� szło z do-
łu do góry przez kondygnacj�
środkow�, szerokość zwi�kszała
si� z każd� kondygnacj�.

8 Zobaczyłem, że świ�tynia
stała na wysokim podwyższe-
niu, które wystawało ze wszyst-
kich stron. Była to też pod-
stawa, na której stały boczne
pomieszczenia. Jej wysokość
wynosiła 6 łokci—cał� trzcin�.
9 Grubość zewn�trznej ściany
bocznych pomieszczeń wynosi-
ła 5 łokci. Pomieszczenia te—
b�d�ce cz�ści� świ�tyni—były
tak zbudowane, że mi�dzy ich
zewn�trzn� ścian� a skrajem
podwyższenia pozostawała wol-
na przestrzeń�.

10 Mi�dzy świ�tyni� a jadal-
niami�c po obu stronach był te-
ren o szerokości 20 łokci.
11 Mi�dzy bocznymi pomiesz-
czeniami a woln� przestrzeni�—
której szerokość dookoła wyno-
siła 5 łokci—było jedno wejście
od strony północnej i jedno wej-
ście od strony południowej.

12 Na zachód od otwarte-
go terenu znajdował si� budy-
nek, który miał 70 łokci szero-
kości i 90 łokci długości. Jego
zewn�trzne ściany miały 5 łokci
grubości.

13 Gdy zmierzył świ�tyni�,
okazało si�, że ma 100 łokci dłu-

41:9 �Najwyraźniej w�ski chodnik na
podwyższeniu wokół świ�tyni. 41:10
�Lub „salami”. Chodzi o jadalnie na
dziedzińcu wewn�trznym, szczegółowo
opisane w rozdziale 42.

gości. Otwarty teren razem z bu-
dynkiem� i jego zewn�trznymi
ścianami również miał 100 łok-
ci długości. 14 Od wschodu,
od frontowej strony świ�tyni, jej
szerokość razem z otwartym te-
renem wynosiła 100 łokci.

15 Gdy zmierzył długość bu-
dynku—z galeriami po obu stro-
nach — zwróconego na tyln�
cz�ść otwartego terenu, okazało
si�, że wynosi ona 100 łokci.

Zmierzył zewn�trzne i we-
wn�trzne pomieszczenie sanktu-
ariuma oraz portyk wychodz�cy
na dziedziniec, 16 a także pro-
gi, okna ze zw�żaj�cymi si� wn�-
kami okiennymib i galerie w tych
trzech miejscach. Przekracza-
j�c każdy próg, można było zo-
baczyć drewnian� okładzin�c—
od podłogi do okien. Okna też
były drewniane. 17 Zmierzona
została cz�ść nad wejściem, we-
wn�trzna i zewn�trzna cz�ść
świ�tyni, wszystkie ściany do-
okoła. 18 Były tam wyrzeźbio-
ne cherubyd i palmye—po jednej
palmie mi�dzy dwoma cheruba-
mi. Każdy cherub miał dwie twa-
rze. 19 Twarz człowieka była
zwrócona w kierunku palmy
z jednej strony, a twarz lwa�
w kierunku palmy z drugiej stro-
nyf. Tak to wygl�dało w całej
świ�tyni. 20 Wyrzeźbione che-
ruby i palmy były na ścianach
sanktuarium od podłogi aż do
powierzchni powyżej wejścia.

21 Odrzwia zewn�trznego po-
mieszczenia sanktuarium były
czworok�tneg. Przed wewn�trz-
nym pomieszczeniem sanktua-
rium było coś, co przypominało
22 drewniany ołtarzh—na 3 łok-
cie wysoki i na 2 łokcie dłu-
gi. Miał on rogi. Jego podstawa�

41:13 �Chodzi o budynek na zachód
od sanktuarium. 41:19 �Lub „młodego
grzywiastego lwa”. 41:22 �Dosł. „dłu-
gość”.
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i boki były z drewna. Człowiek
ten powiedział do mnie: „To jest
stół, który stoi przed Jehow�”a.

23 Zewn�trzne pomieszcze-
nie sanktuarium i wewn�trzne
pomieszczenie sanktuarium mia-
ły po dwoje drzwib. 24 Każde
drzwi miały po dwa ruchome
skrzydła. 25 Były na nich wy-
rzeźbione cheruby i palmy, ta-
kie jak te na ścianach sank-
tuariumc. Na zewn�trz od frontu
portyku był drewniany gzyms�.
26 Po obu stronach portyku i na
ścianach bocznych pomieszczeń
świ�tyni były okna ze zw�żaj�cy-
mi si� wn�kami okiennymid, rów-
nież przy samych gzymsach. By-
ły tam też wizerunki palm.

42 Potem poprowadził mnie
w kierunku północnym na

dziedziniec zewn�trznye. Zabrał
mnie do kompleksu jadalni, któ-
ry był po stronie północnej zaraz
za otwartym terenemf i przyle-
gał do budynku�g. 2 Jego dłu-
gość od północnego wejścia wy-
nosiła 100 łokci�, a szerokość
50 łokci. 3 Był położony mi�-
dzy otwartym terenem na dzie-
dzińcu wewn�trznym o szeroko-
ści 20 łokcih a posadzk� na
dziedzińcu zewn�trznym. Na ten
kompleks składały si� dwa trzy-
kondygnacyjne budynki z galeria-
mi, z których jedna była naprze-
ciw drugiej. 4 Mi�dzy dwoma
budynkami jadalni� był chodnik i

szeroki na 10 łokci i długi na
100 łokci�. Wejścia do jadalni by-
ły zwrócone na północ. 5 Gór-
ne jadalnie były w�ższe niż te na
dolnych i środkowych kondygna-

41:25 �Lub „daszek”. 42:1 �Chodzi
o budynek stoj�cy na zachód od świ�-
tyni. 42:2 �Chodzi o długie łokcie.
Zob. Dodatek B14. 42:4 �Lub „sal”.
�„Długi na 100 łokci” za greck� Septua-
gint�. W tekście hebr. „droga na jeden
łokieć”. Zob. Dodatek B14.

cjach, bo ich galerie zajmowały
wi�cej miejsca. 6 Jadalnie by-
ły na trzech kondygnacjach, ale
nie miały filarów, jakie były na
dziedzińcach. Dlatego te na gór-
nych kondygnacjach miały mniej-
sz� powierzchni� niż te na dol-
nych i środkowych.

7 Przy jadalniach usytuowa-
nych od strony dziedzińca ze-
wn�trznego i wychodz�cych na
pozostałe jadalnie był zewn�trz-
ny kamienny mur, który miał 50
łokci długości. 8 Bo długość
jadalni usytuowanych od strony
dziedzińca zewn�trznego wyno-
siła 50 łokci, a tych od strony
sanktuarium 100 łokci. 9 Do
kompleksu jadalni można też by-
ło wejść z dziedzińca zewn�trz-
nego przez wejście od strony
wschodniej.

10 Z południowej strony—
w środku� za kamiennym mu-
rem stoj�cym na dziedzińcu od
wschodu—też był kompleks ja-
dalni zaraz przy otwartym te-
renie i budynku�a. 11 Był tam
taki sam chodnik jak przy ja-
dalniach po stronie północnejb.
Miały one tak� sam� długość
i szerokość, takie same wyjścia
i taki sam rozkład.Wejścia do ja-
dalni 12 po stronie południo-
wej były takie same jak do jadal-
ni po stronie północnej. Można
też było do nich wejść przez
wejście w kamiennym murze po
stronie wschodniej, gdzie zaczy-
nał si� chodnikc.

13 Potem człowiek ten powie-
dział do mnie: „Jadalnie północ-
ne i jadalnie południowe, znaj-
duj�ce si� zaraz za otwartym
terenemd, to jadalnie świ�te.
Kapłani zbliżaj�cy si� do Jehowy
jedz� w nich najświ�tsze ofiarye.
To tam przynosz� najświ�tsze

42:10 �Dosł. „na szerokości”. �Chodzi
o budynek wspomniany w wersecie 1.
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ofiary—ofiary zbożowe�, ofiary
za grzech i ofiary za przewinie-
nie—bo to miejsce jest świ�tea.
14 Gdy kapłani wejd� do świ�te-
go miejsca�, nie mog� wyjść
na dziedziniec zewn�trzny, do-
póki nie zdejm� szat, w których
usługuj�b, bo s� one świ�te.

˙
Ze-

by móc wejść tam, gdzie może
wchodzić lud, musz� włożyć in-
ne ubranie”.

15 Kiedy skończył mierzyć
wewn�trzny teren świ�tyni�, wy-
prowadził mnie przez bram�
zwrócon� na wschódc. Tam też
zmierzył cały teren.

16 Zmierzył trzcin� mierni-
cz�� stron� wschodni� i miała
ona 500 trzcin długości od jed-
nego końca do drugiego.

17 Zmierzył trzcin� mierni-
cz� stron� północn� i miała ona
500 trzcin długości.

18 Zmierzył trzcin� mierni-
cz� stron� południow� i miała
ona 500 trzcin długości.

19 Przeszedł na stron� za-
chodni�, zmierzył trzcin� mier-
nicz� jej długość i wyniosła ona
500 trzcin.

20 Zrobił pomiary z czterech
stron. Murd, który miał 500
trzcin długości i 500 trzcin sze-
rokoście, oddzielał to, co świ�te,
od tego, co przeznaczone do po-
wszechnego użytkuf.

43 Potem poprowadził mnie
do bramy zwróconej na

wschódg. 2 Zobaczyłem tam,
że od wschodu nadci�ga chwała
Boga Izraelah. Jego głos przypo-
minał odgłos wzburzonych wód i.
I ziemia zajaśniała od Jego
chwały j. 3 To, co ujrzałem, by-
ło podobne do wizji, któr� wi-
działem, gdy przybyłem� obró-
cić miasto w ruin�, oraz do tego,

42:13, 14 �Zob. Słowniczek poj�ć.
42:15 �Dosł. „wewn�trzny dom”. 42:16
�Zob. Dodatek B14. 43:3 �Możliwe też
„gdy przybył”.

co widziałem nad rzek� Kebara.
I padłem twarz� do ziemi.

4 Nast�pnie chwała Jeho-
wy weszła do świ�tyni� przez
bram� zwrócon� na wschódb.
5 Wtedy jakiś duch uniósł mnie
i zabrał na dziedziniec we-
wn�trzny. Zobaczyłem, że chwa-
ła Jehowy napełniła świ�tyni�c.
6 I usłyszałem, że ze świ�ty-
ni ktoś do mnie mówi. Człowiek
ten podszedł i stan�ł obokd.
7 I rzekł� do mnie:

„Synu człowieczy, to jest
miejsce dla mojego tronue i mo-
ich stópf. B�d� tu mieszkał po-
śród ludu Izraela na zawszeg. Iz-
raelici�—oni i ich królowie—nie
b�d� już kalać mojego świ�tego
imieniah duchow� prostytucj�
ani zwłokami swoich królów�.
8 Stawiali swoje progi przy mo-
im progu, swoje odrzwia przy
moich odrzwiach, tak iż dzie-
lił nas tylko mur i. I skalali mo-
je świ�te imi� obrzydliwymi rze-
czami, których si� dopuszczali.
Zniszczyłem ich wi�c w swoim
gniewie j. 9 Niech teraz porzu-
c� duchow� prostytucj� i za-
bior� sprzed moich oczu zwłoki
swych królów, a wtedy zamiesz-
kam wśród nich na zawszek.

10 „Synu człowieczy, opisz
Izraelitom� t� świ�tyni� l, żeby
si� zawstydzili z powodu swo-
ich grzechówm. I niech przestu-
diuj� jej plan�. 11 Gdy poczu-
j� si� zawstydzeni z powodu
wszystkiego, co robili, zapoznaj
ich z projektem świ�tyni—jej
rozkładem, wyjściami i wejścia-
min. Pokaż im wszystkie pro-
jekty, zarz�dzenia i prawa. Po-
każ im wszystko na piśmie, żeby

43:4 �Dosł. „domu”. 43:7 �Najwy-
raźniej przekazuj�c or�dzie od Boga.
�Dosł. „dom Izraela”. �Może chodzić
o bożki, które uczynili swoimi królami.
43:10 �Dosł. „domowi Izraela”. �Dosł.
„zmierz� wzór”.
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przyjrzeli si� całemu projektowi
i stosowali si� do wszystkich za-
rz�dzeńa. 12 Takie jest prawo
dotycz�ce świ�tyni: Cały obszar
wokół szczytu góry, na którym
j� postawiono, jest szczególnie
świ�tyb. Takie jest prawo doty-
cz�ce świ�tyni.

13 „Wymiary ołtarza w łok-
ciachc (każdy łokieć powi�kszo-
ny o szerokość dłoni)� s� na-
st�puj�ce: Jego podstawa jest
wysoka na łokieć i wystaje na
łokieć w stosunku do kolejnego
elementu ołtarza. Obramowanie
dookoła jej kraw�dzi jest szero-
kie na pi�dź�. Tak wygl�da pod-
stawa ołtarza. 14 Na podsta-
wie znajduje si� dolny element
ołtarza, wysoki na 2 łokcie. Wy-
staje on na łokieć w stosunku do
kolejnego elementu. Na dolnym,
mniejszym elemencie ołtarza
znajduje si� wi�kszy element,
wysoki na 4 łokcie. Wystaje on
na łokieć w stosunku do kolejne-
go, górnego elementu. 15 Gór-
ny element—palenisko ołtarza—
ma 4 łokcie wysokości. Wysta-
j� z niego cztery rogid. 16 Pa-
lenisko to jest kwadratowe—ma
12 łokci długości i 12 łokci sze-
rokoście. 17 Element pod pale-
niskiem jest długi na 14 łokci
i szeroki na 14 łokci. Wystaje on
ze wszystkich stron na łokieć.
Obramowanie dookoła jego kra-
w�dzi ma pół łokcia.

„Schody ołtarza s� zwrócone
na wschód”.

18 Nast�pnie powiedział do
mnie: „Synu człowieczy, tak mó-
wi Wszechwładny Pan, Jehowa:
‚Oto wskazówki, które należy
zastosować, gdy ołtarz zosta-
nie wykonany—żeby można by-
ło składać na nim całopalenia
i kropić go krwi�’f:

43:13 �Chodzi o długie łokcie. Zob.
Dodatek B14. �Pi�dź odpowiadała
22,2 cm. Zob. Dodatek B14.

19 „‚Kapłanom lewickim b�-
d�cym potomkami Cadokaa,
tym, którzy si� do mnie zbliża-
j�, żeby mi usługiwać, daj
młodego byka ze stada ja-
ko ofiar� za grzech’b—oświad-
cza Wszechwładny Pan, Jeho-
wa. 20 ‚Weź troch� jego krwi
i posmaruj ni� cztery rogi ołta-
rza, cztery narożniki dużego
elementu ołtarza i obramowa-
nie dookoła niego, żeby oczyś-
cić ołtarz z grzechu i dokonać
za niego przebłaganiac. 21 Na-
st�pnie weź tego młodego by-
ka, ofiar� za grzech, żeby spa-
lić go w wyznaczonym miejscu
świ�tyni, na zewn�trz sanktua-
riumd. 22 Na drugi dzień złóż
jako ofiar� za grzech zdrowego
kozła. I niech oczyszcz� ołtarz
z grzechu, tak jak go oczyścili
z grzechu młodym bykiem’.

23 „‚Gdy skończysz oczysz-
czać ołtarz z grzechu, złożysz
zdrowego młodego byka ze sta-
da i zdrowego barana z trzody.
24 Przyprowadzisz je przed Je-
how�, a kapłani posypi� je sol�e

i złoż� jako całopalenie dla Je-
howy. 25 Codziennie przez sie-
dem dni b�dziesz składał kozła
jako ofiar� za grzechf, a także
młodego byka ze stada i barana
z trzody—zwierz�ta bez skazy�.
26 Niech przez siedem dni do-
konuj� przebłagania za ołtarz,
niech go oczyszcz�, żeby był
gotowy do użytku. 27 Po upły-
wie tych dni, ósmego dniag

i później, kapłani b�d� skła-
dać na ołtarzu wasze� całopale-
nia i ofiary współuczestnictwa�,
a ja b�d� was darzył uzna-
niem’h—oświadcza Wszechwład-
ny Pan, Jehowa”.

44 I poprowadził mnie z po-
wrotem do zewn�trz-

nej bramy sanktuarium zwróco-
nej na wschódi, ale była ona

43:25 �Lub „doskonałe”. 43:27
�Czyli ludu. �Zob. Słowniczek poj�ć.
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zamkni�taa. 2 Wtedy Jehowa
powiedział do mnie: „Ta bra-
ma pozostanie zamkni�ta. Nie b�-
dzie si� jej otwierać i nie wej-
dzie przez ni� żaden człowiek, bo
wszedł przez ni� Jehowa, Bóg Iz-
raelab, i musi pozostać zamkni�-
ta. 3 Ale naczelnik—ponieważ
jest naczelnikiem—b�dzie w niej
siedział i jadł chleb przed Jeho-
w�c. B�dzie wchodził przez por-
tyk bramy i przez niego b�dzie
wychodził”d.

4 Potem przyprowadził mnie
przez bram� północn� przed
wejście do świ�tyni. Gdy zo-
baczyłem, że świ�tyni� Jehowy
napełniła chwała Jehowye, pad-
łem twarz� do ziemi f. 5 Wte-
dy Jehowa rzekł do mnie: „Sy-
nu człowieczy, zwróć uwag��,
dobrze si� przyjrzyj i uważ-
nie posłuchaj wszystkiego, co ci
powiem, o zarz�dzeniach i pra-
wach dotycz�cych świ�tyni Je-
howy. Dobrze si� przypatrz
wejściu do świ�tyni i wszyst-
kim wyjściom z sanktuariumg.
6 I przemów do buntownicze-
go domu Izraela: ‚Oto co mó-
wi Wszechwładny Pan, Jehowa:
„Dosyć już waszych obrzyd-
liwych praktyk, domu Izrae-
la. 7 Wprowadzacie do moje-
go sanktuarium cudzoziemców
o nieobrzezanym sercu i cie-
le i profanuj� moj� świ�ty-
ni�. Składacie mi ofiary, mój
pokarm� — tłuszcz i krew— a w
tym samym czasie łamiecie mo-
je przymierze wszystkimi swoi-
mi obrzydliwymi praktykami.
8 Nie troszczycie si� o moje
świ�te rzeczyh, lecz wyznaczyli-
ście innych do wypełniania obo-
wi�zków w moim sanktuarium”’.

9 „‚Tak mówi Wszechwład-
ny Pan, Jehowa: „

˙
Zaden cudzo-

44:5 �Dosł. „serce”. 44:7 �Dosł.
„chleb”.

ziemiec o nieobrzezanym ser-
cu i ciele—żyj�cy w Izraelu—nie
może wejść do mojego sanktua-
rium”’.

10 „‚Lewici, którzy daleko ode
mnie odeszlia, kiedy Izrael oddalił
si� ode mnie, żeby służyć swoim
odrażaj�cym bożkom�, ponios�
konsekwencje swojego grzechu.
11 A potem b�d� usługiwać
w moim sanktuarium, b�d�
sprawować piecz� nad brama-
mi świ�tynib i pełnić służb�
przy świ�tyni. B�d� w imie-
niu ludu zarzynać zwierz�ta na
całopalenia i inne ofiary. B�d�
stać przed ludem, żeby mu usłu-
giwać. 12 Ponieważ usługiwali
przed odrażaj�cymi bożkami do-
mu Izraela i przyczynili si� do
jego upadku, do jego grzechuc,
podnosz� r�k� w przysi�dze’,
oświadcza Wszechwładny Pan,
Jehowa, ‚że ponios� konsekwen-
cje swojego grzechu. 13 Nie
b�d� si� do mnie zbliżać, żeby
mi służyć jako kapłani, nie b�-
d� si� zbliżać do żadnej z mo-
ich świ�tych ani szczególnie
świ�tych rzeczy. I b�d� znosić
wstyd z powodu obrzydliwych
praktyk, których si� dopusz-
czali. 14 Ale potem powierz�
im obowi�zki w świ�tyni, żeby
troszczyli si� o zwi�zan� z ni�
służb�, o wszystko, co należy
w niej robić’d.

15 „‚A kapłani lewiccy, syno-
wie Cadokae, którzy dbali o mo-
je sanktuarium, gdy Izraelici ode
mnie odeszlif, b�d� si� do mnie
zbliżać, żeby mi usługiwać, b�-
d� stać przede mn� i składać
mi tłuszczg oraz krew’h—oświad-
cza Wszechwładny Pan, Jehowa.
16 ‚To oni b�d� wchodzić do mo-

44:10 �Hebr. termin przetłumaczony tu
na „odrażaj�ce bożki” może być spo-
krewniony ze słowem oznaczaj�cym
„gnój”. Używa si� go w celu wyrażenia
pogardy.
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jego sanktuarium i zbliżać si� do
mojego stołu, żeby mi usługi-
waća, b�d� wypełniać swoje obo-
wi�zki wobec mnieb.

17 „‚Wchodz�c do bram na
dziedzińcu wewn�trznym, po-
winni być ubrani w lniane sza-
tyc. Gdy usługuj� w bramach na
dziedzińcu wewn�trznym i na ca-
łym jego terenie, nie mog� mieć
na sobie nic wełnianego. 18 Na
głowie powinni mieć lniany za-
wój, a na biodrach lnian� bie-
lizn�, żeby zakrywała ich cia-
łod. Niech nie nosz� niczego, co
wywołuje pot. 19 A zanim wyj-
d� na dziedziniec zewn�trzny—
tam, gdzie przebywa lud—ma-
j� zdj�ć szaty, w których usługi-
walie, i zostawić je w świ�tych ja-
dalniach�f. Maj� włożyć inne
ubranie, żeby swoimi szatami
nie przenosić świ�tości� na lud.
20 Nie mog� golić sobie gło-
wyg, ale też nie mog� zapuszczać
włosów. Koniecznie maj� je so-
bie przystrzygać. 21 Gdy uda-
j� si� na dziedziniec wewn�trz-
ny, nie mog� pić winah. 22 I nie
mog� wzi�ć sobie za żon� wdowy
ani rozwódki i. Mog� si� ożenić
z dziewic� izraelsk� albo z wdo-
w� po kapłanie’ j.

23 „‚Maj� uczyć mój lud od-
różniać to, co świ�te, od tego,
co pospolite, pokazywać różnic�
mi�dzy tym, co nieczyste, a tym,
co czystek. 24 Maj� wyst�po-
wać jako s�dziowie, prowadzić
sprawy s�dowe l i rozs�dzać je
zgodnie z moimi rozporz�dze-
niamim. Maj� trzymać si� moich
praw i moich ustaw zwi�zanych
ze wszystkimi moimi świ�ta-
min oraz uświ�cać moje szaba-
ty. 25 Nie mog� si� zbliżać do
zmarłej osoby, bo staliby si�
nieczyści. Jednak z powodu oj-
ca, matki, syna, córki, brata lub

44:19 �Lub „salach”. �Dosł. „nie
uświ�cać”.

niezam�żnej siostry mog� si�
stać nieczyścia. 26 Gdy kap-
łan zostanie oczyszczony, nale-
ży odliczyć jeszcze siedem dni,
27 a w dniu, w którym wej-
dzie on do świ�tego miejsca�,
na dziedziniec wewn�trzny, że-
by usługiwać w świ�tym miejs-
cu, powinien złożyć swoj� ofiar�
za grzech’b—oświadcza Wszech-
władny Pan, Jehowa.

28 „‚Jeśli chodzi o ich dzie-
dzictwo, to ja jestem ich dzie-
dzictwemc. Nie mog� otrzymać
w Izraelu żadnej posiadłości,
bo ja jestem ich posiadłości�.
29 To oni b�d� jeść ofiary zbo-
żowe�d, ofiary za grzech i ofia-
ry za przewinieniee. I to im przy-
padnie każda rzecz poświ�cona
Bogu przez Izraelitów f. 30 B�-
d� do nich należeć najlepsze ze
wszystkich pierwszych dojrza-
łych plonów i najlepsze z każ-
dego rodzaju waszych darów
ofiarnychg. Macie im też dawać
m�k� razow� ze swoich pierw-
szych zbiorówh. Dzi�ki temu
wasze rodziny zaznaj� błogo-
sławieństwa i. 31 Kapłani nie
mog� jeść żadnego padłego czy
rozszarpanego ptaka ani zwie-
rz�cia’ j.

45 „‚Gdy b�dziecie rozdzielać
ziemi� jako dziedzictwok,

macie złożyć jako dar dla Je-
howy świ�t� cz�ść l—obszar dłu-
gi na 25 000 łokci� i szeroki na
10 000 łokcim. Cały ten teren b�-
dzie stanowić świ�t� cz�ść.
2 W jego obr�bie na świ�te miej-
sce� zostanie wydzielony kwad-
rat o wymiarach 500 łokci na
500�n, wokół którego z każdej
strony b�dzie pastwisko o sze-
rokości 50 łokcio. 3 Odmierzy-
cie wi�c teren długi na 25 000
i szeroki na 10 000, w którego

44:27, 29; 45:2 �Zob. Słowniczek poj�ć.
45:1 �Chodzi o długie łokcie. Zob. Do-
datek B14. 45:2 �Dosł. „500 na 500”.
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obr�bie b�dzie sanktuarium, coś
szczególnie świ�tego. 4 B�dzie
to świ�ta cz�ść dla kapłanówa,
pełni�cych służb� w sanktua-
rium—dla tych, którzy zbliżaj�
si� do Jehowy, żeby Mu usługi-
waćb. B�dzie to miejsce na ich
domy i świ�te miejsce na sanktu-
arium.

5 „‚Lewitom, pełni�cym służ-
b� w świ�tyni, przypadnie teren
długi na 25 000 łokci i szeroki na
10 000 łokcic. Otrzymaj� też na
własność 20 jadalni�d.

6 „‚Na własność miasta prze-
znaczycie teren długi na 25 000
łokci (tak samo jak świ�ty dar)
i szeroki na 5000 łokcie. Przypad-
nie to całemu domowi Izraela.

7 „‚A naczelnikowi przypad-
nie ziemia po obu stronach
świ�tego daru oraz terenu przy-
dzielonego miastu, zaraz za świ�-
tym darem i własności� mias-
ta—po stronie zachodniej i po
stronie wschodniej. Jej długość
od granicy zachodniej do grani-
cy wschodniej b�dzie taka sama
jak długość terytoriów s�siaduj�-
cych z ni� plemionf. 8 Ziemia ta
stanie si� w Izraelu jego własnoś-
ci�. I moi naczelnicy nie b�d� już
gn�bić mojego ludug. Dadz� Izra-
elitom� ziemi� z uwzgl�dnieniem
ich plemion’h.

9 „Tak mówi Wszechwładny
Pan, Jehowa: ‚Dosyć tego, na-
czelnicy Izraela!’.

„ ‚Zaprzestańcie przemocy i u-
cisku i róbcie to, co sprawiedli-
we i prawe i. Przestańcie zagra-
biać własność mojego ludu’ j—
oświadcza Wszechwładny Pan,
Jehowa. 10 ‚Macie używać do-
kładnej wagi, dokładnej efy�
i dokładnego bata�k. 11 Dla efy
i dla bata należy ustalić jed-
nakow� obj�tość. Wzorcem do
ustalenia tej miary ma być cho-

45:5 �Lub „sal”. 45:8 �Dosł. „domowi
Izraela”. 45:10-12 �Zob. Dodatek B14.

mer. Zarówno bat, jak i efa
ma odpowiadać dziesi�tej cz�ści
chomera�. 12 Sykl�a ma odpo-
wiadać 20 gerom�. A 20 syklów
plus 25 syklów plus 15 syklów ma
być miar� mane�’.

13 „‚Macie składać takie da-
ry: szóst� cz�ść efy z każdego
chomera pszenicy oraz szóst�
cz�ść efy z każdego chome-
ra j�czmienia. 14 Jeśli chodzi
o oliw�, należy j� odmierzać
w batach. Bat to dziesi�ta cz�ść
kora�, a 10 batów to chomer, bo
10 batów jest równe chomero-
wi. 15 Spośród żywego inwen-
tarza Izraela należy składać jed-
n� owc� z każdych 200 sztuk.
Wszystko to ma być przezna-
czane na ofiary zbożowe�b, na
całopaleniac i na ofiary współu-
czestnictwa�d, żeby można było
dokonać za lud przebłagania’e—
oświadcza Wszechwładny Pan,
Jehowa.

16 „‚Cały lud tej ziemi b�dzie
przynosić te daryf naczelnikowi
Izraela. 17 Ale to naczelnik b�-
dzie odpowiedzialny za całopa-
leniag, ofiary zbożoweh i ofiary
płynne składane podczas świ�t i—
w każdy nów i szabat j—i podczas
wszystkich okresów świ�tecz-
nych domu Izraelak. To on b�dzie
zapewniał ofiary za grzech, ofia-
ry zbożowe, całopalenia i ofia-
ry współuczestnictwa, żeby moż-
na było dokonać przebłagania za
dom Izraela’.

18 „Tak mówi Wszechwład-
ny Pan, Jehowa: ‚W pierwszym
dniu miesi�ca pierwszego masz
wzi�ć zdrowego młodego byka
ze stada i oczyścić z grzechu
sanktuariuml. 19 Kapłan weź-
mie nieco krwi ofiary za grzech
i posmaruje ni� w�gar świ�ty-

45:12 �Lub „min�”. Zob. Dodatek B14.
45:14 �Kor odpowiadał 220 l. Zob. Do-
datek B14. 45:15 �Zob. Słowniczek po-
j�ć.
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nia, cztery narożniki dużego ele-
mentu ołtarza i w�gar bra-
my na dziedzińcu wewn�trznym.
20 To samo zrobisz siódme-
go dnia miesi�ca za każdego,
kto zgrzeszył przez pomyłk� lub
z niewiedzyb. I dokonacie prze-
błagania za świ�tyni�c.

21 „‚W 14 dniu miesi�ca
pierwszego b�dziecie obchodzić
świ�to Paschyd. Przez siedem
dni macie jeść przaśny chlebe.
22 Tego dnia naczelnik dostar-
czy za samego siebie i za cały
lud tej ziemi młodego byka
na ofiar� za grzechf. 23 A co-
dziennie przez siedem dni świ�-
ta b�dzie dostarczał na ca-
łopalenie dla Jehowy siedem
zdrowych młodych byków i sie-
dem zdrowych baranówg, a na
ofiar� za grzech—kozła. 24 Na
ofiar� zbożow� ma dostarczyć
po efie m�ki na każdego młode-
go byka i po efie m�ki na każde-
go barana, a na każd� ef� m�ki
hin� oliwy.

25 „‚W 15 dniu miesi�ca siód-
mego ma dostarczyć tak� sam�
ofiar� za grzech, ofiar� całopal-
n�, ofiar� zbożow� i oliw�. Ma
to robić przez siedem dni świ�-
ta’”h.

46 „Tak mówi Wszechwładny
Pan, Jehowa: ‚Brama na

dziedzińcu wewn�trznym zwró-
cona na wschódi przez sześć dni
roboczych j ma pozostawać za-
mkni�tak, a w dniu szabatu ma
być otwarta. Ma też być otwar-
ta w dniu nowiu. 2 Naczelnik
wejdzie wtedy z zewn�trz przez
portyk bramy l i stanie przy jej
w�garze. Kapłani złoż� jego ca-
łopalenia i jego ofiary współu-
czestnictwa�, a on pokłoni si�
przy progu bramy i wyjdzie. Ale
bramy nie należy zamykać aż
do wieczora. 3 Przy wejściu do

45:24; 46:5 �Zob. Dodatek B14. 46:2, 5
�Zob. Słowniczek poj�ć.

tej bramy również lud tej zie-
mi ma kłaniać si� przed Jehow�
podczas szabatów i dni nowiua.

4 „‚Na całopalenie, które na-
czelnik złoży Jehowie w dzień
szabatu, ma si� składać sześć
zdrowych baranków i zdrowy
baranb. 5 Na ofiar� zbożow��
złoży on po efie� m�ki na ba-
rana, na baranki tyle, ile może
dać, a na każd� ef� m�ki hin�
oliwyc. 6 W dzień nowiu złoży
zdrowego młodego byka ze sta-
da, sześć baranków i jednego
barana. Wszystkie one maj� być
zdrowed. 7 Na ofiar� zbożow�
ma złożyć ef� m�ki na młodego
byka, ef� m�ki na barana, na ba-
ranki tyle, na ile go stać, a na
każd� ef� m�ki hin oliwy.

8 „‚Gdy naczelnik b�dzie
wchodził, ma wejść przez portyk
bramy. T� sam� drog� ma wyjśće.
9 A gdy podczas świ�tf b�dzie
przychodził przed Jehow� lud tej
ziemi, żeby Mu oddać cześć, wte-
dy ten, kto wejdzie przez bram�
północn�g, ma wyjść przez bra-
m� południow�h, a ten, kto wej-
dzie przez bram� południow�,
ma wyjść przez bram� północ-
n�. Nikt nie może wracać przez
bram�, któr� wszedł, lecz ma
wyjść przez bram� po przeciwnej
stronie. 10 Kiedy b�d� wcho-
dzić, ma z nimi wejść naczelnik,
który wśród nich jest, a gdy b�-
d� wychodzić, wtedy on też ma
wyjść. 11 Podczas świ�t i okre-
sów świ�tecznych na ofiar� zbo-
żow� ma on złożyć ef� m�ki na
młodego byka, ef� m�ki na bara-
na, na baranki tyle, ile może dać,
a na każd� ef� m�ki hin oliwy i.

12 „‚Kiedy naczelnik dostar-
czy całopalenie j albo ofiary
współuczestnictwa jako dobro-
woln� ofiar� dla Jehowy, należy
mu otworzyć bram� zwrócon�
na wschód. I złoży swoje całopa-
lenie i swoje ofiary współuczest-
nictwa, tak jak to robi w dzień
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szabatua. Po jego wyjściu bram�
należy zamkn�ćb.

13 „‚Codziennie na całopale-
nie dla Jehowy należy dostar-
czać zdrowego rocznego baran-
kac. Należy to robić każdego
rana. 14 Razem z nim każdego
rana należy składać jako ofia-
r� zbożow�—stał� ofiar� zbożo-
w� dla Jehowy—szóst� cz�ść efy
najlepszej m�ki i trzeci� cz�ść
hinu oliwy do pokropienia m�ki.
B�dzie to trwałe postanowienie.
15 Każdego rana należy dostar-
czać baranka, ofiar� zbożow�
i oliw� na stał� ofiar� całopaln�’.

16 „Tak mówi Wszechwładny
Pan, Jehowa: ‚Jeśli naczelnik da
każdemu ze swoich synów ja-
kiś dar jako dziedzictwo, b�-
dzie to należeć do jego synów.
B�dzie to ich dziedziczna włas-
ność. 17 Ale jeśli da jakiś dar
ze swojego dziedzictwa jedne-
mu ze swych sług, b�dzie to do
niego należeć do roku wyzwole-
niad. Potem powróci do na-
czelnika. Tylko dziedzictwo jego
synów b�dzie na stałe należeć
do nich. 18 Naczelnik nie mo-
że nic wzi�ć z dziedzictwa ludu,
nikomu nie może odebrać jego
własności. To ze swojej własnoś-
ci ma dać dziedzictwo swym sy-
nom, żeby nikt spośród moje-
go ludu nie został wyp�dzony ze
swej własności’”.

19 Potem poprowadził mnie
przez wejściee przy bramie pro-
wadz�cej do świ�tych jadal-
ni� należ�cych do kapłanów—
jadalni zwróconych na północf.
Za nimi, po stronie zachod-
niej, zobaczyłem jakieś miejsce.
20 I powiedział do mnie: „W tym
miejscu kapłani b�d� gotować
ofiary za przewinienie i ofiary
za grzech oraz piec ofiary zbo-
żoweg, żeby nic nie wynosić

46:19 �Lub „sal”.

na dziedziniec zewn�trzny i nie
przenosić świ�tości� na lud”a.

21 Wyprowadził mnie na
dziedziniec zewn�trzny i popro-
wadził do czterech jego narożni-
ków. Przy każdym z tych naroż-
ników zobaczyłem dziedziniec.
22 Przy czterech narożnikach
dziedzińca były małe dziedziń-
ce, długie na 40 łokci� i szerokie
na 30 łokci. Wszystkie miały ta-
kie same wymiary�. 23 Dooko-
ła nich wszystkich były murki,
poniżej których znajdowały si�
paleniska służ�ce do gotowania
ofiar. 24 Wtedy rzekł do mnie:
„W tych miejscach usługuj�cy
w świ�tyni maj� gotować ofiary
ludu”b.

47 Nast�pnie zaprowadził
mnie z powrotem przed

wejście do świ�tynic. Zobaczy-
łem tam, że spod progu świ�ty-
ni—której przednia strona była
zwrócona na wschód—w kierun-
ku wschodnim wypływa wodad.
Wypływała ona z prawej strony
świ�tyni, na południe od ołtarza.

2 Potem wyprowadził mnie
przez bram� północn�e na ze-
wn�trz i poprowadził dookoła
do bramy zewn�trznej zwróconej
na wschódf. Zobaczyłem tam, że
z prawej strony s�czy si� woda.

3 Poszedłwkierunkuwschod-
nim ze sznurem mierniczym
w r�ceg, odmierzył 1000 łokci�
i kazał mi przejść przez wod�.
Si�gała ona po kostki.

4 Nast�pnie znów odmierzył
1000 i kazał mi przejść przez wo-
d�. Si�gała ona po kolana.

Po raz kolejny odmierzył 1000
i kazał mi przejść przez wod�.
Si�gała ona po biodra.

46:20 �Dosł. „nie uświ�cać”. 46:22;
47:3 �Chodzi o długie łokcie. Zob. Do-
datek B14. 46:22 �Lub „wszystkie
cztery razem z narożnymi konstrukcjami
miały taki sam wymiar”.
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5 Potem jeszcze raz odmie-

rzył 1000 i była to już rzeka,
której nie mogłem przejść. Woda
była tak gł�boka, że trzeba by j�
przepłyn�ć. Była to rzeka, przez
któr� nie dało si� przejść.

6 Wtedy powiedział do mnie:
„Synu człowieczy, czy to widzia-
łeś?”.

Nast�pnie kazał mi wrócić na
brzeg. 7 Kiedy wróciłem, zoba-
czyłem po obu stronach rzeki
bardzo dużo drzewa. 8 I rzekł
do mnie: „Ta woda kieruje si�
na wschód kraju i płynie przez
Arab��b, by w końcu wpaść do
morza�. A kiedy wpadnie do mo-
rzac, woda w nim stanie si� słod-
ka�. 9 I wsz�dzie, gdzie dotr�
wezbrane wody tej rzeki�, zaroi
si� od żywych stworzeń�. Tam,
gdzie popłyn�, b�dzie mnóstwo
ryb. Woda morska stanie si�
słodka i gdziekolwiek dotrze ta
rzeka, wszystko tam b�dzie żyło.

10 „Rybacy b�d� stać nad
morzem od En-Gedid aż do En-
-Eglaim i b�d� suszyć sieci�. B�-
dzie w nim mnóstwo wszelkiego
rodzaju ryb—jak w Morzu Wiel-
kim�e.

11 „Ale jego mokradła i bag-
na nie stan� si� słodkie. Zosta-
n� wydane na pastw� solif.

12 „Nad brzegami tej rzeki,
po jednej i po drugiej stronie,
b�d� rosn�ć wszelkiego rodza-
ju drzewa zapewniaj�ce pokarm.
Ich liście nie uschn�, a ich owo-
ców nigdy nie zabraknie. Każ-
dego miesi�ca b�d� rodzić nowe
owoce, bo b�dzie je nawadniać
woda z sanktuariumg. Ich owo-
ce b�d� służyć za pokarm, a li-
ście do uzdrawiania”h.

47:8 �Lub „pustynn� równin�”. 47:8,
18 �Chodzi o Morze Słone (Mart-
we). 47:8 �Lub „zostanie uzdrowiona”.
47:9 �Dosł. „[gdzie dotr�] dwa poto-
ki”. �Lub „dusz”. 47:10 �Lub „niewo-
dy”. �Czyli Morzu

´
Sródziemnym.

13 Tak mówi Wszechwładny
Pan, Jehowa: „Ziemi� t� dacie
jako dziedzictwo 12 plemionom
Izraela. Potomkowie Józefa do-
stan� dwie cz�ścia. 14 Odzie-
dziczycie j� i każdy otrzyma po
równo�. Przysi�głem, że dam j�
waszym praojcomb, i teraz to
wam przypadnie ona jako dzie-
dzictwo.

15 „Oto północna granica tej
ziemi: B�dzie si� ona ci�g-
n�ć od Morza Wielkiego po dro-
g� prowadz�c� do Chetlonuc, b�-
dzie biec w kierunku Cedadud,
16 Chamatue, Berotyf, Sibraim
(mi�dzy terytorium Damaszku
a terytorium Chamatu) i do
Chacer-Hattichon (przy grani-
cy z Chauranem)g. 17 Granica
ta b�dzie wi�c biec od morza
do Chacar-Enonh, wzdłuż teryto-
rium Damaszku—na północ od
niego—i wzdłuż terytorium Cha-
matu i. Taka b�dzie granica pół-
nocna.

18 „Granica wschodnia b�-
dzie biec mi�dzy Chauranem
a Damaszkiem i wzdłuż Jorda-
nu mi�dzy Gileademj a ziemi�
Izraela. Macie mierzyć od grani-
cy� do wschodniego morza�. Ta-
ka b�dzie granica wschodnia.

19 „Granica południowa� b�-
dzie biec od Tamaru do wód
Meribat-Kadeszk, nast�pnie do
wadi� i do Morza Wielkiego l. Ta-
ka b�dzie granica południowa�.

20 „Granic� zachodni� b�-
dzie Morze Wielkie—od granicy�
aż do punktu naprzeciw Lebo-
-Chamat�m. Taka b�dzie granica
zachodnia”.

47:14 �Dosł. „jak jego brat”. 47:18
�Chodzi o granic� północn�. 47:19
�Dosł. „strona południowa na połu-
dniu”. �Chodzi o Dolin� Potoku Egip-
skiego, czyli „Wadi Egiptu”. Zob. Słow-
niczek poj�ć , hasło „Wadi”. 47:20
�Chodzi o granic� południow�. �Lub
„wejścia do Chamatu”.
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21 „Macie rozdzielić t� zie-

mi� mi�dzy siebie, mi�dzy 12
plemion Izraela. 22 Macie roz-
dzielić j� jako dziedzictwo mi�-
dzy siebie i osiadłych wśród was
cudzoziemców, którym wśród
was urodziły si� dzieci. B�d� oni
dla was jak rodowici Izraelici.
Otrzymaj� dziedzictwo razem
z wami, wśród plemion Izraela.
23 Osiadłemu cudzoziemcowi
macie przydzielić dziedzictwo
na terytorium tego plemienia,
wśród którego zamieszkał”—
oświadcza Wszechwładny Pan,
Jehowa.

48 „Oto terytoria plemion—
wymienionych według

nazw— pocz�wszy od północ-
nego krańca: Przydział Da-
naa rozci�ga si� wzdłuż drogi
prowadz�cej do Chetlonu, do
Lebo-Chamat�b i Chacar-Enan,
wzdłuż terytorium Damaszku,
na północ od niego, w pobli-
żu Chamatuc. Rozci�ga si� od
wschodniej do zachodniej gra-
nicy. 2 Z terytorium Dana gra-
niczy przydział Aszerad. Rozci�-
ga si� on od wschodniej do
zachodniej granicy. 3 Z teryto-
rium Aszera graniczy przydział
Naftalegoe. Rozci�ga si� on od
wschodniej do zachodniej gra-
nicy. 4 Z terytorium Naftalego
graniczy przydział Manassesaf.
Rozci�ga si� on od wschodniej
do zachodniej granicy. 5 Z te-
rytorium Manassesa graniczy
przydział Efraimag. Rozci�ga si�
on od wschodniej do zachodniej
granicy. 6 Z terytorium Efrai-
ma graniczy przydział Rubenah.
Rozci�ga si� on od wschodniej
do zachodniej granicy. 7 Z te-
rytorium Rubena graniczy przy-
dział Judyi. Rozci�ga si� on od
wschodniej do zachodniej gra-
nicy. 8 Z terytorium Judy—od

48:1 �Lub „wejścia do Chamatu”.

wschodu do zachodu—ma gra-
niczyć ziemia, któr� wydzielicie
jako dar. Ma być szeroka na
25 000 łokci�a i długa jak teryto-
ria s�siaduj�cych z ni� plemion,
rozci�gaj�ce si� od wschodniej
do zachodniej granicy. Pośrod-
ku tej ziemi b�dzie sanktua-
rium.

9 „Obszar, który przeznaczy-
cie jako dar dla Jehowy, b�-
dzie długi na 25 000 łokci i sze-
roki na 10 000 łokci. 10 B�dzie
to świ�ty dar dla kapłanówb. Od
północy b�dzie mieć 25 000 łok-
ci, od zachodu 10 000, od wscho-
du 10 000 i 25 000 od połu-
dnia. A pośrodku niego b�dzie
sanktuarium Jehowy. 11 Przy-
padnie on uświ�conym kapła-
nom spośród synów Cadokac,
tym, którzy wypełniali obowi�z-
ki wobec mnie i którzy ode mnie
nie odeszli, gdy to zrobili Izraeli-
ci i Lewicid. 12 Otrzymaj� go—
jako coś szczególnie świ�tego—
spośród ziemi wydzielonej jako
dar. Obszar ten b�dzie grani-
czyć z przydziałem Lewitów.

13 „Przydział Lewitów— tuż
obok terenu przydzielonego kap-
łanom—b�dzie długi na 25 000
łokci i szeroki na 10 000 łokci
(całkowita długość b�dzie wyno-
sić 25 000, a szerokość 10 000).
14 Nic z tej najwyborniejszej
cz�ści ziemi nie mog� sprzedać,
zamienić ani oddać komuś in-
nemu, bo jest ona dla Jehowy
czymś świ�tym.

15 „Pozostały teren, szeroki
na 5000 łokci i rozci�gaj�cy si�
wzdłuż granicy na 25 000 łok-
ci, b�dzie przeznaczony do po-
wszechnego użytku, przypadnie
miastue i b�dzie służyć za te-
ren mieszkalny i pastwiska.

48:8 �Chodzi o długie łokcie. Zob. Do-
datek B14.
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Miasto b�dzie pośrodku niegoa.
16 Wymiary miasta b�d� nast�-
puj�ce: Północna granica b�dzie
mieć 4500 łokci, południowa
4500, wschodnia 4500 i zachod-
nia 4500. 17 Pastwiska należ�-
ce do miasta b�d� mieć 250 łok-
ci na północy, 250 na południu,
250 na wschodzie i 250 na zacho-
dzie.

18 „Długość tego pozostałe-
go terenu b�dzie odpowiadać
długości świ�tego darub, b�dzie
taka sama jak granica świ�te-
go daru: 10 000 łokci na wschód
i 10 000 na zachód. Z płodów
tej ziemi b�d� korzystać oso-
by świadcz�ce usługi dla mias-
ta. 19 To oni b�d� j� uprawiać.
A b�d� pochodzić ze wszystkich
plemion Izraelac.

20 „Cały świ�ty dar, który
wydzielicie, razem z własności�
miasta b�dzie mieć 25 000 łokci
na 25 000 łokci.

21 „Ziemia po obu stronach
świ�tego daru i własności mias-
ta b�dzie należeć do naczel-
nikad. Wzdłuż wschodniej i za-
chodniej granicy świ�tego daru
b�dzie si� rozci�gać na 25 000
łokci, a jej długość b�dzie taka
jak długość terytoriów s�siadu-
j�cych z ni� plemion. Ziemia ta
przypadnie naczelnikowi.

´
Swi�-

ty dar i sanktuarium świ�tyni
b�dzie pośrodku niej.

22 „Mi�dzy ziemi� należ�c�
do naczelnika b�dzie też włas-
ność Lewitów oraz własność
miasta. Ziemia naczelnika b�-
dzie graniczyć z terytorium Ju-
dye i terytorium Beniamina.

23 „Jeśli chodzi o pozosta-
łe plemiona, przydział Beniami-
na rozci�ga si� od wschodniej do
zachodniej granicyf. 24 Z tery-
torium Beniamina graniczy przy-
dział Symeonag. Rozci�ga si� on
od wschodniej do zachodniej

granicy. 25 Z terytorium Syme-
ona graniczy przydział Issacha-
raa. Rozci�ga si� on od wschod-
niej do zachodniej granicy.
26 Z terytorium Issachara grani-
czy przydział Zebulonab. Rozci�-
ga si� on od wschodniej do
zachodniej granicyc. 27 Z tery-
torium Zebulona graniczy przy-
dział Gadad. Rozci�ga si� on
od wschodniej do zachodniej
granicy. 28 Południowa grani-
ca b�dzie biec wzdłuż teryto-
rium Gada—od Tamarue do wód
Meribat-Kadeszf, do wadi�g i do
Morza Wielkiego�.

29 „Taka jest ziemia, któ-
r� przydzielicie jako dziedzic-
two plemionom Izraelah. Takie
b�d� ich terytoria” i—oświadcza
Wszechwładny Pan, Jehowa.

30 „A oto miasto i jego wyj-
ścia: Północna granica b�dzie
mieć 4500 łokci j.

31 „Bramy miasta b�d� na-
zwane od plemion Izraela. Po
stronie północnej b�d� trzy bra-
my: brama Rubena, brama Judy
i brama Lewiego.

32 „Wschodnia granica b�-
dzie mieć 4500 łokci. B�d� tam
trzy bramy: brama Józefa, bra-
ma Beniamina i brama Dana.

33 „Południowa granica b�-
dzie mieć 4500 łokci. B�d� tam
trzy bramy: brama Symeona,
brama Issachara i brama Zebu-
lona.

34 „Zachodnia granica b�-
dzie mieć 4500 łokci. B�d� tam
trzy bramy: brama Gada, brama
Aszera i brama Naftalego.

35 „Obwód miasta b�dzie
wynosić 18 000 łokci. A je-
go nazwa od tego dnia b�dzie
brzmieć: ‚Jest tam Jehowa’”k.

48:28 �Chodzi o Dolin� Potoku Egip-
skiego, czyli „Wadi Egiptu”. Zob. Słowni-
czek poj�ć, hasło „Wadi”. �Czyli Morza´
Sródziemnego.

ROZDZ. 48
a Eze 48:35

b Eze 45:1

c Eze 45:6

d Eze 45:7

e Eze 48:8

f Joz 18:11

g Joz 19:1
��������������������

szpalta 2
a Joz 19:17

b Joz 19:10

c Rdz 49:13

d Joz 18:7

e Eze 47:19

f Lb 20:13

g Rdz 15:18

h Lb 34:2

i Eze 47:13

j Eze 48:16

k Jer 3:17
Jl 3:21
Za 2:10
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1 Babilończycy oblegaj� Jerozolim� (1, 2)
Specjalne szkolenie dla młodych jeńców
z rodu królewskiego (3-5)

Wierność czterech Hebrajczyków
poddana próbie (6-21)

2 Niepokoj�cy sen Nabuchodonozora (1-4)˙
Zaden m�drzec nie potrafi opowiedzieć
snu (5-13)

Daniel zwraca si� do Boga o pomoc (14-18)
Daniel wysławia Boga za wyjawienie
tajemnicy (19-23)

Daniel mówi, co si� przyśniło
królowi (24-35)

Wyjaśnienie znaczenia snu (36-45)
Królestwo wyobrażone przez kamień
zmiażdży pos�g (44, 45)

Daniel uhonorowany przez króla (46-49)

3 Złoty pos�g króla Nabuchodonozora (1-7)
Rozkaz oddania czci pos�gowi (4-6)

Trzej Hebrajczycy oskarżeni
o sprzeciwienie si� rozkazowi (8-18)
„Nie b�dziemy służyć twoim
bogom” (18)

Trzej Hebrajczycy wrzuceni
do rozpalonego pieca (19-23)

Cudowne ocalenie (24-27)
Król wychwala Boga Hebrajczyków (28-30)

4 Król Nabuchodonozor uznaje władz�
Boga (1-3)

Sen króla o drzewie (4-18)
Drzewo ści�te na siedem czasów (16)
Bóg jest Władc� nad królestwami
ludzkimi (17)

Daniel wyjaśnia sen (19-27)
Pierwsze spełnienie snu (28-36)

Król traci zmysły na siedem
czasów (32, 33)

Król wysławia Boga niebios (37)

5 Uczta króla Baltazara (1-4)
Napis na ścianie (5-12)
Daniel wezwany, żeby wyjaśnić
znaczenie napisu (13-25)

Znaczenie napisu: Babilon upadnie (26-31)

6 Urz�dnicy perscy spiskuj� przeciwko
Danielowi (1-9)

Daniel nie przestaje si� modlić (10-15)

Daniel wrzucony do lwiej jamy (16-24)
Król Dariusz wysławia Boga Daniela (25-28)

7 Wizja czterech bestii (1-8)
Wyrasta zuchwały mały róg (8)

Istniej�cy od Dni Pradawnych zwołuje
S�d (9-14)
Syn człowieczy zostaje królem (13, 14)

Daniel poznaje wyjaśnienie (15-28)
Cztery bestie to czterech królów (17)´
Swi�ci otrzymaj� królestwo (18)
Powstanie 10 rogów,
czyli 10 królów (24)

8 Wizja barana i kozła (1-14)
Mały róg bardzo si� wywyższa (9-12)
„Aż minie 2300 wieczorów
i poranków” (14)

Gabriel wyjaśnia wizj� (15-27)
Kim jest baran i kozioł (20, 21)
Król o groźnym wygl�dzie (23-25)

9 Daniel wyznaje grzechy w modlitwie (1-19)
Spustoszenie ma trwać 70 lat (2)

Przybywa Gabriel (20-23)
Proroctwo o 70 tygodniach (24-27)

Mesjasz pojawi si� po upływie
69 tygodni (25)

Mesjasz zostanie zgładzony (26)
Miasto i świ�te miejsce zostan�
zniszczone (26)

10 Do Daniela przybywa posłaniec
od Boga (1-21)
Michał pomaga aniołowi (13)

11 Królowie Persji i Grecji (1-4)
Król południa i król północy (5-45)

Pojawienie si� poborcy (20)
Zgładzenie Wodza przymierza (22)
Oddawanie chwały bogu twierdz (38)
Przepychanka mi�dzy królem
południa a królem północy (40)

Niepokoj�ce wieści ze wschodu
i północy (44)

12 Czas końca i dalsza przyszłość (1-13)
Powstanie Michał (1)
Wnikliwi b�d� jaśnieć (3)
Nastanie obfitość prawdziwej wiedzy (4)
Daniel powstanie, by otrzymać
swój dział (13)
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1 W trzecim roku panowania
Jehojakimaa, króla Judy, Na-

buchodonozor�, król Babilonu,
przybył pod Jerozolim� i zacz�ł
j� oblegaćb. 2 Po pewnym cza-
sie Jehowa wydał w jego r�-
k� Jehojakima, króla Judyc, oraz
cz�ść sprz�tów z domu� praw-
dziwego Boga. Nabuchodonozor
zabrał je do ziemi Szinear�d, do
domu� swojego boga, i umieścił
je w skarbcu swojego bogae.

3 Potem król rozkazał Aszpe-
nazowi, przełożonemu dworzan,
żeby przyprowadził niektórych
Izraelitów�, a wśród nich po-
tomków królewskich i dzieci do-
stojnikówf. 4 Miał wybrać mło-
dych ludzi� bez żadnej wady,
którzy dobrze si� prezentowali,
odznaczali si� m�drości�, wie-
dz� i rozeznaniemg i nadawali
si� do pełnienia służby w pała-
cu królewskim. Miał ich nauczyć
pisma� i j�zyka Chaldejczyków.
5 Poza tym król polecił dostar-
czać im codziennie porcj� przy-
smaków ze swojego stołu oraz
wino, które pijał. Mieli być szko-
leni� przez trzy lata, żeby póź-
niej rozpocz�ć służb� u króla.

6 Wśród nich było kilku mło-
dzieńców z plemienia� Judy:
Daniel�h, Chananiasz�, Miszael�
i Azariasz�i. 7 Przełożony dwo-
rzan nadał im imiona�: Danielowi
dał imi� Belteszaccar j, Chanania-
szowi—Szadrach, Miszaelowi—

1:1 �Lub „Nebukadneccar”. 1:2 �Lub
„ze świ�tyni”. �Czyli do Babilonii.
�Lub „świ�tyni”. 1:3 �Dosł. „synów Iz-
raela”. 1:4, 10, 15, 17 �Dosł. „dzie-
ci”. 1:4 �Lub „zapoznać z pismami”.
1:5 �Możliwe też „żywieni”. 1:6 �Dosł.
„z synów”. � Imi� to znaczy „moim s�-
dzi� jest Bóg”. � Imi� to znaczy „Jeho-
wa okazał przychylność”. � Imi� to mo-
że znaczyć „któż jest jak Bóg?”. � Imi�
to znaczy „Jehowa pomaga”. 1:7 �Cho-
dzi o imiona babilońskie.

Meszach, Azariaszowi—Abed-
-Negoa.

8 Ale Daniel postanowił w
sercu, że nie skala si� przysma-
kami ze stołu króla ani winem,
które on pijał. Poprosił wi�c
przełożonego dworzan, żeby nie
musiał si� w ten sposób ka-
lać. 9 A prawdziwy Bóg spra-
wił, że przełożony dworzan oka-
zywał Danielowi przychylność�
i miłosierdzieb. 10 Dworzanin
ten powiedział jednak do Danie-
la: „Boj� si� swojego pana, kró-
la, który postanowił, co macie
pić i jeść. A jeśli zobaczy, że wy-
gl�dacie gorzej niż inni młodzi
ludzie� w waszym wieku? Przez
was król uzna mnie� za winne-
go”. 11 Wtedy Daniel zwrócił
si� do opiekuna, którego przeło-
żony dworzan ustanowił nad Da-
nielem, Chananiaszem, Miszae-
lem i Azariaszem: 12 „Prosz�
ci�, wypróbuj swoich sług przez
10 dni—niech nam daj� do jedze-
nia warzywa, a do picia wod�.
13 Potem zobaczysz, jak wygl�-
damy w porównaniu z młodymi
ludźmi�, którzy jedz� przysma-
ki ze stołu królewskiego. I wtedy
zdecydujesz, co z nami zrobić”.

14 Opiekun zgodził si� na ich
propozycj� i poddał ich dziesi�-
ciodniowej próbie. 15 A po 10
dniach wygl�dali lepiej i zdro-
wiej� niż wszyscy młodzi ludzie�,
którzy karmili si� ze stołu kró-
lewskiego. 16 Dlatego opiekun
dalej dawał im warzywa zamiast
przeznaczonych dla nich przy-
smaków i wina. 17 I tych czte-
rech młodzieńców� prawdziwy
Bóg obdarzył wiedz�, m�drości�
oraz umiej�tności� wnikania we
wszelkie pisma. Daniel otrzymał

1:9 �Lub „życzliwość”. 1:10 �Dosł.
„moj� głow�”. 1:13 �Dosł. „dziećmi”.
1:15 �Dosł. „tłusto na ciele”.

ROZDZ. 1
a 2Kn 36:4

Jer 22:18, 19
Jer 36:30

b Pwt 28:49,
50
2Kl 24:1
2Kn 36:5, 6

c Iz 42:24

d Rdz 10:9, 10

e 2Kn 36:7
Ezd 1:7

f 2Kl 20:16, 18

g Dn 1:17, 20
Dn 5:11, 12

h Dn 2:48
Dn 5:13, 29

i Dn 2:17, 18

j Dn 4:8
Dn 5:12
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szpalta 2
a Dn 2:49

Dn 3:12, 28

b 1Kl 8:49, 50
Ps 106:44,
46
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też umiej�tność wyjaśniania
wszelkiego rodzaju wizji i snówa.

18 Kiedy nadszedł czas wy-
znaczony przez króla Nabucho-
donozorab, przełożony dworzan
przyprowadził do niego wszyst-
kich młodych ludzi. 19 Król po-
rozmawiał z nimi i w całej gru-
pie nie znalazł si� nikt taki jak
Daniel, Chananiasz, Miszael oraz
Azariaszc. Zacz�li wi�c usługi-
wać królowi. 20 I król stwier-
dził, że w każdej sprawie wyma-
gaj�cej m�drości i zrozumienia,
o któr� ich pytał, dziesi�cio-
krotnie przewyższaj� wszyst-
kich kapłanów zajmuj�cych si�
magi� i zaklinaczyd w całym je-
go królestwie. 21 Daniel pozo-
stał tam aż do pierwszego roku
króla Cyrusae.

2 W drugim roku swojego pa-
nowania król Nabuchodono-

zor� miał sny, które go� tak za-
niepokoiłyf, że nie mógł spać.
2 Dlatego rozkazał wezwać kap-
łanów zajmuj�cych si� magi�,
zaklinaczy, uprawiaj�cych czary
i Chaldejczyków�, żeby opowie-
dzieli mu jego sny. Przybyli wi�c
i stan�li przed nimg. 3 Wtedy
król rzekł do nich: „Jestem� za-
niepokojony, bo przyśnił mi si�
jakiś sen. I chc� wiedzieć, co mi
si� śniło”. 4 Chaldejczycy od-
powiedzieli mu po aramejsku�h:
„Królu, żyj na wieki! Opowiedz
swoim sługom ten sen, a my go
wyjaśnimy”.

5 Król odezwał si� do Chal-
dejczyków: „To moja nieodwołal-
na decyzja: Jeżeli mi nie powie-
cie, co mi si� śniło, i nie podacie
wyjaśnienia, zostaniecie rozsie-

2:1 �Lub „Nebukadneccar”. �Dosł. „je-
go ducha”. 2:2 �Chodzi o znawców
wróżbiarstwa i astrologii. 2:3 �Dosł.
„mój duch jest”. 2:4 �Fragment Dn
2:4b do 7:28 został pierwotnie spisany
w j�zyku aramejskim.

kani na kawałki, a wasze domy
zamieni� si� w publiczne latry-
ny�. 6 Ale jeśli opowiecie sen
i go wyjaśnicie, to was wynagro-
dz�—otrzymacie ode mnie dary
i wielkie zaszczytya. Opowiedz-
cie mi wi�c ten sen i podajcie je-
go wyjaśnienie”.

7 Odpowiedzieli po raz drugi:
„Niech król opowie swoim słu-
gom sen, a my go wyjaśnimy”.

8 Król odrzekł: „Widz�, że
próbujecie zyskać na czasie, bo
dobrze wiecie, co oznacza moja
nieodwołalna decyzja. 9 Jeśli
nie opowiecie mi tego snu, ża-
den z was nie uniknie kary. Ale
wy umówiliście si�, że b�dzie-
cie mnie okłamywać i zwodzić,
dopóki sytuacja si� nie zmieni.
Dlatego opowiedzcie mi ten sen,
a b�d� wiedział, że potraficie go
wyjaśnić”.

10 Chaldejczycy odpowiedzie-
li królowi: „Nie ma na ziemi
człowieka, który by potrafił zro-
bić to, czego król ż�da, bo ża-
den wielki król ani namiestnik
o nic takiego nie pytał żadne-
go kapłana zajmuj�cego si� ma-
gi� ani zaklinacza, ani Chal-
dejczyka. 11 ˙

Z�danie króla jest
trudne i nie ma nikogo, kto mógł-
by je spełnić, oprócz bogów, któ-
rzy przecież nie mieszkaj� wśród
śmiertelników�”.

12 Wtedy króla ogarn�ła tak
gwałtowna wściekłość, że roz-
kazał zgładzić wszystkich m�dr-
ców babilońskichb. 13 Gdy wy-
dano rozkaz i m�drcy mieli
być zabici, szukano też Danie-
la i jego towarzyszy, żeby ich
uśmiercić.

14 Wówczas Daniel, rozważ-
nie dobieraj�c słowa, porozma-
wiał dyskretnie z Ariochem,
dowódc� królewskiej straży przy-

2:5 �Możliwe też „śmietniki; gnojowi-
ska”. 2:11 �Dosł. „z ciałem”.

ROZDZ. 1
a Dn 1:20

Dn 4:9
Dn 5:11, 12

b Dn 1:5

c Dn 1:3, 6

d Dn 2:2
Dn 4:7
Dn 5:8

e Dn 6:28
Dn 10:1
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ROZDZ. 2
f Dn 4:4, 5

g Dn 4:6, 7
Dn 5:7, 8

h 2Kl 18:26
Ezd 4:7
Iz 36:11
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szpalta 2
a Dn 2:48

Dn 5:16, 29

b Dn 2:24
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bocznej, który wyszedł, by po-
zabijać m�drców babilońskich.
15 Daniel zapytał Ariocha: „Dla-
czego król wydał tak surowy
rozkaz?”. Wtedy ten urz�dnik
królewski opowiedział mu o ca-
łej sprawiea. 16 Daniel poszedł
wi�c i poprosił króla, żeby dał
mu czas na wyjaśnienie snu.

17 Potem Daniel wrócił do
domu i powiadomił o wszyst-
kim swoich towarzyszy: Cha-
naniasza, Miszaela i Azariasza.
18 Poprosił ich, żeby modlili
si� do Boga niebios o miłosier-
dzie w zwi�zku z t� tajemnic�,
bo inaczej razem z nim zostan�
zgładzeni, tak jak reszta m�dr-
ców babilońskich.

19 W nocy Daniel otrzymał
wizj�, w której wyjawiono mu t�
tajemnic�b. Wychwalał wi�c Bo-
ga niebios, 20 mówi�c:

„Niech imi� Boga b�dzie
wysławiane przez cał�
wieczność�,

bo tylko u Niego jest
m�drość i pot�gac.

21 On zmienia czasy i poryd,
usuwa i ustanawia królówe,
daje m�drość m�drcom,

a wiedz� tym, którzy
wykazuj� rozeznanief.

22 On wyjawia sprawy gł�bokie
i rzeczy ukryteg.

Wie, co jest w ciemnościh,
i u Niego mieszka światłoi.

23 Tobie, Boże moich praojców,
składam dzi�kczynienia
i Ciebie wysławiam,

ponieważ udzieliłeś mi
m�drości i siły.

A teraz oznajmiłeś mi to,
o co Ci� prosiliśmy,

wyjawiłeś nam, co martwiło
króla”j.

2:20 �Lub „od wieczności po wiecz-
ność”.

24 Potem Daniel poszedł do
Ariocha, którego król wyznaczył
do zgładzenia m�drców babiloń-
skicha, i powiedział: „Nie zabijaj
m�drców. Wprowadź mnie przed
króla, a ja wyjaśni� mu jego
sen”.

25 Arioch szybko zaprowa-
dził Daniela do króla i tak si� do
niego zwrócił: „Znalazłem wśród
wygnańców judzkichb człowieka,
który potrafi podać królowi wy-
jaśnienie snu”. 26 Król zapytał
wi�c Daniela, nazywanego też
Belteszaccaremc: „Czy rzeczywi-
ście możesz mi opowiedzieć mój
sen i go wyjaśnić?”d. 27 Daniel
odrzekł: „

˙
Zaden m�drzec ani za-

klinacz, ani kapłan zajmuj�cy
si� magi�, ani astrolog nie zdo-
ła królowi odsłonić tajemnicy,
o któr� król pytae. 28 Ale jest
Bóg w niebiosach—Ten, który
wyjawia tajemnicef—i On oznaj-
mił królowi Nabuchodonozoro-
wi, co si� ma wydarzyć pod ko-
niec dni. Oto twój sen i wizje,
które w nim� ogl�dałeś:

29 „Królu, kiedy leżałeś na
swoim łożu, naszły ci� myśli do-
tycz�ce przyszłości, a Ten, któ-
ry wyjawia tajemnice, oznajmił
ci, co ma si� wydarzyć. 30 Wy-
jawiono mi t� tajemnic� nie dla-
tego, że jestem m�drzejszy od
innych ludzi, ale raczej dlate-
go, żebyś poznał, królu, wyjaś-
nienie snu i zrozumiał jego zna-
czenieg.

31 „Zobaczyłeś, królu, ogrom-
ny pos�g. Ten pos�g, olbrzymi
i lśni�cy nadzwyczajnym blas-
kiem, stał przed tob�, a je-
go wygl�d budził przerażenie.
32 Głowa pos�gu była z czys-
tego złotah, jego pierś i ramio-
na były ze srebra i, brzuch i uda
z miedzi j, 33 golenie z żelazak,

2:28 �Dosł. „na swoim łożu”.

ROZDZ. 2
a Dn 2:9

b Dn 2:28

c 1Kn 29:11
Hi 12:13
Ps 147:5
Jer 32:17-19

d Dz 1:7

e 1Sm 2:7, 8
Ps 75:7
Jer 27:5
Dn 4:17

f Prz 2:6
Kzn 2:26
Jak 1:5

g Jer 33:3
1Ko 2:10

h Ps 139:12
Heb 4:13

i Ps 36:9
Ps 112:4

j Dn 1:17
Dn 2:28
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a Dn 2:12, 14

b Dn 1:3, 6

c Dn 1:7

d Rdz 41:15

e Dn 2:10, 11

f Rdz 40:8
Dn 1:17

g Dn 2:47

h Dn 2:37, 38
Dn 7:4

i Dn 5:28
Dn 7:5
Dn 8:3, 20

j Dn 2:39
Dn 7:6
Dn 8:5, 21

k Dn 7:7, 19
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a stopy po cz�ści z żelaza, po
cz�ści z gliny�a. 34 Potem uj-
rzałeś, jak bez udziału r�k ludz-
kich został odci�ty kamień i ude-
rzył pos�g w stopy z żelaza oraz
gliny, i je zmiażdżyłb. 35 Wów-
czas żelazo, glina, miedź, srebro
i złoto—wszystko razem zostało
zmiażdżone i było jak plewy na
klepisku w lecie. Poniósł je wiatr,
tak że nie został po nich ża-
den ślad. A kamień, który ude-
rzył w pos�g, stał si� wielk� gó-
r� i wypełnił cał� ziemi�.

36 „Taki sen ci si� przyśnił,
królu, a teraz ci go wyjaśnimy.
37 Ty, o królu—królu królów,
któremu Bóg niebios dał króle-
stwoc, pot�g�, sił� oraz chwa-
ł� 38 i w którego r�k� dał lu-
dzi, gdziekolwiek mieszkaj�, jak
też dzikie zwierz�ta i ptaki� oraz
którego uczynił władc� nad nimi
wszystkimid—ty jesteś głow� ze
złotae.

39 „Ale po tobie nastanie in-
ne królestwof, mniej znacz�ce
od twojego, a potem jeszcze in-
ne, trzecie, z miedzi, które b�-
dzie sprawować władz� nad cał�
ziemi�g.

40 „Czwarte królestwo b�dzie
mocne niczym żelazoh. Bo jak
żelazo miażdży i kruszy wszyst-
ko inne, tak samo to królestwo
zmiażdży i zdruzgocze wszystkie
poprzednie królestwa i.

41 „I widziałeś, że stopy oraz
palce były po cz�ści z gliny
garncarskiej i po cz�ści z żelaza,
co oznacza, że królestwo to b�-
dzie podzielone, lecz b�dzie mia-
ło coś z twardości żelaza.
Bo widziałeś żelazo zmieszane
z mi�kk� glin�. 42 A że palce
u stóp były cz�ściowo z żelaza,

2:33 �Lub „wypalonej gliny; uformo-
wanej gliny”. 2:38 �Lub „skrzydlate
stworzenia niebios”.

a cz�ściowo z gliny, królestwo
to b�dzie po cz�ści mocne, a po
cz�ści kruche. 43 To, że wi-
działeś żelazo zmieszane z mi�k-
k� glin�, oznacza, że zmieszaj�
si� one z ludźmi�. Ale nie b�d�
si� trzymać razem, jedno z dru-
gim, tak jak glina nie trzyma si�
żelaza.

44 „Za dni tych królów Bóg
niebios ustanowi królestwoa, któ-
re nigdy nie zostanie zniszczo-
neb. Królestwo to nie przejdzie
w r�ce żadnego innego luduc.
Zmiażdży wszystkie te królestwa
i położy im kresd, lecz samo
b�dzie trwać wieczniee. 45 Tak
jak to widziałeś, bez udziału r�k
ludzkich został od góry odci�-
ty kamień, który zmiażdżył żela-
zo, miedź, glin�, srebro i złotof.
Wielki Bóg oznajmił królowi, co
si� wydarzy w przyszłościg. Sen
jest prawdziwy, a jego wyjaśnie-
nie wiarygodne”.

46 Wówczas król Nabuchodo-
nozor padł na twarz przed Da-
nielem i złożył mu hołd. Wydał
też rozkaz, żeby przyniesiono
mu dar i spalono na jego
cześć kadzidło. 47 I odezwał
si� do Daniela: „Wasz Bóg na-
prawd� jest Bogiem przewyższa-
j�cym wszystkich bogów, Panem
królów, Tym, który wyjawia ta-
jemnice, bo zdołałeś wyjawić t�
tajemnic�”h. 48 Potem król wy-
niósł Daniela na wyższe stano-
wisko, obsypał go wspaniałymi
darami i ustanowił go władc�
nad cał� prowincj� babilońsk� i

oraz zwierzchnikiem wszystkich
m�drców babilońskich. 49 Na
prośb� Daniela do zarz�dzania
prowincj� babilońsk� król wy-
znaczył Szadracha, Meszacha
i Abed-Nega j. A Daniel służył na
dworze królewskim.

2:43 �Lub „potomstwem ludzkim”, czyli
zwykłymi ludźmi.
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3 Król Nabuchodonozor� wy-
konał złoty pos�g, wysoki na

60 łokci�, a szeroki na 6 łokci�,
i postawił go na równinie Dura
w prowincji babilońskiej. 2 Po-
tem rozkazał zwołać satrapów�,
zarz�dców, namiestników, dorad-
ców, skarbników, s�dziów, urz�d-
ników s�dowych i wszystkich
wysokich urz�dników prowincji.
Mieli oni przybyć na uroczystość
poświ�cenia pos�gu, który po-
stawił król Nabuchodonozor.

3 Tak wi�c satrapowie, za-
rz�dcy, namiestnicy, doradcy,
skarbnicy, s�dziowie, urz�dnicy
s�dowi i wszyscy wysocy urz�d-
nicy prowincji przybyli na uro-
czystość poświ�cenia pos�gu,
który wzniósł król Nabuchodo-
nozor. I stan�li przed tym po-
s�giem. 4 A herold głośno ob-
wieścił: „Rozkazuje si� wam,
ludy, narody i grupy j�zykowe:
5 Gdy tylko usłyszycie dźwi�k
rogu, piszczałki, cytry, harfy łu-
kowej, instrumentu strunowego,
dud i innych instrumentów mu-
zycznych, macie paść na twarz
i oddać cześć złotemu pos�go-
wi, który postawił król Nabu-
chodonozor. 6 Kto nie padnie
przed nim na twarz i nie odda
mu czci, zostanie natychmiast
wrzucony do rozpalonego pie-
ca”a. 7 Kiedy wi�c wszystkie
ludy, narody oraz grupy j�zyko-
we usłyszały dźwi�k rogu, pisz-
czałki, cytry, harfy łukowej, in-
strumentu strunowego i innych
instrumentów muzycznych, pad-
ły na twarz i oddały cześć zło-
temu pos�gowi postawionemu
przez króla Nabuchodonozora.

8 Wtedy podeszli do króla
pewni Chaldejczycy i oskarżyli�

3:1 �Lub „Nebukadneccar”. �Czyli
26,7 m. Zob. Dodatek B14. �Czyli
2,67 m. Zob. Dodatek B14. 3:2 �Zob.
Słowniczek poj�ć. 3:8 �Lub „zniesła-
wili”.

˙
Zydów. 9 Powiedzieli do Nabu-
chodonozora: „Królu, żyj na wie-
ki! 10 Ty, królu, wydałeś roz-
kaz, żeby każdy, kto usłyszy
dźwi�k rogu, piszczałki, cytry,
harfy łukowej, instrumentu stru-
nowego, dud i innych instrumen-
tów muzycznych, padł na twarz
przed złotym pos�giem i oddał
mu cześć, 11 a ten, kto nie pad-
nie przed nim na twarz i nie od-
da mu czci, ma zostać wrzucony
do rozpalonego piecaa. 12 Ale
pewni

˙
Zydzi, których wyzna-

czyłeś do zarz�dzania prowincj�
babilońsk�—Szadrach, Meszach
i Abed-Negob—nie licz� si� z to-
b�, królu. Nie służ� twoim bo-
gom, a złotemu pos�gowi, który
postawiłeś, nie chc� oddać czci”.

13 Wówczas Nabuchodonozor
w przypływie wściekłości roz-
kazał przyprowadzić Szadracha,
Meszacha i Abed-Nega. Przypro-
wadzono ich wi�c do króla.
14 Nabuchodonozor odezwał si�
do nich: „Czy to prawda, Szad-
rachu, Meszachu i Abed-Nego, że
nie służycie moim bogomc, a zło-
temu pos�gowi, który postawi-
łem, nie chcecie oddać czci?
15 Jeśli teraz na dźwi�k rogu,
piszczałki, cytry, harfy łukowej,
instrumentu strunowego i dud
oraz innych instrumentów mu-
zycznych b�dziecie gotowi paść
na twarz i oddać cześć pos�go-
wi, który wykonałem, to dobrze.
Jeśli jednak tego nie zrobicie,
zostaniecie natychmiast wrzuce-
ni do rozpalonego pieca. A który
bóg zdoła was wyratować z mo-
ich r�k?”d.

16 Szadrach, Meszach i Abed-
-Nego odrzekli królowi: „Na-
buchodonozorze, nie musimy
ci w tej sprawie odpowiadać.
17 Jeżeli tak ma być, to nasz
Bóg, któremu służymy, potra-
fi nas wyratować z rozpalonego
pieca i wyzwolić z twojej r�ki,
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królua. 18 Ale nawet jeśli tego
nie zrobi, to wiedz, królu, że nie
b�dziemy służyć twoim bogom
i nie oddamy czci złotemu pos�-
gowi, który postawiłeś”b.

19 Wówczas Nabuchodono-
zor tak si� rozzłościł na Szadra-
cha, Meszacha i Abed-Nega, że
zmienił si� na twarzy� i kazał
rozpalić piec siedem razy bar-
dziej niż zwykle. 20 Rozkazał
kilku silnym żołnierzom zwi�zać
Szadracha, Meszacha i Abed-
-Nega i wrzucić ich do rozpalo-
nego pieca.

21 Zwi�zano wi�c tych m�ż-
czyzn tak, jak stali—w szatach
spodnich, wierzchnich i czap-
kach—i wrzucono do rozpalone-
go pieca. 22 Ponieważ rozkaz
królewski był surowy i piec zo-
stał wyj�tkowo mocno rozpalo-
ny, płomienie ognia zabiły żołnie-
rzy, którzy wrzucali Szadracha,
Meszacha i Abed-Nega. 23 A ci
trzej m�żczyźni, Szadrach, Me-
szach i Abed-Nego, wpadli zwi�-
zani do rozpalonego pieca.

24 Nagle król Nabuchodono-
zor przestraszył si�, szybko
wstał i zapytał swoich wysokich
urz�dników: „Czy nie wrzucili-
śmy do ognia trzech zwi�zanych
m�żczyzn?”. Ci odpowiedzieli:
„Tak, królu”. 25 Na to on od-
rzekł: „Ale ja widz� czterech
m�żczyzn, którzy chodz� swo-
bodnie w środku ognia i nie do-
znaj� żadnej szkody, a czwarty
wygl�da jak syn bogów”.

26 Nabuchodonozor zbliżył
si� do drzwi rozpalonego pieca
i zawołał: „Szadrachu, Meszachu
i Abed-Nego, słudzy Boga Naj-
wyższegoc, wyjdźcie i podejdźcie
tutaj!”. Wtedy oni wyszli z og-
nia. 27 A zgromadzeni satrapo-
wie, zarz�dcy, namiestnicy oraz

3:19 �Lub „całkowicie zmienił swój sto-
sunek do nich”.

wysocy urz�dnicy królewscya zo-
baczyli, że ogień niewyrz�dził im
żadnej szkody�b.

˙
Zaden włos na

ich głowie si� nie nadpalił, rów-
nież ich ubrania pozostały nie-
tkni�te, nie przeszły nawet zapa-
chem spalenizny.

28 Wtedy Nabuchodonozor
oświadczył: „Chwała niech b�-
dzie Bogu Szadracha, Meszacha
i Abed-Negac, bo posłał anio-
ła i wyratował swoich sług. Za-
ufali Mu i sprzeciwili si� roz-
kazowi króla—byli gotowi raczej
umrzeć, niż służyć lub od-
dawać cześć jakiemukolwiek in-
nemu bogu oprócz swojego
Bogad. 29 Dlatego też wydaj�
rozkaz: Jeśli jakiś człowiek z ja-
kiegokolwiek ludu, narodu lub
grupy j�zykowej powie coś prze-
ciwko Bogu Szadracha, Mesza-
cha i Abed-Nega, ma zostać roz-
siekany na kawałki, a jego dom
ma si� zamienić w publiczn� la-
tryn��. Nie istnieje przecież ża-
den inny bóg, który potrafi oca-
lić tak jak On”e.

30 Potem król wyniósł Szad-
racha, Meszacha i Abed-Nega na
wysokie stanowiska� w prowin-
cji babilońskiejf.

4 „Król Nabuchodonozor� do
wszystkich ludów, narodów

i grup j�zykowych, które miesz-
kaj� na całej ziemi: Niech wasz
pokój b�dzie obfity! 2 Uzna-
łem za stosowne opowiedzieć
wam o znakach i cudach, któ-
rych dokonał wobec mnie Bóg
Najwyższy. 3 Jakże wspaniałe
s� Jego znaki i jak pot�żne s�
Jego cuda! Jego królestwo jest
królestwem wiecznym, a Jego
panowanie trwa pokolenie za
pokoleniemg.

3:27 �Lub „nie miał mocy nad ich ciała-
mi”. 3:29 �Możliwe też „śmietnik; gno-
jowisko”. 3:30 �Dosł. „zapewnił [im]
powodzenie”. 4:1 �Lub „Nebukadnec-
car”.
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4 „Ja, Nabuchodonozor, ży-

łem spokojnie w swoim pała-
cu i cieszyłem si� dobrobytem.
5 Ale miałem sen, który mnie
przestraszył. Kiedy spałem�, zo-
baczyłem przerażaj�ce obrazy i
wizjea. 6 Dlatego kazałem przy-
prowadzić wszystkich m�drców
babilońskich, żeby mi wyjaśnili,
co ten sen oznaczab.

7 „Wtedy przybyli kapłani
zajmuj�cy si� magi�, zaklinacze,
Chaldejczycy� i astrolodzyc. Opo-
wiedziałem im swój sen, ale nie
potrafili go wyjaśnićd. 8 W koń-
cu stawił si� przede mn� Daniel,
którego nazwano Belteszacca-
reme od imienia mojego bogaf

i w którym jest duch świ�tych
bogówg. I opowiedziałem mu, co
mi si� śniło:

9 „‚Belteszaccarze, przełożo-
ny kapłanów zajmuj�cych si�
magi�h, dobrze wiem, że jest
w tobie duch świ�tych bogów i

i że nie ma takiej tajemnicy,
której nie potrafiłbyś rozwikłaćj.
Dlatego wyjaśnij mi, co oznacza-
j� wizje z mojego snu.

10 „‚Oto wizje, które ogl�da-
łem we śnie: Zobaczyłem bardzo
wysokie drzewok pośrodku zie-
mi l. 11 Drzewo to urosło i stało
si� pot�żne, a jego wierzchołek
si�gn�ł nieba i było je widać po
krańce ziemi. 12 Miało bujne
listowie i rodziło tak dużo owo-
ców, że był na nim pokarm dla
wszystkich. Szukały pod nim
cienia dzikie zwierz�ta, w jego
gał�ziach mieszkały ptaki�, a je-
go owocami żywiły si� wszystkie
stworzenia�.

13 „‚Potem w wizjach, które
ogl�dałem we śnie, zobaczyłem,
jak z nieba zst�pował czuwa-
j�cy, świ�tym. 14 Zawołał głoś-

4:5 �Dosł. „na swoim łożu”. 4:7 �Cho-
dzi o znawców wróżbiarstwa i astrolo-
gii. 4:12 �Dosł. „ptaki nieba”. �Dosł.
„wszelkie ciało”.

no: „Zr�bcie to drzewo!a Ode-
tnijcie jego gał�zie, otrz�śnijcie
liście i rozrzućcie jego owo-
ce! Niech uciekn� spod niego
dzikie zwierz�ta i niech pta-
ki odlec� z jego gał�zi. 15 Ale
pień z korzeniami zostawcie
w ziemi pośród trawy polnej,
w obr�czy żelaznej i miedzia-
nej. Niech go zwilża rosa z nie-
ba i niech tak jak dzikie zwierz�-
ta żyje wśród roślinności ziemib.
16 Jego serce zmieni si� z ludz-
kiego w zwierz�ce i przeminie
siedem czasówc. 17 Zostało to
postanowione przez czuwaj�-
cychd i ogłoszone przez świ�-
tych, aby wszyscy żyj�cy na zie-
mi wiedzieli, że to Najwyższy
panuje nad królestwami ludzki-
mie. Daje je, komu chce, i usta-
nawia nad nimi nawet najmniej
znacz�cego� z ludzi”.

18 „‚Ja, król Nabuchodono-
zor, miałem właśnie taki sen.
A teraz ty, Belteszaccarze, wy-
jaśnij mi, co on oznacza, bo ża-
den inny m�drzec w moim kró-
lestwie nie jest w stanie tego
zrobićf. Ale ty potrafisz mi go
wyjaśnić, ponieważ jest w tobie
duch świ�tych bogów’.

19 „Wówczas Daniel, zwany
też Belteszaccaremg, zaniemó-
wił na chwil�, bo naszły go prze-
rażaj�ce myśli.

„Król odezwał si� do niego:
‚Belteszaccarze, niech ten sen
i jego wyjaśnienie ci� nie przera-
żaj�’.

„Belteszaccar odpowiedział:
‚Panie mój, oby ten sen odnosił
si� do tych, którzy ci� nienawi-
dz�, a jego wyjaśnienie do two-
ich wrogów.

20 „‚Drzewem, które widzia-
łeś—które urosło i stało si�
pot�żne, wierzchołkiem si�gało
nieba i było widoczne po krańce

4:17 �Lub „najpokorniejszego”.
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ziemia, 21 które miało bujne
listowie i tak dużo owoców, że
był na nim pokarm dla wszyst-
kich, pod którym mieszkały dzi-
kie zwierz�ta i w którego ga-
ł�ziach gnieździły si� ptaki�b—
22 tym drzewem jesteś ty, kró-
lu. Urosłeś i stałeś si� pot�żny,
twoja wspaniałość si�gn�ła nie-
bac, a twoje panowanie rozci�g-
n�ło si� po krańce ziemid.

23 „‚Król widział też, jak z nie-
ba zst�pował czuwaj�cy, świ�tye,
który mówił: „Zr�bcie to drze-
wo i zniszczcie je. Jednak pień
z korzeniami zostawcie w ziemi
pośród trawy polnej, w obr�czy
żelaznej i miedzianej. Niech go
zwilża rosa z nieba i niech żyje
tak jak dzikie zwierz�ta, aż prze-
minie siedem czasów”f. 24 Ta-
kie jest wyjaśnienie, królu, a to,
co ma spotkać mojego pana,
króla, jest postanowieniem Naj-
wyższego. 25 Wyp�dz� ci� spo-
śród ludzi i zamieszkasz z dzi-
kimi zwierz�tami. Tak jak byki
b�dziesz si� żywił roślinności�
i b�dzie ci� zwilżać rosa z nie-
bag. I przeminie siedem czasówh,
aż zrozumiesz, że to Najwyższy
panuje nad królestwami ludzkimi
i że władz� nad nimi daje, komu
chce i.

26 „‚A ponieważ polecono zo-
stawić pień z korzeniami j, ozna-
cza to, że gdy zrozumiesz, iż
władz� sprawuj� niebiosa, od-
zyskasz królestwo. 27 Dlatego,
królu, zechciej przyj�ć moj� ra-
d�: Porzuć swoje grzechy i czyń
dobro, odwróć si� od nieprawo-
ści i okazuj miłosierdzie bied-
nym. Może dalej b�dziesz zazna-
wać spokoju i dobrobytu’”k.

28 Wszystko to spotkało kró-
la Nabuchodonozora.

29 Gdy min�ło 12 miesi�-
cy, król przechadzał si� po da-

4:21 �Dosł. „ptaki nieba”.

chu swojego pałacu w Babilonie
30 i mówił: „Czyż nie jest to ten
wielki Babilon, który ja sam zbu-
dowałem dzi�ki własnej sile i po-
t�dze, żeby był domem królew-
skim i żeby sławił mój majestat?”.

31 Kiedy król jeszcze mówił,
z nieba rozległ si� głos: „Kró-
lu Nabuchodonozorze, oto skie-
rowane do ciebie oświadczenie:
‚Królestwo zostało ci odebranea

32 i wyp�dza si� ciebie spośród
ludzi. B�dziesz mieszkał z dzi-
kimi zwierz�tami i tak jak by-
ki b�dziesz żywił si� roślinnoś-
ci�. I przeminie siedem czasów,
aż zrozumiesz, że to Najwyższy
panuje nad królestwami ludzki-
mi i że władz� nad nimi daje, ko-
mu chce’”b.

33 Słowa te natychmiast
spełniły si� na Nabuchodonozo-
rze. Wyp�dzono go spośród lu-
dzi i zacz�ł jeść roślinność tak
jak byki. Jego ciało zwilżała ro-
sa z nieba, włosy urosły mu jak
orle pióra, a paznokcie jak pta-
sie pazuryc.

34 „Kiedy min�ł ten czasd,
ja, Nabuchodonozor, podniosłem
oczy ku niebu i wróciła mi zdol-
ność rozumienia. I wysławiałem
Najwyższego, oddawałem cześć
i chwał� Temu, który żyje wiecz-
nie, bo Jego panowanie jest pa-
nowaniem wiecznym, a Jego kró-
lestwo trwa przez pokolenie za
pokolenieme. 35 Wporównaniu
z Nim wszyscy mieszkańcy ziemi
s� niczym. Post�puje On według
własnej woli zarówno z wojska-
mi niebios, jak i z mieszkańcami
ziemi. I nie ma nikogo, kto mógł-
by Mu przeszkodzić�f albo po-
wiedzieć: ‚Co robisz?’g.

36 „Wtedy wróciła mi zdol-
ność rozumienia, a z ni� chwa-
ła mego królestwa, mój majestat
i świetnośćh. Moi wysocy urz�d-

4:35 �Lub „powstrzymać Jego r�k�”.
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nicy i dostojnicy zacz�li zabiegać
o moje wzgl�dy. Przywrócono mi
królestwo, a moja wielkość jesz-
cze bardziej wzrosła.

37 „Teraz ja, Nabuchodonozor,
wysławiam, wywyższam i wy-
chwalam Króla niebiosa, ponie-
waż wszystkie Jego dzieła s�
prawdziwe, a Jego drogi spra-
wiedliweb i ponieważ potrafi On
upokorzyć pysznych”c.

5 Król Baltazar�d wyprawił
wielk� uczt� dla tysi�ca swo-

ich dostojników i w ich obec-
ności pił winoe. 2 B�d�c pod
wpływem wina, Baltazar kazał
wnieść złote i srebrne naczy-
nia—które Nabuchodonozor�,
jego ojciec, zabrał ze świ�tyni
w Jerozolimief—żeby pić z nich
razem ze swoimi dostojnikami,
żonami i nałożnicami. 3 Wów-
czas wniesiono złote naczy-
nia zabrane z sanktuarium do-
mu Bożego w Jerozolimie i pili
z nich król oraz jego dostojnicy,
jego żony i nałożnice. 4 Pij�c
wino, wysławiali bogów ze złota
i srebra, z miedzi, żelaza, drew-
na i kamienia.

5 Nagle ukazały si� palce
ludzkiej r�ki i zacz�ły pisać na
tynku ściany pałacu królewskie-
go naprzeciw świecznika. Kie-
dy król zobaczył pisz�c� dłoń,
6 zbladł� i naszły go przerażaj�-
ce myśli. Nogi si� pod nim ugi�-
łyg i zacz�ły mu si� trz�ść ko-
lana.

7 Król głośno zawołał, żeby
przyprowadzono m�drców ba-
bilońskich—zaklinaczy, Chaldej-
czyków� i astrologówh—i rzekł
do nich: „Kto odczyta ten na-
pis i powie, co on znaczy, te-
go ubior� w purpur�, założ� mu

5:1 �Lub „Belszaccar”. 5:2 �Lub „Ne-
bukadneccar”. 5:6 �Lub „wygl�d króla
si� zmienił”. 5:7, 11 �Chodzi o znaw-
ców wróżbiarstwa i astrologii.

na szyj� złoty łańcucha i b�dzie
sprawował władz� jako trzeci
w królestwie”b.

8 Wtedy weszli wszyscy m�dr-
cy królewscy, ale nie potrafili
odczytać napisu ani go wyjaś-
nićc. 9 Król Baltazar przeraził
si� jeszcze bardziej i zbladł, a je-
go dostojnicy wpadli w osłu-
pienied.

10 Gdy o słowach króla i je-
go dostojników dowiedziała si�
królowa, weszła do sali biesiad-
nej i rzekła: „Królu, żyj na wie-
ki! Czemu tak zbladłeś? Nie ma
si� czego bać. 11 Jest w two-
im królestwie człowiek�, który
ma ducha świ�tych bogów. Za
dni twojego ojca stwierdzono, że
to człowiek światły, który odzna-
cza si� wnikliwości� i m�drości�
podobn� do m�drości bogówe.
Król Nabuchodonozor, twój oj-
ciec, ustanowił go przełożonym
kapłanów zajmuj�cych si� ma-
gi�, zaklinaczy, Chaldejczyków�
i astrologówf. Twój ojciec, kró-
lu, to zrobił. 12 Człowiek ten
ma na imi� Daniel, a król na-
zwał go Belteszaccaremg. Posia-
da on nadzwyczajnego ducha,
wiedz� i wnikliwość, dzi�ki któ-
rym potrafi tłumaczyć sny i za-
gadki i rozwi�zywać zawiłe pro-
blemy�h. Dlatego wezwij Daniela,
a poda ci wyjaśnienie”.

13 Kiedy wprowadzono Da-
niela, król zapytał: „Czy ty je-
steś tym Danielem, wygnańcemi,
którego mój ojciec sprowa-
dził z Judy? j 14 Słyszałem, że
masz w sobie ducha bogówk,
że jesteś człowiekiem światłym,
który odznacza si� wnikliwoś-
ci� i nadzwyczajn� m�drości� l.
15 Przyprowadzono do mnie
m�drców i zaklinaczy, żeby od-
czytali ten napis i podali mi jego

5:11 �Lub „zdolny m�ż”. 5:12 �Dosł.
„rozwi�zywać w�zły”.
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wyjaśnienie, ale nie s� w stanie
tego zrobića. 16 A ja słysza-
łem, że ty potrafisz wyjaśniać
tajemniceb i rozwi�zywać zawi-
łe problemy�. Jeżeli wi�c zdo-
łasz odczytać ten napis i po-
wiesz, co on znaczy, to ubior�
ci� w purpur�, założ� ci na szy-
j� złoty łańcuch i b�dziesz spra-
wował władz� jako trzeci w kró-
lestwie”c.

17 Wówczas Daniel odpowie-
dział królowi: „Zatrzymaj swoje
dary, a prezenty rozdaj innym.
Ale odczytam królowi ten napis
i wyjaśni�, co znaczy. 18 Królu,
Bóg Najwyższy dał twojemu ojcu
Nabuchodonozorowi królestwo,
wielkość, zaszczyty i majestatd.
19 A z powodu wielkości, któ-
r� go obdarzył, drżały przed nim
wszystkie ludy, narody i grupy
j�zykowee. Kogo chciał, zabijał
lub pozostawiał przy życiu. Ko-
go chciał, wywyższał albo upo-
karzałf. 20 Ale gdy jego serce
stało si� wyniosłe, a duch har-
dy, zacz�ł post�pować zuchwa-
leg. Dlatego został str�cony
z tronu królewskiego i odebra-
no mu dostojeństwo. 21 Wyp�-
dzono go spośród ludzi, jego
serce stało si� podobne do zwie-
rz�cego i mieszkał z dzikimi os-
łami.

˙
Zywił si� roślinności� jak

byki, a rosa z nieba zwilżała jego
ciało, aż zrozumiał, że Bóg Naj-
wyższy panuje nad królestwami
ludzkimi i że ustanawia nad ni-
mi, kogo chceh.

22 „Ale ty, Baltazarze, je-
go synu, choć o tym wszyst-
kim wiedziałeś, nie spokorniałeś
w swoim sercu. 23 Przeciw-
nie, wywyższałeś si� ponad Pa-
na niebios i i kazałeś przynieść
naczynia z Jego domu j. Po-
tem ty sam oraz twoi dostojni-
cy, twoje żony i nałożnice pili-

5:16 �Dosł. „rozwi�zywać w�zły”.

ście z nich wino, wysławiaj�c
bogów ze srebra i złota, z mie-
dzi, żelaza, drewna i kamienia—
bogów, którzy nie widz�, nie sły-
sz� i nic nie wiedz�a. Ale Bogu,
od którego zależy twoje życieb

i wszystkie twoje poczynania,
nie oddałeś chwały. 24 Dlatego
Bóg sprawił, że ukazała si� r�-
ka, która sporz�dziła ten napisc.
25 A oto co zostało napisane:
MENE, MENE, TEKEL i PARSIN.

26 „Wyjaśnienie tych słów
jest takie: MENE—Bóg policzył
dni twojego królestwa i położył
mu kresd.

27 „TEKEL—zważono ci� na
wadze i okazałeś si� zbyt lekki�.

28 „PERES—twoje królestwo
podzielono i dano Medom i Per-
som”e.

29 Wtedy na rozkaz Baltaza-
ra ubrano Daniela w purpur�,
założono mu na szyj� złoty łań-
cuch i ogłoszono, że ma zostać
trzecim władc� w królestwief.

30 Tej samej nocy Balta-
zar, król chaldejski, został za-
bityg. 31 A królestwo otrzymał
Dariuszh Med, który miał jakieś
62 lata.

6 Dariusz postanowił wyzna-
czyć nad całym królestwem

120 satrapów�i. 2 Podlegali oni
trzem wysokim urz�dnikom,
z których jednym był Daniel j. Sa-
trapowiek mieli im ze wszystkie-
go zdawać spraw�, żeby król nie
ponosił strat. 3 Daniel wyróż-
niał si� spośród wysokich urz�d-
ników i satrapów, ponieważ miał
nadzwyczajnego ducha l. Dlate-
go król zamierzał powierzyć mu
władz� nad całym królestwem.

4 Wysocy urz�dnicy i satra-
powie starali si� wi�c znaleźć
jakiś powód, żeby oskarżyć Da-
niela o zaniedbania w zarz�-

5:27 �Lub „i stwierdzono u ciebie brak”.
6:1 �Zob. Słowniczek poj�ć.
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dzaniu sprawami królestwa. Ale
nie zdołali znaleźć żadnego po-
wodu do oskarżeń ani żadnego
niedopatrzenia, bo był on czło-
wiekiem godnym zaufania, który
nie dopuścił si� żadnego zanie-
dbania ani nadużycia. 5 Wtedy
ludzie ci powiedzieli: „Nie znaj-
dziemy niczego, o co można by
oskarżyć Daniela, chyba że po-
szukamy przeciwko niemu cze-
goś, co ma zwi�zek z prawem je-
go Boga”a.

6 Wysocy urz�dnicy i satra-
powie weszli wi�c gromad� do
króla i zwrócili si� do niego:
„Królu Dariuszu, żyj na wieki!
7 Wszyscy urz�dnicy królestwa,
zarz�dcy, satrapowie, doradcy
królewscy i namiestnicy ustalili
wspólnie, że należy wydać de-
kret królewski i wprowadzić na-
st�puj�cy zakaz�: Przez 30 dni
nikomu nie wolno zanosić proś-
by do jakiegokolwiek boga lub
człowieka oprócz ciebie, królu,
a kto to zrobi, zostanie wrzuco-
ny do lwiej jamyb. 8 Zechciej,
królu, wydać ten dekret i go pod-
pisaćc, żeby nie można go by-
ło już zmienić, ponieważ pra-
wo Medów i Persów nie podlega
unieważnieniu”d.

9 Król Dariusz podpisał wi�c
dekret i zakaz.

10 A gdy tylko Daniel si� do-
wiedział, że został podpisany ta-
ki dekret, poszedł do swoje-
go domu. Okna jego pokoju na
poddaszu otwierały si� w stro-
n� Jerozolimye. I trzy razy w ci�-
gu dnia Daniel padał na kolana,
modlił si� i wysławiał swoje-
go Boga, jak to regularnie robił
poprzednio. 11 Kiedy ludzie ci
wtargn�li do domu Daniela, zo-
baczyli, jak zanosi do swojego
Boga gor�ce prośby i błaga Go
o przychylność.

6:7 �Lub „nast�puj�ce zarz�dzenie”.

12 Wtedy poszli do króla
i przypomnieli mu o wydanym
przez niego zakazie: „Czy nie
podpisałeś zakazu, że przez 30
dni nikomu nie wolno o nic pro-
sić jakiegokolwiek boga lub czło-
wieka oprócz ciebie, królu, bo
kto to zrobi, zostanie wrzucony
do lwiej jamy?”. Król odpowie-
dział: „Sprawa jest postano-
wiona zgodnie z prawem Medów
i Persów, które nie podlega unie-
ważnieniu”a. 13 Natychmiast po-
wiedzieli królowi: „Daniel, wy-
gnaniec judzkib, nie liczy si� z
tob�, królu, ani z zakazem, który
podpisałeś, ale trzy razy dzien-
nie modli si� do swojego Bo-
ga”c. 14 Gdy tylko król o tym
usłyszał, bardzo si� zmartwił
i próbował wymyślić, jak urato-
wać Daniela. I aż do zachodu
słońca na wszelkie sposoby sta-
rał si� go ocalić. 15 W końcu
ci ludzie weszli gromad� do kró-
la i oświadczyli: „Dobrze wiesz,
królu, że u Medów i Persów obo-
wi�zuje prawo, zgodnie z którym
żadnych zakazów ani dekretów
wydanych przez króla nie można
zmienić”d.

16 Król rozkazał wi�c przy-
prowadzić Daniela i wrzucić
do lwiej jamye. Król rzekł do
niego: „Twój Bóg, któremu nie-
ustannie służysz—On ci� wyra-
tuje”. 17 Nast�pnie przyniesio-
no kamień i przykryto nim
otwór jamy, a król opiecz�tował
go swoim sygnetem oraz syg-
netami swoich dostojników, że-
by niczego nie można było zmie-
nić w zwi�zku z Danielem.

18 Potem król wrócił do pała-
cu. Cał� noc pościł i nie chciał,
żeby go zabawiano�. Nie mógł
też spać. 19 W końcu, gdy tyl-
ko zaświtało, król wstał i pośpie-
szył do lwiej jamy. 20 Kiedy

6:18 �Możliwe też „żeby przyprowadza-
no muzyków”.
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zbliżył si� do otworu jamy, za-
wołał smutnym głosem: „Danie-
lu, sługo Boga żywego, czy twój
Bóg, któremu nieustannie słu-
żysz, zdołał ci� uratować od
lwów?”. 21 Daniel natychmiast
si� odezwał: „Królu, żyj na wie-
ki! 22 Mój Bóg posłał swojego
anioła i zamkn�ł lwom paszczea,
tak że nie zrobiły mi krzywdyb,
bo jestem wobec Niego niewin-
ny. Również wobec ciebie, królu,
w niczym nie zawiniłem”.

23 Król bardzo si� ucieszył
i kazał wydobyć Daniela z ja-
my. Kiedy go wyci�gni�to, okaza-
ło si�, że nie ma nawet zadraś-
ni�cia, ponieważ zaufał swojemu
Boguc.

24 Wtedy król rozkazał przy-
prowadzić ludzi, którzy oskar-
żyli� Daniela, i wrzucić ich do
lwiej jamy razem z synami i żo-
nami. Zanim jeszcze spadli na
dno jamy, lwy rzuciły si� na nich
i zgruchotały im wszystkie ko-
ścid.

25 Potem król Dariusz napi-
sał do wszystkich ludów, naro-
dów i grup j�zykowych, któ-
re mieszkaj� na całej ziemie:
„Niech wasz pokój b�dzie obfity!
26 Wydaj� rozkaz, żeby miesz-
kańcy każdego terytorium na-
leż�cego do mojego królestwa
drżeli przed Bogiem Danielaf, bo
jest On Bogiem żywym, który
trwa wiecznie. Jego królestwo
nigdy nie zostanie zniszczone,
a Jego panowanie� nie b�-
dzie mieć końcag. 27 On ratu-
jeh i wyzwala swoich sług, a tak-
że dokonuje znaków i cudów
w niebie i na ziemi i. To On ura-
tował Daniela z paszczy� lwów”.

28 A Danielowi dobrze si�
wiodło w królestwie Dariusza j

i w królestwie Cyrusa Persak.

6:24 �Lub „zniesławili”. 6:26 �Lub
„władza zwierzchnia”. 6:27 �Dosł.
„z r�ki”.

7 W pierwszym roku panowa-
nia Baltazara�a, króla Babi-

lonu, Daniel miał we śnie� wi-
zjeb. Opisał ten senc, utrwalaj�c
wszystkie szczegóły. 2 Oto re-
lacja Daniela:

„Widziałem noc� w swoich
wizjach, jak cztery wiatry nie-
bios wzburzały ogromne morzed.
3 I z morza wyszły cztery ol-
brzymie bestiee, a każda różniła
si� od pozostałych.

4 „Pierwsza była podobna do
lwaf i miała orle skrzydłag. Uj-
rzałem, jak wyrwano jej skrzyd-
ła, podniesiono j� z ziemi i po-
stawiono na dwóch nogach jak
człowieka, i dano jej serce ludz-
kie.

5 „A druga bestia była po-
dobna do niedźwiedziah. Miała
uniesion� jedn� stron� i trzyma-
ła w z�bach trzy żebra. Powie-
dziano jej: ‚Wstań, pożeraj dużo
mi�sa’ i.

6 „Potem zobaczyłem kolej-
n� besti�, podobn� do lampar-
ta j, ale na grzbiecie miała czte-
ry skrzydła jak skrzydła ptaka.
Miała też cztery głowyk. I powie-
rzono jej władz�.

7 „Nast�pnie zobaczyłem w
wizjach nocnych czwart� bes-
ti�—budz�c� przerażenie, strasz-
n� i niezwykle siln�. Miała
wielkie żelazne z�by. Pożera-
ła i miażdżyła wszystko dooko-
ła, a to, co zostało, tratowała l.
Różniła si� od wszystkich po-
przednich bestii i miała 10 ro-
gów. 8 Kiedy przygl�dałem si�
rogom, nagle wyrósł mi�dzy ni-
mi jeszcze jeden róg, małym,
a trzy spośród pierwszych ro-
gów zostały wyrwane. Na tym
rogu były oczy podobne do oczu
ludzkich, a także usta, które wy-
powiadały si� zuchwale�n.

7:1 �Lub „Belszaccara”. �Dosł. „na
swoim łożu”. 7:8 �Lub „chełpliwie”.
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9 „A gdy patrzyłem, ustawio-

no trony i Istniej�cy od Dni Pra-
dawnycha zasiadł na tronieb. Je-
go szaty były białe jak śniegc,
a włosy na głowie—jak czysta
wełna. Jego tron przypominał
płomienie ognia, koła tronu—
płon�cy ogieńd. 10 Strumień
ognia wypływał sprzed Niegoe.
Tysi�c tysi�cy Mu usługiwało,
a dziesi�ć tysi�cy dziesi�tek ty-
si�cy stało przed Nimf. Zebrał
si� S�dg i otwarto ksi�gi.

11 „Ponieważ róg wypowia-
dał zuchwałe� słowah, patrzyłem
dalej i zobaczyłem, że besti� za-
bito, a jej ciało wrzucono do og-
nia i zniszczono. 12 Pozosta-
łym bestiom i odebrano władz�,
ale przedłużono im życie na czas
i na por�.

13 „Potem w wizjach noc-
nych ujrzałem, jak z obłokami
niebios nadchodzi ktoś podobny
do syna człowieczegoj. Pozwolo-
no mu zbliżyć si� do Istniej�ce-
go od Dni Pradawnychk i przy-
prowadzono go tuż przed Niego.
14 I dano mu władz� l, chwał�m

oraz królestwo, aby służyły mu
wszystkie ludy, narody i grupy
j�zykowen. Jego panowanie b�-
dzie trwać wiecznie, nigdy nie
przeminie, a jego królestwo nie
zostanie zniszczoneo.

15 „Ja, Daniel, byłem� udr�-
czony, bo przeraziły mnie wizje,
które zobaczyłemp. 16 Podszed-
łem do jednego z tych, którzy
tam stali, i poprosiłem, żeby mi
wyjawił, co to wszystko znaczy.
A on w odpowiedzi udzielił mi
wyjaśnienia:

17 „‚Te cztery olbrzymie bes-
tieq to czterech królów, którzy
pojawi� si� na ziemir. 18 Ale
królestwo otrzymaj� świ�ci Naj-

7:11 �Lub „chełpliwe”. 7:15 �Dosł.
„mój duch był”.

wyższegoa i b�d� sprawować
w nim władz�b po wieczne cza-
sy, już na zawsze’.

19 „Wtedy zapragn�łem do-
wiedzieć si� wi�cej o czwar-
tej bestii, która różniła si� od
wszystkich pozostałych. Budziła
wielkie przerażenie, miała z�by
z żelaza, pazury z miedzi i po-
żerała oraz miażdżyła wszystko
dookoła, a to, co zostało, trato-
wałac. 20 Chciałem też dowie-
dzieć si� wi�cej o 10 rogachd na
jej głowie oraz o jeszcze jednym
rogu, który wyrósł i sprawił, że
trzy inne wypadłye—o tym rogu,
który miał oczy, jak również us-
ta wypowiadaj�ce si� zuchwale�
i wydawał si� wi�kszy od pozo-
stałych.

21 „Widziałem, jak ten róg to-
czył wojn� ze świ�tymi i zdoby-
wał nad nimi przewag�f, 22 aż
przybył Istniej�cy od Dni Pra-
dawnychg i wydano wyrok na
korzyść świ�tych Najwyższegoh,
i nadszedł wyznaczony czas, że-
by świ�ci otrzymali królestwo i.

23 „Ten, który udzielał mi
wyjaśnienia, powiedział: ‚Czwar-
ta bestia to czwarte królestwo,
które nastanie na ziemi. B�-
dzie si� różnić od wszystkich in-
nych królestw i pożre cał� zie-
mi�, stratuje j� i zmiażdżyj.
24 A 10 rogów to 10 królów, któ-
rzy powstan� z tego królestwa.
Po nich pojawi si� jeszcze jeden,
który b�dzie si� różnił od tych
pierwszych i upokorzy trzech
królówk. 25 B�dzie mówił prze-
ciwko Najwyższemu l i nieustan-
nie n�kał Jego świ�tych. B�dzie
chciał zmienić czasy oraz prawo,
a świ�ci zostan� wydani w je-
go r�k� na czas, czasy i pół
czasu�m. 26 Ale zbierze si� S�d
i pozbawi tego króla władzy,

7:20 �Lub „chełpliwie”. 7:25 �Czyli na
trzy i pół czasu.
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żeby go unicestwić, doszcz�tnie
zniszczyća.

27 „‚A królestwo, władz� i
wspaniałość królestw pod całym
niebem otrzyma lud świ�tych
Najwyższegob. Ich królestwo
b�dzie królestwem wiecznymc,
a wszelkie władze b�d� im słu-
żyć i okazywać posłuszeństwo’.

28 „To jest wszystko, co ja,
Daniel, widziałem i słyszałem.
Naszły mnie tak przerażaj�ce
myśli, że aż zbladłem�. Jednak
zachowałem to w sercu”.

8 W trzecim roku panowania
króla Baltazara�d ja, Daniel,

miałem wizj�. Otrzymałem j� po
tej, któr� widziałem wcześnieje.
2 Byłem na zamku� w Suzief,
która znajduje si� w prowincji
Elamg. Ogl�dałem t� wizj� nad
rzek�� Ulaj. 3 Kiedy podnios-
łem oczy, zobaczyłem, że nad
rzek� stał baranh maj�cy dwa ro-
gi i. Oba rogi były duże, ale jeden
był wi�kszy od drugiego. Ten
wi�kszy wyrósł późniejj. 4 Wi-
działem, jak baran bódł na za-
chód, na północ i na południe
i żadne dzikie zwierz� nie mogło
mu si� przeciwstawić. Nikt nie
mógł ich przed nim uratowaćk.
Robił, co mu si� podobało, i bar-
dzo si� wywyższał.

5 Zobaczyłem, że z zachodu
nadci�ga kozioł l i przemierza ca-
ł� ziemi�, nie dotykaj�c jej po-
wierzchni. I miał okazały róg
mi�dzy oczamim. 6 Zbliżał si�
do dwurożnego barana, które-
go widziałem stoj�cego nad rze-
k�. P�dził ku niemu w wielkiej
złości.

7 Ujrzałem, jak ogarni�ty
wściekłości� dopadł barana. Po-

7:28 �Lub „że zmienił si� mój wy-
gl�d”. 8:1 �Lub „Belszaccara”. 8:2
�Lub „w pałacu; w twierdzy”. �Lub „ka-
nałem”.

walił go i złamał mu oba ro-
gi, a baran nie miał siły mu si�
przeciwstawić. Kozioł rzucił go
wi�c na ziemi� i stratował. I nie
było nikogo, kto mógłby urato-
wać przed nim barana.

8 Potem kozioł wywyższał
si� ponad wszelk� miar�, ale
gdy tylko stał si� pot�żny, wiel-
ki róg został złamany. Na jego
miejsce wyrosły cztery okazałe
rogi, zwrócone ku czterem wia-
trom niebiosa.

9 A z jednego z nich wy-
rósł inny róg, mały, i rozrastał
si� coraz bardziej na południe,
na wschód i w kierunku Pi�k-
nej Ziemi�b. 10 Urósł tak bar-
dzo, że aż si�gn�ł wojska nie-
bios. Sprawił, że cz�ść wojska i
cz�ść gwiazd spadła na ziemi�,
i je stratował. 11 Wywyższał
si� nawet ponad Ksi�cia wojska.
I odebrano Ksi�ciu codzienn��
ofiar�, i powalono ustanowio-
ne przez Niego sanktuariumc.
12 A wojsko i codzienn� ofia-
r� wydano rogowi. Stało si� to
z powodu wyst�pku. Róg rzucał
prawd� na ziemi� i działał sku-
tecznie.

13 I usłyszałem, jak pewien
świ�ty mówił, a inny świ�ty za-
pytał go: „Jak długo potrwa to,
co pokazano w wizji dotycz�cej
codziennej ofiary i wyst�pku po-
woduj�cego spustoszenie?d Jak
długo b�dzie tratowane świ�te
miejsce oraz wojsko?”. 14 Rzekł
wi�c do mnie: „Aż minie 2300
wieczorów i poranków, a świ�te
miejsce zostanie doprowadzone
do właściwego stanu”.

15 Gdy ja, Daniel, ogl�da-
łem t� wizj� i starałem si� j�
zrozumieć, nagle zobaczyłem, że

8:9 �Lub „w kierunku Ozdoby”. 8:11
�Lub „ustawiczn�”. Tak samo w kolej-
nych wyst�pieniach w rozdziale.
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stoi przede mn� ktoś o wygl�-
dzie człowieka. 16 Potem usły-
szałem donośny głos ludzki roz-
legaj�cy si� pośrodku Ulajua:
„Gabrielub, daj mu zrozumieć,
co widział”c. 17 Wtedy on pod-
szedł tam, gdzie stałem, ale gdy
si� zbliżył, tak si� przeraziłem,
że padłem na twarz. I przemó-
wił do mnie: „Wiedz, synu czło-
wieczy, że ta wizja dotyczy czasu
końca”d. 18 Kiedy ze mn� roz-
mawiał, mocno zasn�łem i le-
żałem twarz� do ziemi. Dotkn�ł
mnie wi�c i postawił tam, gdzie
stałem przedteme. 19 Nast�p-
nie powiedział: „Oznajmiam ci,
co si� wydarzy pod koniec okre-
su gniewu, ponieważ wizja doty-
czy wyznaczonego czasu końcaf.

20 „Dwurożny baran, którego
ujrzałeś, wyobraża królów Medii
i Persjig. 21 Włochaty kozioł
wyobraża króla Grecjih, a wielki
róg, który był mi�dzy jego ocza-
mi—pierwszego króla i. 22 To,
że róg został złamany i na je-
go miejscu wyrosły cztery, ozna-
cza, iż z jego narodu powstan�
cztery królestwa, ale nie tak po-
t�żne jak on j.

23 „A pod koniec ich pano-
wania, gdy dopełni si� miara
ich wyst�pków, nastanie król
o groźnym wygl�dzie, który b�-
dzie rozumiał niejednoznacz-
ne wypowiedzi�. 24 Jego pot�-
ga wzrośnie, lecz nie dzi�ki jego
własnej mocy. Dokona przeraża-
j�cych zniszczeń i jego działa-
nia okaż� si� bardzo skuteczne.
B�dzie niszczył pot�żnych oraz
lud świ�tychk. 25 Dzi�ki swojej
przebiegłości uda mu si� wielu
zwieść. Jego serce stanie si�
wyniosłe i w okresie spokoju�
wielu zostanie przez niego znisz-

8:23 �Lub „b�dzie przebiegłym intry-
gantem”. 8:25 �Możliwe też „i bez
ostrzeżenia”.

czonych. Powstanie nawet prze-
ciwko Ksi�ciu ksi�ż�t, ale bez
udziału ludzkiej r�ki zostanie
złamany.

26 „To, co powiedziano w wi-
zji o wieczorach i porankach,
jest prawdziwe. Musisz jednak
zachować t� wizj� w tajemnicy,
bo dotyczy ona dalekiej przy-
szłości”a.

27 Ja, Daniel, poczułem si�
wyczerpany i przez wiele dni
chorowałemb. Potem wstałem i
zajmowałem si� sprawami kró-
lac. Ale byłem oszołomiony z po-
wodu wszystkiego, co widziałem,
a nikt nie mógł tego zrozumiećd.

9 W pierwszym roku panowa-
nia Dariuszae, potomka Me-

dów, który był synem Asweru-
sa i został ustanowiony królem
nad królestwem Chaldejczykówf,
2 w pierwszym roku jego pa-
nowania ja, Daniel, zrozumiałem
na podstawie ksi�g�, że zgodnie
ze słowem Jehowy skierowanym
do proroka Jeremiasza Jerozoli-
ma b�dzie spustoszonag przez 70
lath. 3 Zacz�łem wi�c w mod-
litwie prosić Jehow�, prawdzi-
wego Boga, o pomoc, poszcz�c i

w worze� i popiele. 4 A mod-
l�c si� do swojego Boga, Jeho-
wy, wyznawałem grzechy:

„O Jehowo, prawdziwy Boże!
Jesteś wielki, budzisz l�k i sza-
cunek. Dotrzymujesz przymierza
i okazujesz lojaln� miłośćj tym,
którzy Ci� kochaj� i przestrzega-
j� Twoich przykazańk. 5 Zgrze-
szyliśmy i dopuściliśmy si� zła,
post�piliśmy niegodziwie i bun-
towniczo l. Odst�piliśmy od Two-
ich przykazań i praw. 6 Nie
słuchaliśmy prorokówm, Twoich
sług, którzy przemawiali w Two-
im imieniu do naszych królów,

9:2 �Czyli świ�tych ksi�g. 9:3 �Zob.
Słowniczek poj�ć.
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ksi�ż�t, praojców i całego ludu.
7 Ty, Jehowo, jesteś prawy, my
natomiast okryliśmy si� wsty-
dem�, tak jak to widać dzisiaj.
Wstydem okryli si� mieszkańcy
Judy, mieszkańcy Jerozolimy i
cały Izrael: ci, którzy mieszkaj�
blisko, i ci, którzy mieszkaj� da-
leko, we wszystkich krainach, do
których ich rozproszyłeś za nie-
wierność wobec Ciebiea.

8 „Jehowo, okryliśmy si�
wstydem�—my, nasi królowie,
ksi�ż�ta i praojcowie—bo prze-
ciwko Tobie zgrzeszyliśmy. 9 Je-
howo, nasz Boże, Ty jesteś miło-
sierny i ch�tnie wybaczaszb,
ale my zbuntowaliśmy si� prze-
ciw Tobiec. 10 Nie słuchaliśmy
Twego głosu, Jehowo, nasz Bo-
że, i nie przestrzegaliśmy Two-
ich praw, które nam przekazałeś
przez proroków, swoich sługd.
11 Wszyscy Izraelici przekro-
czyli Twoje Prawo, odwrócili si�
od Ciebie i przestali słuchać
Twojego głosu. Ponieważ zgrze-
szyliśmy przeciwko Tobie, wyla-
łeś na nas przekleństwo zgod-
nie z tym, co poprzysi�głeś, a co
zostało zapisane w Prawie Moj-
żesza, sługi prawdziwego Bogae.
12 Spełniłeś swoje słowa wy-
powiedziane przeciw namf i na-
szym władcom, którzy nad nami
panowali�, i sprowadziłeś na nas
wielkie nieszcz�ście. Nie zdarzy-
ło si� jeszcze pod niebem coś ta-
kiego, co spotkało Jerozolim�g.
13 Tak jak napisano w Prawie
Mojżesza, spadło na nas całe to
nieszcz�ścieh, a mimo to nie bła-
galiśmy Ci� o łask��, Jehowo,
nasz Boże—nie odwróciliśmy si�
od naszego przewinienia i i nie
wnikaliśmy w Twoj� prawd��.

9:7, 8 �Dosł. „wstydem oblicza”. 9:12
�Dosł. „naszym s�dziom, którzy nas s�-
dzili”. 9:13 �Lub „nie ułagodziliśmy
Twojego oblicza”. �Lub „nie zwracali-
śmy uwagi na Twoj� wierność”.

14 „Ty, Jehowo, wszystko
uważnie obserwowałeś i sprowa-
dziłeś na nas nieszcz�ście, bo
Ty, Jehowo, nasz Boże, jesteś
prawy we wszystkich swoich
działaniach. My jednak nie usłu-
chaliśmy Twojego głosua.

15 „Jehowo, nasz Boże, sil-
n� r�k� wyprowadziłeś swój lud
z ziemi egipskiejb i rozsławi-
łeś swoje imi�, które jest znane
po dziś dzieńc, a my zgrzeszyli-
śmy i post�piliśmy niegodziwie.
16 Jehowo, Ty, który zawsze
kierujesz si� prawości�d, niech
ustanie Twój wielki gniew na
Twoje miasto, Jerozolim�, na
Twoj� świ�t� gór�. Bo przez
nasze grzechy oraz przewinienia
naszych przodków Jerozolima
i Twój lud s� dla wszystkich wo-
kół nas przedmiotem zniewage.
17 Teraz wi�c, Boże nasz, wy-
słuchaj modlitwy swojego sługi
i jego błagań, spójrz przychylnie
na swoje spustoszone sanktua-
riumf—przez wzgl�d na same-
go siebie, Jehowo. 18 Nadstaw
swego ucha, Boże mój, i usłysz
nas! Zechciej otworzyć oczy
i spojrzeć na nasz nieszcz�s-
ny stan i na to miasto nazwane
Twoim imieniem. Błagamy Ci�
o to nie dlatego, że post�puje-
my w sposób prawy, ale dlate-
go, że przejawiasz wielkie miło-
sierdzieg. 19 O Jehowo, usłysz
nas! O Jehowo, przebacz nam!h
Zwróć na nas uwag�, Jehowo,
i działaj! Przez wzgl�d na same-
go siebie nie zwlekaj, Boże mój,
bo to miasto i ten lud nazwano
od Twojego imienia” i.

20 Tak właśnie mówiłem i
modliłem si� oraz wyznawałem
grzech swój i grzech swojego lu-
du, Izraela, i prosiłem Jehow�,
swojego Boga, o przychylność
w sprawie Jego świ�tej gó-
ryj. 21 Gdy jeszcze si� modli-
łem, przybył do mnie Gabrielk—
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ten, którego wcześniej widzia-
łem w wizjia. A stało si� to w po-
rze składania wieczornego daru
ofiarnego, kiedy byłem już bar-
dzo zm�czony. 22 I udzielił mi
zrozumienia, mówi�c:

„Danielu, przybyłem, żeby ob-
darzyć ci� wnikliwości� i zrozu-
mieniem. 23 Gdy zacz�łeś swoj�
błagaln� modlitw�, otrzymałem
wiadomość. I przybyłem, żeby ci
j� przekazać, bo jesteś dla Bo-
ga bardzo cenny�b. Dlatego prze-
myśl, co ci powiem, i postaraj
si� zrozumieć t� wizj�.

24 „Dla twojego ludu i twoje-
go świ�tego miastac ustalono 70
tygodni�, żeby położyć kres wy-
st�pkowi, zgładzić grzechd, do-
konać przebłagania za przewi-
nieniee, na zawsze zaprowadzić
prawośćf, opatrzyć piecz�ci� wi-
zj� oraz proroctwo�g i namaś-
cić

´
Swi�te

´
Swi�tych�. 25 Powi-

nieneś wiedzieć i rozumieć, że
od wydania nakazu o odrodze-
niu i odbudowie Jerozolimyh do
pojawienia si� Mesjasza�i Wodza j

b�dzie siedem tygodni, a tak-
że 62 tygodniek. Odrodzi si� ona
i zostanie odbudowana, z pla-
cem i fos�, lecz w trudnych cza-
sach.

26 „A po 62 tygodniach Me-
sjasz b�dzie zgładzony�l i nic mu
nie pozostaniem.

„Lud wodza, który nadci�ga,
zniszczy miasto i świ�te miejs-
ce�n. Koniec nast�pi w powodzi.
I aż do końca b�dzie trwać woj-
na. Podj�to decyzj� o spustosze-
niacho.

27 „I przez jeden tydzień
utrzyma w mocy przymierze dla

9:23 �Lub „jesteś m�żem umiłowa-
nym; jesteś godny wielkiego szacun-
ku”. 9:24 �„Tygodnie” oznaczaj� tu
okresy siedmioletnie. �Dosł. „pro-
roka”. �Lub „Miejsce Najświ�tsze”.
9:25 �Lub „Pomazańca”. 9:26 �Dosł.
„odci�ty”. �Zob. Słowniczek poj�ć.

wielu, a w połowie tygodnia
sprawi, że ustanie ofiara i dar
ofiarnya.

„A ten, który sprowadza spus-
toszenie, przyb�dzie na skrzyd-
le rzeczy obrzydliwychb. To,
o czym zdecydowano, aż do za-
głady b�dzie si� wylewać na to,
co spustoszone”.

10 W trzecim roku panowa-
nia Cyrusac, króla Persji,

Daniel, którego nazywano Bel-
teszaccaremd, otrzymał objawie-
nie. Było ono prawdziwe, a doty-
czyło wielkiego konfliktu. Daniel
je zrozumiał—wyjaśniono mu to,
co widział.

2 W tym czasie ja, Daniel, by-
łem pogr�żony w żalue przez ca-
łe trzy tygodnie. 3 I przez całe
te trzy tygodnie nie jadłem sma-
kowitych potraw, nie brałem do
ust mi�sa ani wina, nie naciera-
łem też ciała oliw�. 4 A 24 dnia
miesi�ca pierwszego, gdy znaj-
dowałem si� nad brzegiem wiel-
kiej rzeki Tygrys�f, 5 podnios-
łem oczy i ujrzałem człowieka
ubranego w lnian� szat�g, prze-
pasanego pasem ze złota z Ufa-
zu. 6 Jego ciało było jak chry-
zolith, twarz jaśniała niczym
błyskawica, oczy płon�ły jak og-
niste pochodnie, ramiona i sto-
py wygl�dały jak polerowana
miedź i, a dźwi�k jego słów przy-
pominał odgłos tłumu. 7 Tylko
ja, Daniel, zobaczyłem t� wizj�.
Ludzie, którzy byli ze mn�, nie
widzieli jej j. Jednak zacz�li si�
trz�ść ze strachu, uciekli i si�
ukryli.

8 Zostałem sam i kiedy zo-
baczyłem t� wielk� wizj�, osłab-
łem. Mój wygl�d zmienił si� nie
do poznania i całkiem opadłem
z siłk. 9 Potem usłyszałem je-
go głos. Gdy słuchałem, jak mó-
wił, mocno zasn�łem i leżałem

10:4 �Dosł. „Chiddekel”.
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twarz� do ziemia. 10 Ale wte-
dy ktoś dotkn�ł mnie r�k�b

i obudził, i podniosłem si� na
kolana, podpieraj�c si� dłońmi.
11 A on zwrócił si� do mnie:

„Danielu, jesteś dla Boga bar-
dzo cenny�c. Słuchaj uważnie
tego, co ci za chwil� powiem.
Wstań, bo posłano mnie do cie-
bie”.

Kiedy to powiedział, ja, drż�c,
wstałem.

12 Wtedy przemówił do mnie:
„Nie bój si�d, Danielu, bo od
pierwszego dnia, gdy całym ser-
cem zapragn�łeś zrozumieć t�
wizj� i uniżyć si� przed swoim
Bogiem, On słyszał twoje sło-
wa. Dlatego do ciebie przyby-
łeme. 13 Ale ksi�ż�f królestwa
perskiego przeciwstawiał mi si�
przez 21 dni. Przyszedł mi jed-
nak z pomoc� Michał�g, jeden
z najznakomitszych ksi�ż�t�.
I przez pewien czas pozosta-
wałem tam przy królach Persji.
14 Przybyłem, żeby ci pomóc
zrozumieć, co spotka twój lud
pod koniec dnih, ponieważ wizja
ta dotyczy przyszłości” i.

15 A gdy wypowiadał do mnie
te słowa, pochyliłem twarz ku
ziemi i zaniemówiłem. 16 Wte-
dy ktoś podobny do człowieka
dotkn�ł moich wargj, a ja otwo-
rzyłem usta i odezwałem si� do
tego, który stał przede mn�: „Pa-
nie mój, z powodu tej wizji cały
drż� i opadłem z siłk. 17 Jakże
wi�c ja, twój sługa, mog� z tob�
rozmawiać, panie? l Przecież nie
mam siły i brak mi tchu”m.

18 Ktoś podobny do człowie-
ka znowu mnie dotkn�ł i do-
dał mi siłn. 19 Potem rzekł:

10:11, 19 �Lub „jesteś m�żem umiło-
wanym; jesteś godny wielkiego szacun-
ku”. 10:13 � Imi� to znaczy „któż jest
jak Bóg?”. �Lub „ksi�ż� najwyższy ran-
g�”.

„Nie bój si�a, bo jesteś dla Boga
bardzo cenny�b.

˙
Zyj w pokojuc.

B�dź silny, b�dź m�żny!”. Słu-
chaj�c go, poczułem si� wzmoc-
niony i powiedziałem: „Mów, pa-
nie mój, bo dodałeś mi sił”.

20 Wtedy si� odezwał: „Czy
wiesz, dlaczego do ciebie przy-
szedłem? Teraz wróc�, żeby
walczyć z ksi�ciem Persjid. Kie-
dy pójd�, przyb�dzie ksi�ż�
Grecji. 21 Opowiem ci jednak
rzeczy zapisane w pismach
prawdy. Nie ma nikogo, kto by
mnie w tych sprawach wspierał,
oprócz Michałae, waszego ksi�-
ciaf.

11 „A ja dodałem mu sił i go
pokrzepiłem�. Było to w

pierwszym roku panowania Da-
riuszag Meda. 2 Teraz powiem
ci prawd�:

„W Persji nastanie jeszcze
trzech królów, a czwarty na-
gromadzi wi�cej bogactw niż
wszyscy inni. I gdy tylko dzi�ki
swym bogactwom urośnie w si-
ł�, pchnie wszystko przeciw kró-
lestwu Grecjih.

3 „Potem nastanie pot�żny
król, który b�dzie miał rozległ�
władz�i i b�dzie robił, co mu si�
podoba. 4 A gdy urośnie w po-
t�g��, jego królestwo si� roz-
padnie i zostanie podzielone na
cztery wiatry niebios j, lecz nie
mi�dzy jego potomków. I nie b�-
dzie już takie jak to, którym
rz�dził, ponieważ zostanie wy-
korzenione i przejdzie w r�ce in-
nych.

5 „I jeden z jego ksi�ż�t, czyli
król południa, urośnie w sił�,
ale inny zyska nad nim przewa-
g� i b�dzie miał rozległ� władz�,
wi�ksz� niż władza tamtego.

6 „Po pewnym czasie sprzy-
mierz� si� ze sob� i córka kró-

11:1 �Lub „i byłem dla niego twierdz�”.
11:4 �Lub „powstanie”.
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1265 DANIELA 11:7-21
la południa przyb�dzie do króla
północy, żeby zawrzeć porozu-
mienie. Lecz nie zachowa ona
mocy swojego ramienia, nie ostoi
si� też on i jego rami�. I zostanie
wydana—ona sama oraz ci, któ-
rzy j� przyprowadzili, i jej ojciec,
i ten, kto w tamtych czasach j�
umacniał. 7 Jego� miejsce zaj-
mie odrośl jej korzeni i wyru-
szy przeciwko wojsku i prze-
ciwko twierdzy króla północy.
Wyst�pi przeciw nim i zyska prze-
wag�. 8 I przyb�dzie do Egiptu
z ich bogami, pos�gami z meta-
lu, z cennymi przedmiotami ze
srebra i złota, a także z jeńcami.
Na pewien czas odst�pi od króla
północy. 9 Ten wyruszy prze-
ciwko królestwu króla południa,
ale wróci do swojej ziemi.

10 „Jego synowie przygotuj�
si� na wojn� i zbior� liczne, po-
t�żne wojsko. Jeden z nich� b�-
dzie nacierać i przetoczy si� jak
powódź. Zawróci jednak i b�dzie
prowadził wojn� przez cał� dro-
g� do swojej twierdzy.

11 „A król południa rozzłości
si� i wyruszy, by walczyć z nim,
to jest z królem północy. Ten
zbierze mnóstwo ludzi, ale zo-
stan� oni wydani w r�k� tamte-
go. 12 I b�d� uprowadzeni. Je-
go serce stanie si� wyniosłe
i pokona on dziesi�tki tysi�-
cy. Nie wykorzysta jednak swo-
jej silnej pozycji.

13 „A król północy wróci i
zbierze wi�cej ludzi niż za pierw-
szym razem. Później, po jakimś
czasie, nadci�gnie z wielkim,
dobrze wyposażonym wojskiem.
14 Wtych czasach wielu powsta-
nie przeciw królowi południa.

„Wśród twojego ludu pojawi�
si� używaj�cy przemocy�, któ-

11:7 �Najwyraźniej chodzi o króla po-
łudnia. 11:10 �Dosł. „on”. 11:14 �Lub
„synowie grabieżców”.

rzy b�d� próbowali urzeczywist-
nić pewn� wizj�, ale si� potkn�.

15 „I nadci�gnie król półno-
cy, usypie wał obl�żniczy i zdo-
b�dzie warowne miasto. A woj-
ska� południa si� nie ostoj�,
nawet jego doborowi żołnierze
nie b�d� mieli sił, aby stawić
opór. 16 Ten, który przeciwko
niemu nadci�gnie, b�dzie robił,
co mu si� podoba, i nikt nie
zdoła mu si� przeciwstawić. Sta-
nie w Pi�knej Ziemi�a, a jego r�-
ka b�dzie miała moc niszczenia.
17 B�dzie zdecydowany przy-
być� z cał� sił� swojego króle-
stwa i zostanie z nim zawarty
układ. I b�dzie działał skutecz-
nie. Dane mu b�dzie doprowa-
dzić do zguby córk� kobiet. I ona
nie wytrwa, i nie pozostanie je-
go. 18 Skieruje on swoj� uwa-
g� na nadmorskie krainy i wiele
z nich zajmie. A pewien dowód-
ca położy kres zniewadze, któ-
rej od niego doznawał. Zniewaga
spadnie na tego, który znie-
ważał. 19 Wtedy znowu zwró-
ci uwag� na twierdze własne-
go kraju i potknie si�, upadnie
i nikt go nie znajdzie.

20 „W jego miejsce nastanie
ktoś, kto każe poborcy� przejść
przez wspaniałe królestwo, a po
niewielu dniach zostanie złama-
ny, lecz nie wskutek gniewu ani
wojny.

21 „W jego miejsce nasta-
nie ktoś, kto b�dzie pogardza-
ny�, i nie obdarz� go królewskim
majestatem. Nadejdzie w okre-
sie spokoju� i uzyska królestwo

11:15 �Dosł. „ramiona”. 11:16 �Lub
„w krainie Ozdoby”. 11:17 �Lub „skie-
ruje swoje oblicze, żeby przybyć”.
11:20 �Słowo to może odnosić si� do
poborcy podatkowego, urz�dnika prze-
prowadzaj�cego pobór do wojska lub
surowego nadzorcy. 11:21 �Lub „ktoś
podły”. �Możliwe też „bez ostrzeże-
nia”.
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przez pochlebstwa�. 22 Poko-
na wojska, które b�d� jak po-
wódź�. Zostan� rozgromione,
a Wódza przymierzab zostanie
zgładzony. 23 Ponieważ zawr�
z nim sojusz, b�dzie działał
podst�pnie. I urośnie w pot�-
g� dzi�ki małemu narodowi.
24 W okresie spokoju� wejdzie
do najbogatszych cz�ści� pro-
wincji i zrobi to, czego nie robili
jego ojcowie ani praojcowie. Po-
rozdziela zagrabione dobra, łup
i mienie. B�dzie też knuł intry-
gi przeciwko warowniom, ale tyl-
ko przez pewien czas.

25 „Nabierze sił oraz odwa-
gi, żeby z wielkim wojskiem wy-
st�pić przeciw królowi połud-
nia. A król południa przygotuje
si� do wojny, zbieraj�c niezwyk-
le liczne, pot�żne wojsko. On jed-
nak si� nie ostoi, bo b�d� prze-
ciw niemu knuć intrygi. 26 Do
upadku doprowadz� go jadaj�cy
jego przysmaki.

„Jego wojsko zostanie zmie-
cione� i b�dzie wielu zabitych.

27 „A ci dwaj królowie b�d�
w swych sercach skłonni do wy-
rz�dzania zła i siedz�c przy jed-
nym stole, b�d� si� wzajemnie
okłamywać. Ale nic im si� nie
uda, bo koniec nast�pi dopiero
w wyznaczonym czasiec.

28 „I wróci do swojej krainy
z wielkim mieniem, a jego ser-
ce b�dzie przeciwne świ�temu
przymierzu. B�dzie działał sku-
tecznie i powróci do swojej
krainy.

29 „W wyznaczonym czasie
znów wyruszy na południe. Tym
razem jednak nie b�dzie tak jak
poprzednio, 30 ponieważ nad-

11:21 �Lub „intrygi”. 11:22 �Lub „ra-
miona powodzi b�d� przed nim zmiecio-
ne”. 11:24 �Możliwe też „bez ostrze-
żenia”. �Dosł. „[do] tłustości”. 11:26
�Lub „zatopione”.

ci�gn� przeciw niemu okr�ty
z Kittima i zostanie upokorzony.

„Zawróci i skieruje swój
gniew przeciwko świ�temu przy-
mierzu�b, i b�dzie działał sku-
tecznie. Wróci i skupi uwag� na
tych, którzy porzucaj� świ�te
przymierze. 31 Jego wojska�
powstan� i sprofanuj� sanktua-
riumc, czyli twierdz�, i usun� co-
dzienn�� ofiar�d.

„I zostanie ustawiona obrzyd-
liwość sprowadzaj�ca spusto-
szeniee.

32 „A tych, którzy niegodzi-
wie działaj� przeciwko przymie-
rzu, pochlebstwami� przywiedzie
on do odst�pstwa. Natomiast lud
znaj�cy swojego Boga odniesie
zwyci�stwo i b�dzie działał sku-
tecznie. 33 Ludzie wnikliwif b�-
d� wielu udzielać zrozumienia.
A przez pewien czas b�d� dopro-
wadzani do potkni�cia mieczem
i płomieniem, niewol� i grabie-
ż�. 34 Ale gdy b�d� si� poty-
kać, otrzymaj� niewielk� pomoc.
Wielu si� do nich przył�czy, ucie-
kaj�c si� do podst�pu�. 35 Nie-
którzy z wnikliwych zostan� do-
prowadzeni do potkni�cia, aby
ze wzgl�du na nich aż do czasu
końca nast�powało uszlachetnia-
nie oraz oczyszczanie i wybiela-
nieg. Stanie si� to dopiero w wy-
znaczonym czasie.

36 „A król b�dzie robił, co
mu si� podoba. B�dzie si� wy-
nosił i wywyższał nad każdego
boga, i mówił zdumiewaj�ce rze-
czy przeciwko Bogu bogówh. B�-
dzie mu si� wiodło, dopóki nie
zakończy si� pot�pianie, ponie-
waż to, co postanowiono, musi
si� spełnić. 37 Nie b�dzie zwa-

11:30 �Lub „i b�dzie pot�piał świ�-
te przymierze”. 11:31 �Dosł. „ramio-
na”. �Lub „ustawiczn�”. 11:32 �Lub
„nieszczerymi słowami; podst�pem”.
11:34 �Lub „pochlebstw; nieszczerych
słów”.
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żał na Boga swoich ojców ani na
to, czego pragn� kobiety, ani
też na żadnego boga—b�dzie
si� wywyższał nad wszystkich.
38 B�dzie natomiast oddawał
chwał� bogu twierdz. Bogu, któ-
rego nie znali jego ojcowie, b�-
dzie oddawał chwał� złotem,
srebrem, drogocennymi kamie-
niami i innymi kosztownościami.
39 Wraz z cudzoziemskim bo-
giem� b�dzie skutecznie działał
przeciw najsilniej obwarowanym
twierdzom. Wielk� chwał� okry-
je tych, którzy go uznaj��, da
im też władz� nad wieloma i b�-
dzie przydzielał ziemi� za okreś-
lon� cen�.

40 „W czasie końca król po-
łudnia b�dzie si� z nim ście-
rał�, a król północy jak burza
uderzy na niego z rydwanami,
jeźdźcami oraz licznymi okr�ta-
mi. Wtargnie do krajów i prze-
toczy si� przez nie niczym po-
wódź. 41 Wtargnie również do
Pi�knej Ziemi�a, a wiele krajów
zostanie doprowadzonych do
upadku. Ale z jego r�ki ujd� ca-
ło Edom i Moab oraz najważniej-
sza cz�ść Ammonitów. 42 I b�-
dzie wyci�gał r�k� po kraje;
nawet ziemia egipska nie ujdzie
cało. 43 Zawładnie ukrytymi
skarbami, złotem i srebrem,
oraz wszystkimi kosztownościa-
mi Egiptu. A Libijczycy i Etiop-
czycy b�d� szli jego śladami�.

44 „Zaniepokoj� go jednak
wieści ze wschodu i z półno-
cy i wyruszy w wielkiej złości,
by wielu zgładzić�, unicestwić.
45 Postawi swoje królewskie�
namioty mi�dzy wielkim mo-

11:39 �Lub „z pomoc� cudzoziemskie-
go boga”. �Możliwe też „których on
uzna”. 11:40 �Lub „wda si� z nim we
wzajemne przepychanie”. 11:41 �Lub
„do krainy Ozdoby”. 11:43 �Lub „b�d�
jego stronnikami”. 11:44 �Lub „prze-
znaczyć na zagład�”. Zob. Słowniczek
poj�ć. 11:45 �Lub „pałacowe”.

rzem a świ�t� gór� Pi�knej Zie-
mi�a. I dojdzie do swojego kresu,
i nikt nie przyjdzie mu z pomoc�.

12 „W tym czasie powsta-
nie� Michał�b, wielki ksi�-

ż�c, który stoi dla dobra twoje-
go ludu�. I nadejdzie czas takiej
udr�ki, jakiej nie było od chwili,
gdy powstał naród. Wtedy twój
lud ujdzie całod—każdy, kto jest
zapisany w ksi�dzee. 2 Wielu
z tych, którzy śpi� w prochu zie-
mi, zbudzi si�: jedni do życia
wiecznego, a drudzy na pohań-
bienie i wieczn� pogard�.

3 „Wnikliwi b�d� świecić tak
jasno jak nieboskłon, a ci, któ-
rzy prowadz� wielu do prawo-
ści, b�d� jaśnieć jak gwiazdy—
po wieczne czasy, już na zawsze.

4 „Ale ty, Danielu, zachowaj te
słowa w tajemnicy i zapiecz�tuj
t� ksi�g� aż do czasu końcaf.Wie-
lu b�dzie j� badać� i nastanie ob-
fitość prawdziwej wiedzy”g.

5 Wtedy ja, Daniel, zobaczy-
łem, że stoj� tam dwie inne
postacie—jedna na tym brzegu
strumienia, a druga na przeciw-
ległymh. 6 Jedna z nich powie-
działa do człowieka ubranego
w lnian� szat� i, który był po-
nad wodami strumienia: „Ile
jeszcze czasu minie do końca
tych zdumiewaj�cych rzeczy?”.
7 I usłyszałem człowieka ubra-
nego w lnian� szat�, który był
ponad wodami strumienia. Pod-
niósł on praw� i lew� r�k� ku
niebu i przysi�gł na Tego, który
żyje wiecznie j: „Minie wyznaczo-
ny czas, wyznaczone czasy i po-
łowa czasu�. A gdy tylko skoń-
czy si� kruszenie mocy ludu

11:45 �Lub „gór� Ozdoby”. 12:1 �Uży-
te tu hebr. słowo może si� odnosić
do sprawowania władzy królewskiej.
� Imi� to znaczy „któż jest jak Bóg?”.
�Dosł. „synów twojego ludu”. 12:4
�Dosł. „biegać tu i tam”. 12:7 �Czyli
trzy i pół czasu.
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a Ps 48:2

Dn 8:9
Dn 11:16, 45
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Dn 8:9
Dn 11:16, 41
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b Dn 10:13

Judy 9
Obj 12:7, 8

c Dn 10:21

d Iz 26:20
Jl 2:31, 32
Mt 24:21, 22
Obj 7:13, 14

e Mal 3:16
Łk 10:20
Obj 3:5

f Dn 8:17, 26
Dn 12:9

g Iz 11:9

h Dn 10:4

i Dn 10:5, 6

j Dn 4:34
Obj 4:9
Obj 10:6



DANIELA 12:8 do OZEASZA Zarys treści 1268
świ�tego, wszystkie te rzeczy do-
biegn� kresu”a.

8 Ja wprawdzie słyszałem,
ale nie rozumiałemb. Spytałem
wi�c: „Panie mój, jak to wszyst-
ko si� zakończy?”.

9 Wtedy powiedział: „Idź, Da-
nielu, bo słowa te maj� być okry-
te tajemnic� i zapiecz�towane aż
do czasu końcac. 10 Wielu si�
oczyści, wybieli i zostanie uszla-
chetnionychd. A niegodziwi b�d�
post�pować niegodziwie i żaden
z nich nie zrozumie tych słów,
lecz wnikliwi zrozumiej�e.

11 „Od czasu usuni�cia co-
dziennej� ofiarya oraz ustawienia
obrzydliwości, która sprowadza
spustoszenieb, upłynie 1290 dni.

12 „Szcz�śliwy ten, kto cierp-
liwie czeka� i dotrwa do końca
1335 dni!

13 „A ty nie ustawaj aż do
końca. Spoczniesz, ale gdy
skończ� si� te dni, powstaniesz,
by otrzymać swój dział�”c.

12:11 �Lub „ustawicznej”. 12:12 �Lub
„czeka z ut�sknieniem”. 12:13 �Lub
„powstaniesz w przydzielonym ci miejs-
cu; powstaniesz do swojego losu”.
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Dz 1:7
1Pt 1:10, 11
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Dn 10:14
Dn 12:4

d Dn 11:35
e Ps 111:10

Dn 11:33
Dn 12:3
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9 Bóg odrzuca Efraima z powodu jego
grzechów (1-17)
Efraim oddaje si� haniebnemu
bogu (10)
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Jakub z płaczem błagał Boga
o przychylność (4)
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1269 OZEASZA 1:1�do�2:5

1 Słowa Jehowy skierowane
do Ozeasza�, syna Beeriego,

za dni królów judzkich: Uzzja-
szaa, Jotamab, Achazac i Ezechia-
szad oraz króla izraelskiego Jero-
boamae, syna Joaszaf. 2 Kiedy
Jehowa zacz�ł przekazywać
swoje słowo za pośrednictwem
Ozeasza, Jehowa tak do nie-
go przemówił: „Idź, weź sobie
za żon� kobiet�, która b�dzie
si� zachowywać jak prostytut-
ka�, i miej dzieci b�d�ce owocem
jej prostytucji�, ponieważ lud tej
ziemi zachowuje si� jak prosty-
tutka, całkowicie odwracaj�c si�
od Jehowy”g.

3 Ozeasz poszedł wi�c i oże-
nił si� z Gomer, córk� Diblaima,
a ona zaszła w ci�ż� i urodziła
mu syna.

4 Wtedy Jehowa powiedział
do niego: „Daj mu na imi� Jiz-
reel�, bo niedługo ukarz� dom
Jehuh za przelewanie krwi w Jiz-
reelu i położ� kres władzy kró-
lewskiej Izraela i. 5 Tego dnia
połami� łuk Izraela w dolinie�
Jizreel”.

6 Gomer znowu zaszła w ci�-
ż� i urodziła córk�. A Bóg rzekł
do Ozeasza: „Nazwij j� Lo-
-Ruchama�, bo już dłużej nie b�-
d� okazywał miłosierdzia j mie-
szkańcom Izraela i na pewno
ich wyp�dz�k. 7 Ale mieszkań-
com Judy okaż� miłosierdzie l.
I ja, Jehowa, ich Bóg, wybawi�
ich swoj� moc�m, a nie za pomo-
c� łuku, miecza, wojny, koni czy
jeźdźców”n.

8 Gomer odstawiła od pier-
si Lo-Rucham�, a potem znowu

1:1 �Skrócona forma imienia Hosza-
jasz, które znaczy „wybawiony przez
Jah; Jah wybawił”. 1:2 �Lub „kobie-
t� niemoraln�; kobiet� rozwi�zł�”. 1:2;
2:4 �Lub „niemoralności; rozwi�złości”.
1:4 � Imi� to znaczy „Bóg zasieje nasie-
nie”. 1:5 �Lub „na nizinie”. 1:6 � Imi�
to znaczy „nie okazano jej miłosierdzia”.

zaszła w ci�ż� i urodziła syna.
9 Wówczas Bóg powiedział: „Daj
mu na imi� Lo-Ammi�, bo nie je-
steście moim ludem, a ja nie b�-
d� waszym Bogiem.

10 „A naród� izraelski b�-
dzie tak liczny jak ziarnka pias-
ku morskiego, których nie moż-
na policzyć ani zmierzyća. Tam,
gdzie im mówiono: ‚Nie jesteście
moim ludem’b, powie si� im: ‚Sy-
nowie żywego Boga’c. 11 Ju-
dejczycy oraz Izraelici zostan�
zebrani w jedn� całośćd. Wybio-
r� sobie jednego wodza i wyjd�
z tej ziemi, bo b�dzie to wielki
dzień dla Jizreelae.

2 „Mówcie do swoich braci:
‚Mój ludu!�’f,

a do swych sióstr:
‚Te, którym okazano
miłosierdzie!�’g.

2 Oskarżajcie swoj� matk�,
oskarżajcie j�,

bo ona nie jest moj� żon�h,
a ja nie jestem jej m�żem.

Niech zerwie z prostytucj��,
niech przestanie cudzołożyć�.

3 W przeciwnym razie rozbio-
r� j� do naga i pokaż� j�
tak�, jaka była w dniu
narodzin.

Uczyni� j� podobn�
do pustyni,

do bezwodnej ziemi,
i sprawi�, że umrze

z pragnienia.
4 Jej dzieciom nie okaż�

miłosierdzia,
bo s� owocem prostytucji�.

5 Ich matka uprawiała
prostytucj��i.

1:9 � Imi� to znaczy „nie mój lud”. 1:10
�Dosł. „synowie”. 2:1 �Zob. przypis do
Oz 1:9. �Zob. przypis do Oz 1:6. 2:2
�Lub „niemoralności�; rozwi�złości�”.
�Lub „niech usunie cudzołóstwo spo-
mi�dzy swych piersi”. 2:5 �Lub „do-
puszczała si� niemoralności; dopusz-
czała si� rozwi�złości”.
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c 2Kl 16:1-3
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Iz 1:1
Mi 1:1
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Oz 3:1

h 2Kl 10:29-31
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2Kl 17:22, 23

l Oz 11:12
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Rdz 22:17

b 1Pt 2:10

c Rz 9:25, 26
2Ko 6:18

d Ezd 3:1
Iz 11:12
Jer 3:18
Eze 37:19
Mi 2:12

e Oz 2:22
��������������������
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f Jer 31:33

Eze 36:28
Za 13:9

g Oz 2:23

h Jer 3:8

i Eze 23:4, 5
Oz 3:1



Ta, która była z nimi w ci�ży,
post�powała haniebniea,
bo mówiła:

‚Pójd� za swoimi kochan-
kamib,

którzy mi daj� chleb i wod�,
wełn� i len, oliw� i napój’.

6 Dlatego zagrodz� jej drog�
cierniami,

wznios� przed ni� kamienny
mur,

żeby nie mogła znaleźć swo-
ich ścieżek.

7 Pobiegnie za swoimi kochan-
kami, ale ich nie dogonic.

B�dzie ich szukać, ale ich
nie odnajdzie.

I powie: ‚Wróc� do swojego
pierwszego m�żad,

bo wtedy powodziło mi si�
lepiej niż teraz’e.

8 Nie dostrzegała, że to ja da-
wałem jej zbożef i młode
wino, i oliw�

i że to ja obsypywałem j�
srebrem i złotem,

których używała dla Baalag.
9 Dlatego post�pi� z ni� ina-

czej: pozbawi� j� swojego
zboża w czasie żniw

oraz młodego wina w jego
porzeh

i odbior� swoj� wełn� i swój
len, które zakrywały jej
nagość.

10 Obnaż� j� na oczach jej
kochanków

i nikt jej nie uwolni z mojej
r�ki i.

11 Położ� kres całej jej radości,
jej świ�tomj, nowiom, szaba-

tom i wszystkim uroczys-
tościom.

12 Zniszcz� jej krzewy winne
oraz jej drzewa figowe,
o których powiedziała:

‚To zapłata, któr� mi dali
moi kochankowie’.

Zamieni� je w leśn�
g�stwin�,

pożr� je dzikie zwierz�ta.
13 Wymierz� jej kar� za wszyst-

kie te dni, w których skła-
dała ofiary wizerunkom
Baalaa

i stroiła si� w pierścienie
oraz inne ozdoby, i ugania-
ła si� za swoimi kochan-
kami,

a o mnie zapomniała”b—
mówi Jehowa.

14 „B�d� wi�c j� przekonywać,
wyprowadz� j� na pustkowie
i przemówi� jej do serca.

15 Wówczas zwróc� jej
winnicec,

dolin�� Achord uczyni� dla
niej bram� nadziei.

A ona odpowie jak w cza-
sach swojej młodości,

jak wtedy, gdy wyszła
z ziemi egipskieje.

16 Tego dnia”, oświadcza
Jehowa,

„b�dzie mówić do mnie:
‚Mój m�żu’ i już nie powie:
‚Mój panie’�.

17 Sprawi�, że przestanie wy-
mawiać imiona Baalówf

i pójd� one w zapomnienieg.
18 Tego dnia ze wzgl�du na

swój lud zawr� przymierze
z dzikimi zwierz�tamih,

z ptakami lataj�cymi pod
niebem i stworzeniami
pełzaj�cymi po ziemi i.

Usun� z kraju łuk, miecz
i wojn�j

i sprawi�, że mój lud b�dzie
mieszkał bezpieczniek.

19 Zar�cz� si� z tob� i b�dziesz
moja na zawsze.

Zar�cz� si� z tob� w prawo-
ści i sprawiedliwości,

2:15 �Lub „nizin�”. 2:16 �Lub „mój Ba-
alu”.
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w lojalnej miłości
i miłosierdziua.

20 Zar�cz� si� z tob�
w wierności

i naprawd� poznasz Jehow�b.
21 Tego dnia odpowiem”,

mówi Jehowa,
„odpowiem niebiosom,
a one odpowiedz� ziemic.

22 Ziemia odpowie zbożu
i młodemu winu, i oliwie,

a one odpowiedz�
Jizreelowi�d.

23 I zasiej� j� sobie niczym
ziarno w ziemie,

i okaż� miłosierdzie tej,
której nie okazano
miłosierdzia�.

Do tych, którzy nie s�
moim ludem�, powiem:
‚Jesteście moim ludem’f,

a oni powiedz�: ‚Ty jesteś
naszym Bogiem’”g.

3 Potem Jehowa rzekł do mnie:
„Pokochaj jeszcze raz kobie-

t�, któr� kocha inny i która cu-
dzołożyh. Tak samo Jehowa ko-
cha Izraelitów i, chociaż zwracaj�
si� do innych bogów j i uwielbia-
j� placki rodzynkowe�”.

2 Kupiłem j� wi�c za 15 srebr-
ników oraz za półtora chomera�
j�czmienia. 3 Nast�pnie powie-
działem do niej: „Zostaniesz ze
mn� przez wiele dni. Nie wol-
no ci uprawiać prostytucji�, nie
wolno ci współżyć z innym m�ż-
czyzn�, a ja nie b�d� współżył
z tob�”.

4 Bo przez długi czas� Izra-
elici b�d� mieszkać bez królak,

2:22 � Imi� to znaczy „Bóg zasieje na-
sienie”. 2:23 �Zob. przypis do Oz 1:6.
�Zob. przypis do Oz 1:9. 3:1 �Chodzi
o placki wykorzystywane w fałszywym
kulcie. 3:2 �Chomer odpowiadał 220 l.
Zob. Dodatek B14. 3:3 �Lub „dopusz-
czać si� niemoralności; dopuszczać si�
rozwi�złości”. 3:4 �Dosł. „wiele dni”.

bez ksi�cia, bez ofiary, bez świ�-
tego słupa� oraz bez efodu�a

i terafim�b. 5 Potem powróc�
i b�d� szukać Jehowy, swoje-
go Bogac, oraz Dawida, swojego
królad, a pod koniec dni z drże-
niem przyjd� do Jehowye, żeby
doświadczyć Jego dobroci.

4 Słuchaj słowa Jehowy,
Izraelu!

Jehowa wytoczył spraw�
s�dow� mieszkańcom
tej ziemif,

bo nie ma w niej prawdy
ani lojalnej miłości,
ani wiedzy o Bogug.

2 Wsz�dzie dookoła krzywo-
przysi�stwa, kłamstwah,

morderstwa i, kradzieże
i cudzołóstwa j

i raz po raz dochodzi
do przelewu krwik.

3 Z tego powodu kraj pogr�ży
si� w żałobiel

i wygin� wszyscy
jego mieszkańcy,

a razem z nimi dzikie
zwierz�ta, ptaki lataj�ce
pod niebem,

nawet ryby morskie.
4 „Niech jednak nikt si� z tob�

nie spiera ani nie udziela ci
naganym,

bo jesteś uparty jak ci,
którzy spieraj� si�
z kapłanemn.

5 I potkniesz si� w biały dzień,
jakby to była noc,

a prorok potknie si� z tob�.
I zgładz�� twoj� matk�.

6 Mój lud zostanie zgładzony�,
bo mnie nie zna.

Ponieważ nie chcesz mnie
poznaćo,

3:4 �Zob. Słowniczek poj�ć. �Lub
„bożków domowych”. 4:5 �Dosł. „zmu-
sz� do milczenia”. 4:6 �Dosł. „zmuszo-
ny do milczenia”.
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ja nie b�d� chciał, żebyś mi
służył jako kapłan.

Ponieważ zapominasz o pra-
wie� swojego Bogaa,

ja zapomn� o twoich synach.
7 Im liczniejsi stawali si� kap-

łani, tym bardziej grzeszyli
przeciwko mnieb.

Ich chwał� zamieni�
w hańb��.

8 ˙
Zywi� si� grzechem mojego

ludu
i chciwie pragn��, żeby do-

puszczał si� przewinień.
9 Lud spotka to samo co kap-

łana.
Poci�gn� ich do odpowie-

dzialności za ich post�-
powanie

i sprawi�, że ponios�
konsekwencje swoich
czynówc.

10 B�d� jeść, ale si� nie
nasyc�d.

B�d� współżyć z wieloma
kobietami�, ale si� nie
rozmnoż�e,

bo w ogóle nie licz� si�
z Jehow�.

11 Prostytucja�, młode i stare
wino

odbieraj� ch�ć do czynienia
tego, co dobre�f.

12 Mój lud pyta o rad� swoje
drewniane bożki,

robi to, co każe mu różdżka�.
Duch prostytucji� zwodzi ich

na manowce.

4:6 �Lub „pouczeniach”. 4:7 �Możli-
we też „moj� chwał� zamienili w hań-
b�”. 4:8 �Lub „wznosz� swoj� dusz�”.
Zob. Słowniczek poj�ć, hasło „Dusza”.
4:10 �Lub „dopuszczać si� raż�cej
niemoralności; uprawiać prostytucj�”.
4:11 �Lub „niemoralność; rozwi�złość”.
�Lub „odbieraj� rozum”. Dosł. „odbie-
raj� serce”. 4:12 �Lub „laska wróżbiar-
ska”. �Lub „niemoralności; rozwi�zło-
ści”.

Uprawiaj�c prostytucj��,
opuszczaj� swojego Boga.

13 Składaj� ofiary na szczytach
góra,

spalaj� ofiary na wzgórzach,
pod d�bami i styrakowcami,

pod każdym wielkim drze-
wemb,

bo ich cień jest przyjemny.
Wasze córki uprawiaj� wi�c

prostytucj��,
wasze synowe cudzołoż�.

14 Nie ukarz� waszych córek
za to, że uprawiaj� prosty-
tucj��,

waszych synowych za to,
że cudzołoż�.

A to dlatego, że m�żczyźni
bior� prostytutki
na stron�,

razem z prostytutkami świ�-
tynnymi składaj� ofiary.

Lud, któremu brakuje zrozu-
mieniac, upadnie.

15 Chociaż ty, Izraelu, upra-
wiasz prostytucj��d,

niech Juda nie obci�ża si�
tak� win�e.

Nie chodźcie do Gilgalf ani
do Bet-Aweng

i nie przysi�gajcie słowami:
‚Przysi�gam na Jehow�,
żywego Boga!�’h.

16 Izrael stał si� uparty jak
uparta krowa i.

Czy wi�c Jehowa b�dzie
go pasł niczym baranka
na pastwisku�?

17 Efraim przylgn�ł do bożków j.
Niech robi, co chce!

4:12 �Lub „dopuszczaj�c si� niemoral-
ności; dopuszczaj�c si� rozwi�złości”.
4:13, 14 �Lub „dopuszczaj� si� niemo-
ralności; dopuszczaj� si� rozwi�złości”.
4:15 �Lub „dopuszczasz si� niemoral-
ności; dopuszczasz si� rozwi�złości”.
�Dosł. „jako żyje Jehowa!”. 4:16 �Dosł.
„w przestronnym miejscu”.
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Jer 2:20
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c Jer 4:22
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f Oz 9:15
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g Oz 5:8
Oz 10:5

h Iz 48:1
Jer 5:2
Eze 20:39

i Ps 78:8
Ps 81:11, 12
Za 7:11, 12

j Oz 11:2
Oz 13:1, 2
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18 Kiedy kończy im si� piwo�,
wdaj� si� w niemoralność�.
Władcy� mojego ludu kocha-

j� hańb�a.
19 Wiatr porwie go na swoich

skrzydłach�.
I lud b�dzie si� wstydzić

swoich ofiar”.

5 „Posłuchajcie tego, kapłanib,
wyt�ż uwag�, ludu Izraela,
nadstaw ucha, domu króla!
Bo to nad wami odbywa si�

s�d,
jesteście pułapk� dla Micpy
i sieci� rozci�gni�t� nad Ta-

boremc.
2 Odst�pcy� s� coraz bardziej

pochłoni�ci zabijaniem.
Ostrzegam� ich wszystkich.

3 Znam Efraima,
Izrael nie ukryje si�

przede mn�.
Ty, Efraimie, dopuszczasz

si� rozwi�złości�,
Izrael si� kalad.

4 Ich post�pki nie pozwalaj�
im wrócić do ich Boga,

ponieważ panuje wśród nich
duch prostytucji�e.

I nie uznaj� Jehowy.
5 Pycha Izraela świadczy prze-

ciwko niemu�f.
Izrael i Efraim upadaj� z po-

wodu swego przewinienia,
a z nimi upada też Judag.

6 Ze swoimi stadami poszli
szukać Jehowy,

ale nie mogli Go znaleźć.
Odsun�ł si� od nichh.

4:18 �Lub „piwo pszeniczne”. �Lub
„uprawiaj� prostytucj�; współżyj�
z wieloma kobietami”. �Dosł. „tarcze”.
4:19 �Lub „zmiecie go swoimi skrzyd-
łami”. 5:2 �Lub „buntownicy”. �Lub
„ukarz�”. 5:3 �Lub „dopuszczasz si�
niemoralności; uprawiasz prostytucj�”.
5:4 �Lub „niemoralności; rozwi�złości”.
5:5 �Dosł. „jego obliczu”.

7 Zdradzili Jehow�a,
bo mieli synów z nieprawych

zwi�zków.
W miesi�c zostan� pochło-

ni�ci� razem ze swoim
dziedzictwem�.

8 Zadmijcie w rógb w Gibei,
zatr�bcie w Ramie!c

Wydajcie okrzyk wojenny
w Bet-Awen!d Za tob�,
Beniaminie!

9 Efraimie, w dniu, w którym
poniesiesz kar�, twój wi-
dok b�dzie budził groz�e.

Ogłaszam plemionom Izraela
to, co si� na pewno stanie.

10 Ksi�ż�ta Judy s� jak ci, któ-
rzy przesuwaj� granic�f.

Wylej� na nich swój wielki
gniew niczym wod�.

11 Efraim jest uciskany, został
zmiażdżony zgodnie
z wyrokiem,

bo postanowił pod�żać
za swoim wrogiemg.

12 Ja wi�c byłem dla Efraima
jak mól,

a dla domu Judy jak zgni-
lizna.

13 Kiedy Efraim zobaczył swoj�
chorob�, a Juda swój
wrzód,

Efraim udał si� do Asyriih,
wysłał posłańców do wiel-
kiego króla.

On jednak nie mógł was
uzdrowić,

nie mógł wyleczyć waszego
wrzodu.

14 Dla Efraima b�d� jak młody
lew,

dla domu Judy b�d� jak silny
lew�.

Rozszarpi� ich i odejd�i,
uprowadz� i nikt ich nie

uratujej.

5:7 �Możliwe też „miesi�c ich pochło-
nie”. �Lub „ze swoimi polami”. 5:14
�Lub „młody grzywiasty lew”.
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15 Wróc� na swoje miejsce

i tam pozostan�, dopóki
nie ponios� konsekwencji
swego przewinienia.

Wtedy zaczn� zabiegać
o moj� przychylność�a,

w czasie udr�ki b�d� mnie
szukać”b.

6 „Chodźcie, wróćmy
do Jehowy!

On nas rozszarpałc,
ale nas uzdrowi.

Uderzył nas, ale opatrzy
nam rany.

2 Ożywi nas po dwóch dniach.
Trzeciego dnia nas

podniesie
i b�dziemy żyć przed Jego

obliczem.
3 B�dziemy znać Jehow�,

z całych sił b�dziemy
starali si� Go poznawać.

Jego przybycie jest tak
pewne jak to, że nasta-
nie świt.

I przyjdzie do nas jak ulewa,
jak wiosenny deszcz, który

nasyca ziemi�”.
4 „Co mam z tob� zrobić, Efra-

imie?
Co mam z tob� zrobić, Judo?
Wasza lojalna miłość jest jak

poranne obłoki
i jak rosa, która szybko

znika.
5 Dlatego powal� was słowami

prorokówd,
zabij� was wypowiedziami

swoich uste.
Wyroki przeciwko wam b�d�

jak jaskrawe światłof.
6 Bo radość sprawia mi lojalna

miłość�, a nie ofiary,
i poznanie Boga, a nie cało-

paleniag.

5:15 �Lub „b�d� szukać mojego obli-
cza”. 6:6 �Lub „miłosierdzie”.

7 Lecz wy jak grzesznicy naru-
szyliście przymierzea.

Zdradziliście mnie w swojej
ziemi.

8 Gilead tomiasto
złoczyńcówb,

pełne śladów przelanej
krwic.

9 Kapłani s� jak banda gra-
bieżców czyhaj�cych w za-
sadzce na przechodnia.

Morduj� na drodze
w Szechemd.

Post�puj� haniebnie.
10 Wdomu Izraela ujrzałem

coś strasznego.
Efraim uprawia tam prosty-

tucj��e,
Izrael si� kalaf.

11 A tobie, Judo, wyznaczono
czas żniw,

kiedy to sprawi�, że pojmani
z mojego ludu powróc�”g.

7 „Za każdym razem, gdy chc�
uzdrowić Izraela,

wychodzi na jaw przewinie-
nie Efraimah

i niegodziwość Samarii i.
Działaj� podst�pniej.
Złodzieje włamuj� si�

do domów, a na drogach
grasuj� bandy grabież-
cówk.

2 Ale nawet przez myśl
im nie przejdzie, że b�d�
pami�tał o całej
ich niegodziwości l.

Wsz�dzie widać ich post�pki,
żaden si� przede mn�

nie ukryje.
3 Swoj� niegodziwości�

rozweselaj� króla,
a oszustwami ksi�ż�t.

4 Wszyscy oni to cudzołożnicy.
Płon� niczym piec rozżarzo-

ny ogniem,

6:10 �Lub „dopuszcza si� niemoralnoś-
ci; dopuszcza si� rozwi�złości”.
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którego piekarz nie musi

podsycać, gdy zagniata
ciasto i czeka, aż ono
urośnie.

5 Wdniu świ�ta swego króla
ksi�ż�ta si� rozchorowali,

wpadli we wściekłość pod
wpływem winaa.

Król wyci�gn�ł r�k�
do szyderców.

6 Ich serca płon� jak piec�.
Piekarz śpi cał� noc,
a rano piec dalej bucha

ogniem.
7 Wszyscy oni s� rozpaleni

jak piec
i pochłaniaj� swoich wład-

ców�.
Wszyscy ich królowie

upadlib,
żaden z nich do mnie nie

wołac.
8 Efraim miesza si� z naro-

damid.
Przypomina placek, którego

podczas pieczenia nie
przewrócono na drug�
stron�.

9 Obcy pozbawili go siłye,
ale on o tym nie wie.

Siwizna okryła jego głow�,
lecz on tego nie widzi.

10 Pycha Izraelitów świadczyła
przeciwko nimf,

ale mimo wszystko nie wró-
cili do Jehowy, swojego
Bogag,

nie szukali Go.
11 Efraim jest jak naiwny goł�b,

pozbawiony rozs�dku�h.
Wzywali Egipti, udali si�

do Asyrii j.
12 Dok�dkolwiek pójd�, zarzu-

c� na nich swoj� sieć.

7:6 �Możliwe też „bo gdy podchodz� ze
swoimi intrygami, ich serca s� jak piec”.
7:7 �Dosł. „s�dziów”. 7:11 �Dosł. „bez
serca”.

´
Sci�gn� ich na dół niczym

ptaki nieba.
Skarc� ich—tak jak ostrze-

gałem ich zgromadzeniea.
13 Biada im, bo uciekli

ode mnie!
Niech dosi�gnie ich spus-

toszenie, bo złamali moje
prawo!

Byłem gotowy ich wykupić,
lecz oni mówili o mnie
kłamstwab.

14 Chociaż lamentowali na swo-
ich łożach,

nie wołali do mnie o pomoc
z gł�bi swych sercc.

Z powodu zboża i młodego
wina robili sobie naci�cia.

Zwracaj� si� przeciwko
mnie.

15 Chociaż ich karciłem
i wzmacniałem ich
ramiona,

oni wyst�puj� przeciwko
mnie, knuj�c zło.

16 Obrali inn� drog�, ale nie
zmierzaj� ku czemuś
wyższemu�.

Stali si� jak nienapi�ty
łuk—nie można na nich
polegaćd.

Ich ksi�ż�ta zgin� od miecza
z powodu swojego zuchwa-
łego j�zyka.

I b�d� pośmiewiskiem
w ziemi egipskiej”e.

8 „Zadmijcie w róg!f
Nieprzyjaciel przybywa jak

orzeł przeciwko domowi
Jehowyg.

Bo złamali moje przymierzeh

i naruszyli moje prawo i.
2 Wołaj� do mnie: ‚Boże nasz,

my, Izrael, znamy Ciebie!’j.
3 Izrael odrzucił dobrok.

Niech ściga go nieprzyjaciel.

7:16 �„Coś wyższego” oznacza tu
wzniosł� form� wielbienia Boga.
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4 Ustanowili sobie królów,

lecz nie za moj� spraw�.
Ustanowili ksi�ż�t, ale bez

mojej zgody.
Ze swojego srebra i złota

uczynili sobie bożkia—
na własn� zgub�b.

5 Odrzuciłem twojego cielca,
Samarioc.

Mój gniew rozpala si� prze-
ciwko tobied.

Kiedy wreszcie oczyścisz si�
z winy?

6 Bo ten cielec jest z Izraela,
wykonał go rzemieślnik

i nie jest to Bóg.
Z cielca Samarii zostan�

tylko drzazgi.
7 Ponieważ siej� wiatr,

b�d� zbierać burz�e.
W kłosach nie dojrzewa

ziarnof.
A jeśli dojrzeje, to nie daje

m�ki.
A gdyby nawet dało, pochło-

n� j� cudzoziemcy�g.
8 Izrael zostanie pochłoni�tyh.

B�dzie mi�dzy narodami
jak nikomu niepotrzebne

naczyniei.
9 Udaje si� do Asyrii j, jest ni-

czym samotny dziki osioł.
Efraimici płac� kochankomk.

10 I chociaż najmuj� je spośród
narodów,

ja ich zbior�.
Zaczn� cierpiećl z powodu

brzemienia nałożonego
przez króla i ksi�ż�t.

11 Efraim wzniósł mnóstwo
ołtarzy i grzeszyłm.

Służyły mu one do uprawia-
nia grzechun.

12 Napisałem dla niego wiele
praw�,

lecz on je lekceważyo.

8:7 �Lub „obcy”. 8:12 �Lub „pouczeń”.

13 Składaj� mi dary ofiarne
i jedz� mi�so,

ale ja, Jehowa, nie znajduj�
w tym przyjemnościa.

B�d� pami�tał ich prze-
winienie i ukarz� ich
za grzechyb.

Wrócili� do Egiptuc.
14 Izrael zapomniał o swoim

Twórcyd i buduje świ�-
tyniee,

a Juda wznosi wiele warow-
nych miastf.

Ale ja ześl� ogień na te
miasta

i pochłonie on każd� wież�”g.

9 „Nie ciesz si�, Izraeluh.
Nie raduj si� jak inne

narody.
Bo uprawiaj�c prostytucj��,

odszedłeś od swojego
Boga i.

Pokochałeś zapłat� za pro-
stytucj�, któr� uprawiałeś
na każdym klepiskuj.

2 Ale klepisko i tłocznia winna
nie dadz� ci pokarmu,

zabraknie też młodegowinak.
3 Nie b�dziesz już mieszkać

w ziemi Jehowyl.
Efraimie, wrócisz do Egiptu,
w Asyrii b�dziesz jeść to,

co nieczystem.
4 Nie b�dziesz już wylewać

wina na ofiar�
dla Jehowyn.

Twoje ofiary nie b�d� Mu
sprawiać przyjemnościo,

s� jak chleb żałoby.
Wszyscy, którzy go zjedz�,

skalaj� si�.
Swój chleb maj� tylko

dla siebie�,
nie wnios� go do domu

Jehowy.

8:13 �Możliwe też „wróc�”. 9:1 �Lub
„dopuszczaj�c si� niemoralności; do-
puszczaj�c si� rozwi�złości”. 9:4 �Lub
„dla własnej duszy”.
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5 Co zrobicie, gdy nadejdzie

dzień zgromadzenia�,
gdy nadejdzie dzień świ�ta

dla Jehowy?
6 Bo zostaniecie zmuszeni

do ucieczki z powodu
zniszczeniaa.

Egipt was zbierzeb, Memfis—
pogrzebiec.

Wasze srebrne kosztowności
zarosn� pokrzywami,

a w waszych namiotach roz-
pleni� si� cierniste krzewy.

7 Nadejd� dni karyd,
nadejd� dni odpłaty.
Niech Izrael si� o tym dowie!
Prorok okaże si� głupcem,

człowiek mówi�cy pod na-
tchnieniem oszaleje,

bo wiele jest twoich przewi-
nień i ogromna jest wro-
gość wobec ciebie”.

8 Strażnike Efraima był
z moim Bogiemf.

Ale teraz wszystkie drogi
prorokówg s� jak pułapka
zastawiona przez łowc�
ptaków.

W domu ich Boga panuje
wrogość.

9 Izraelici pogr�żaj� si�
w zepsuciu—jak za dni
Gibeih.

Bóg b�dzie pami�tał ich
przewinienie i ukarze ich
za grzechyi.

10 „Kiedy znalazłem Izraela,
był jak winogrona na pust-
kowiuj.

Kiedy ujrzałem waszych pra-
ojców, byli jak pierwsze
wczesne figi na drzewie
figowym.

Ale oni poszli do Baala
z Peoruk,

oddali si� rzeczy haniebnej�l

9:5 �Lub „dzień waszej uczty”. 9:10
�Lub „haniebnemu bogu”.

i stali si� obrzydliwi jak to,
co ukochali.

11 Chwała Efraima odlatuje
niczym ptak.

Nie ma porodu, nie ma ci�ży
ani pocz�ciaa.

12 Nawet jeśli wychowaj� dzieci,
b�d� im je odbierał, aż nikt

nie pozostanieb.
Biada im, gdy si� od nich

odwróc�!c
13 Efraim, który rósł na buj-

nym pastwisku i wygl�dał
w moich oczach jak Tyrd,

ten sam Efraim teraz musi
zaprowadzić swoich synów
na rzeź”.

14 Daj im, Jehowo, to, co im si�
należy:

łono, które roni, i piersi,
które nie daj� mleka�.

15 „W Gilgal dopuszczali si�
wszelkiej niegodziwoście
i tam ich znienawidziłem.

Z powodu ich podłych czy-
nów wyp�dz� ich ze swoje-
go domuf.

Nie b�d� już darzył ich
miłości�g.

Wszyscy ich ksi�ż�ta s�
uparci.

16 Efraim zostanie powalonyh.
Ich korzeń uschnie i nie

wydadz� żadnego owocu.
Nawet jeśli urodz� dzieci,

ja uśmierc� ich ukochane
potomstwo”.

17 Mój Bóg ich odrzuci,
bo Go nie słuchaj� i,
i stan� si� uciekinierami

wśród narodów j.

10 „Izrael to zwyrodniała�
winorośl wydaj�ca
owocek.

Im wi�cej ma owoców, tym
wi�cej wznosi ołtarzyl.

9:14 �Lub „wyschni�te piersi”. 10:1
�Możliwe też „rozłożysta”.
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OZEASZA 10:2-14 1278
Im lepiej rodzi jego ziemia,

tym okazalsze s� jego
świ�te słupy�a.

2 Maj� oni obłudne� serca;
zostan� uznani za winnych.
Jest ktoś, kto zburzy ich oł-

tarze i zniszczy ich słupy.
3 I powiedz�: ‚Nie mamy

królab, bo nie baliśmy si�
Jehowy.

A cóż król mógłby dla nas
zrobić?’.

4 Wypowiadaj� puste słowa,
składaj� fałszywe przysi�-
gic i zawieraj� przymierza.

Dlatego wydawane przez
nich wyroki s� niczym tru-
j�ce chwasty, które pleni�
si� na polu uprawnymd.

5 Mieszkańcy Samarii b�d�
si� bać o swojego bożka,
o cielca z Bet-Awene.

B�d� go opłakiwać,
a z nimi jego kapłani, którzy

si� nim radowali i szczycili
si� jego chwał�,

bo zostanie im zabrany
na wygnanie.

6 Zanios� go do Asyrii jako
dar dla wielkiego królaf.

Efraim okryje si� hańb�,
Izrael b�dzie czuł wstyd

z powodu rad, których
słuchałg.

7 Samaria i jej król z cał� pew-
ności� znikn��h,

b�d� jak odłamana gał�zka
na powierzchni wód.

8 Wzniesienia Bet-Aweni—
grzech Izraela j—zostan�
unicestwionek.

Na ich ołtarzach wyrosn�
ciernie i ostyl.

Ludzie b�d� mówić do gór:
‚Zakryjcie nas!’,

10:1 �Zob. Słowniczek poj�ć. 10:2
�Lub „śliskie; gładkie”. 10:7 �Dosł.
„zostan� zmuszeni do milczenia”.

a do wzgórz: ‚Padnijcie
na nas!’a.

9 Izraelu, grzeszyłeś
już za dni Gibeib.

I taki pozostajesz.
Wojna nie pochłon�ła

w Gibei wszystkich
nieprawych ludzi.

10 Skarc� ich, kiedy zechc�.
I zbior� si� przeciwko nim

narody,
gdy b�d� dźwigać jarzmo�

swoich dwóch przewinień.
11 Efraim był wyćwiczon� ja-

łówk�, która bardzo lubiła
młócić,

dlatego oszcz�dziłem
jej pi�kny kark.

Ale teraz sprawi�, że ktoś
zaprz�gnie� Efraimac.

Juda b�dzie orać, Jakub
b�dzie bronować”.

12 Siejcie ziarno w prawości
i zbierajcie lojaln� miłość.

Orzcie ziemi� nadaj�c� si�
pod upraw�d,

bo teraz jest czas, żeby
szukać Jehowye.

AOn przyjdzie i nauczy was
prawościf.

13 Ale wy oraliście niegodzi-
wość,

zbieraliście nieprawośćg

i jedliście owoc podst�pu,
bo polegaliście na samych

sobie
i na wielkiej liczbie swoich

wojowników.
14 Podniesie si� przeciwko

wam wrzawa
i wszystkie wasze warowne

miasta zostan� spusto-
szoneh,

tak jak dom Arbela, który
Szalman spustoszył w dniu
bitwy,

10:10 �Dźwiganie jarzma odnosi si� tu
do poniesienia kary. 10:11 �Lub „do-
si�dzie”.
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1279 OZEASZA 10:15�do�11:12
gdy bezlitośnie mordowano

matki razem z ich dziećmi.
15 To samo spadnie na was,

mieszkańcy Betela, za wa-
sz� raż�c� niegodziwość.

O świcie król Izraela z cał�
pewności� zostanie usu-
ni�ty�b.

11 „Pokochałem Izraela,
gdy był jeszcze
chłopcemc,

i z Egiptu wezwałem swojego
synad.

2 Im bardziej oni� wzywali
Izraela,

tym bardziej on si� oddalałe.
Wci�ż składał ofiary Baalomf

i rzeźbionym wizerunkomg.
3 A przecież to ja uczyłem

Efraima chodzićh, brałem
ich na r�ce i.

Oni jednak nie zważali na to,
że ich uzdrowiłem.

4 Przyci�gałem ich do siebie
powrozami ludzkiej życzli-
wości�, sznurami miłości j.

Byłem dla nich jak ten, który
zdejmował jarzmo z ich
karków�,

i każdemu delikatnie poda-
wałem pokarm.

5 Nie wróc� do ziemi egip-
skiej, lecz ich królem
b�dzie Asyriak,

bo nie chcieli powrócić
do mniel.

6 Miecz zwróci si� przeciwko
ich miastomm,

zniszczy zasuwy i pochło-
nie ich z powodu tego,
co uknulin.

10:15 �Dosł. „zmuszony do milczenia”.
11:2 �Chodzi o proroków i inne oso-
by posyłane w celu pouczania Izraeli-
tów. 11:4 �Dosł. „powrozami człowie-
ka”. Prawdopodobnie jest to nawi�zanie
do sznurków, za pomoc� których rodzi-
ce uczyli dziecko chodzić. �Dosł. „jak
ści�gaj�cy jarzmo z ich szcz�k”.

7 Mój lud uparcie skłania si�
ku niewierności wobec
mniea.

Chociaż go wzywano
do czegoś wyższego�,
nikt nie powstaje.

8 Jakże mog� ci� porzucić,
Efraimie?b

Jakże mog� ci� wydać,
Izraelu?

Czy mog� post�pić z tob�
jak z Adm�?

Czy mog� ci� zrównać
z Ceboim?c

Moje serce si� odmieniło,
wezbrało� we mnie współ-

czucied.
9 Nie wylej� na ciebie swego

płon�cego gniewu.
Nie zniszcz� ponownie

Efraimae,
bo jestem Bogiem, a nie

człowiekiem,´
Swi�tym pośród ciebie.
I nie wyst�pi� przeciwko

tobie w wielkim gniewie.
10 Pójd� za Jehow� i On wyda

ryk jak lewf.
A kiedy wyda ryk, Jego sy-

nowie przyjd� z zachodu
z drżeniemg.

11 Jak drż�ce ptaki przylec�
z Egiptu,

jak goł�bie przyb�d� z ziemi
asyryjskiejh

i pozwol� im osiedlić si�
w ich domach”—oświadcza
Jehowa i.

12 „Efraim ci�gle mnie okła-
muje.

Gdziekolwiek spojrz�, widz�
oszustwa Izraela j.

Ale Juda jeszcze chodzi
z Bogiem,

dochowuje wierności
Najświ�tszemu”k.

11:7 �„Coś wyższego” oznacza tu
wzniosł� form� wielbienia Boga. 11:8
�Dosł. „rozpaliło si�”.
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OZEASZA 12:1�do�13:2 1280

12 „Efraim karmi si�
wiatrem.

Cały dzień goni za wiatrem
wschodnim.

Szerzy kłamstwo i przemoc.
Z Asyri� zawiera

przymierzea, a do Egiptu
nosi oliw�b.

2 Jehowa wytoczył spraw�
s�dow� Judziec.

Poci�gnie Jakuba do odpo-
wiedzialności za jego po-
st�powanie,

odpłaci mu stosownie
do jego uczynkówd.

3 W łonie matki chwycił swo-
jego brata za pi�t�e.

Wyt�żaj�c wszystkie siły,
walczył z Bogiemf.

4 Walczył z aniołem i zwyci�-
żył.

Płakał i błagał o przychyl-
ność”g.

Bóg znalazł go w Betel i tam
do nas przemówiłh.

5 Jehowa to Bóg Zast�pów i.
Jehowa to Jego imi�, które

b�dzie zawsze pami�tanej.
6 „Wróć wi�c do swojego

Bogak,
stale przejawiaj lojaln�

miłość, strzeż sprawiedli-
wości l

i zawsze pokładaj nadziej�
w swoim Bogu.

7 Tymczasem handlarz ma
w r�ku fałszyw� wag�,

lubuje si� w oszustwiem.
8 Efraim powtarza: ‚Stałem si�

naprawd� bogatyn,
zdobyłem maj�teko.
I w całym moim trudzie

nie znajd� niczego złego,
niczego, co byłoby grze-
chem’.

9 Ale ja, Jehowa, jestem two-
im Bogiem od czasu, gdy
byłeś jeszcze w ziemi egip-
skiejp.

Sprawi�, że znowu b�dziesz
mieszkał w namiotach—

jak w wyznaczonych
dniach�.

10 Przemawiałem
do prorokówa,

dawałem im wiele wizji
i przekazywałem przez nich

przypowieści.
11 W Gileadzie szerzy si� pod-

st�p�b i fałsz.
W Gilgal składaj� w ofierze

bykic,
a ich ołtarze s� jak sterty ka-

mieni w bruzdach na polud.
12 Jakub uciekł do ziemi�

aramejskiej�e.
Izraelf służył tam w zamian

za żon�g

i w zamian za ni� strzegł
owiech.

13 Jehowa wyprowadził Izraela
z Egiptu za pośrednictwem
proroka i

i za pośrednictwem proroka
go strzegł j.

14 Efraim boleśnie obraził
Bogak.

Obci�żył si� win� za przele-
wanie krwi.

Jego Pan odpłaci mu
za zniewag�”l.

13 „Gdy Efraim mówił,
wzbudzał drżenie;

wiele znaczył w Izraelum.
Ale ponieważ czcił Baala,

ści�gn�ł na siebie win�n

i umarł.
2 Teraz jeszcze bardziej

grzesz�
i odlewaj� sobie pos�gi

ze srebrao.
Z wpraw� wytwarzaj�

bożki—wszystko to dzieło
rzemieślników.

12:9 �Możliwe też „w czasie świ�ta”.
12:11 �Lub „dzieje si� coś tajemniczego;
uprawia si� magi�”. 12:12 �Dosł. „na
pole”. �Lub „syryjskiej”.
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1281 OZEASZA 13:3�do�14:1
Mówi�: ‚Niech ludzie,

którzy składaj� ofiary,
całuj� cielce’a.

3 Dlatego stan� si� jak obłoki
poranne

i jak rosa, która wcześnie
znika,

jak plewy unoszone wichrem
z klepiska

i jak dym wychodz�cy przez
otwór w dachu.

4 Ale ja, Jehowa, jestem
twoim Bogiem od czasu,
gdy byłeś jeszcze w ziemi
egipskiejb.

Nie znałeś innego Boga
oprócz mnie.

Oprócz mnie nie ma
wybawcyc.

5 Troszczyłem si� o ciebie
na pustkowiud,
w spieczonej ziemi.

6 Nasycili si� na swoich
pastwiskache.

Nasycili si� i ich sercem
zawładn�ła pycha.

I zapomnieli o mnief.
7 B�d� dla nich jak młody

lewg,
jak lampart czaj�cy si�

przy drodze.
8 Napadn� na nich jak niedź-

wiedzica, która straciła
młode,

i rozedr� serce w ich piersi�.
Pożr� ich jak lew.
Dzikie zwierz� ich

rozszarpie.
9 Zostaniesz zniszczony,

Izraelu,
ponieważ zwróciłeś si� prze-

ciwko mnie—Temu, który
przychodzi ci z pomoc�.

10 Gdzie wi�c jest twój król,
który mógłby ci� wybawić
we wszystkich twoich
miastachh,

13:8 �Dosł. „osłon� ich serca”.

i gdzie twoi władcy�, o któ-
rych prosiłeś słowami:

‚Daj mi króla i ksi�ż�t’?a

11 Dałem ci króla w swoim
gniewieb

i w wielkim gniewie
go zabior�c.

12 Przewinienie Efraima zosta-
ło zapiecz�towane�,

jego grzech jest starannie
strzeżony.

13 Efraim b�dzie cierpieć bóle
porodowe.

Jest niem�drym dzieckiem,
nie wychodzi z łona matki,

kiedy jest na to czas.
14 Wykupi� swój lud z grobu�,

wyratuj� ze śmiercid.
Gdzie s�, o śmierci,

twoje ż�dła?e

Gdzie jest, grobie, twoja
niszczycielska moc?f

Ale jeszcze nie okaż�
współczucia.

15 Nawet gdyby rozkwitł wśród
trzcin,

nadejdzie wiatr wschodni,
wiatr od Jehowy.

Nadci�gnie z pustyni, żeby
opróżnić jego studni�
i wysuszyć jego źródło.

Ograbi skarbiec ze wszyst-
kich kosztownościg.

16 Samaria zostanie uznana za
winn�h, bo zbuntowała si�
przeciwko swojemu Bogu i.

Jej mieszkańcy padn�
od miecza j.

Ich dzieci zostan�
roztrzaskane,

a kobiety w ci�ży—rozprute”.

14 Wróć, Izraelu, do Jehowy,
swojego Bogak,

bo potkn�łeś si� wskutek
swego przewinienia.

13:10 �Dosł. „s�dziowie”. 13:12 �Lub
„zawini�te”. 13:14 �Lub „Szeolu”, czyli
wspólnego grobu ludzkości. Zob. Słow-
niczek poj�ć.
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2 Wróćcie do Jehowy ze sło-
wami skruchy.

Powiedzcie Mu: „Przebacz
nasze przewinieniea i przyj-
mij od nas to, co dobre,

a my swoimi ustami złożymy
Ci ofiar� wysławianiab

niczym ofiar� z młodych
byków�.

3 Asyria nas nie wybawic.
Nie b�dziemy dosiadać konid.
I już wi�cej nie powiemy

do dzieła naszych r�k:
‚Boże nasz!’,

bo to Ty okazujesz miłosier-
dzie sierocie�”e.

4 „Ulecz� ich z niewiernościf.
Pokocham ich całym

sercem�g,
bo przestałem si� na nich

gniewaćh.
5 Stan� si� dla Izraela

jak rosa.
Zakwitnie on niczym lilia
i zapuści korzenie jak drze-

wa Libanu.

14:2 �Dosł. „ofiarujemy w zamian mło-
de byki naszych warg”. 14:3 �Dosł.
„chłopcu bez ojca”. 14:4 �Lub „ze swo-
jej wolnej woli”.

6 Jego gał�zki si� rozrosn�,
b�dzie tak wspaniały jak

drzewo oliwne,
a jego zapach b�dzie przypo-

minał zapach Libanu.
7 Mój lud znowu zamieszka

w moim cieniu.
B�dzie uprawiał zboże

i wypuści p�ki niczym
winorośla.

Moja sława� b�dzie niczym
wino Libanu.

8 Efraim zapyta: ‚Czy mam
jeszcze coś wspólnego
z bożkami?’b.

Odpowiem i b�d� nad nim
czuwałc.

B�d� jak bujny jałowiec.
To ja dam mu owoc”.

9 Kto jest m�dry, niech zrozu-
mie te rzeczy.

Kto jest roztropny,
niech je pozna.

Bo drogi Jehowy s� spra-
wiedliwed

i prawi b�d� nimi chodzić,
lecz ci, którzy łami� prawo,

b�d� si� na nich potykać.

14:7 �Dosł. „pami�tka”.
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OZEASZA 14:2 do JOELA Zarys treści 1282

KSI�GA

JOELA
ZARY S T R E

´
S C I

1 Straszna plaga owadów (1-14)
Dzień Jehowy jest bliski (15-20)

Prorok woła do Jehowy (19, 20)

2 Dzień Jehowy i Jego wielkie wojsko (1-11)
Wezwanie do powrotu do Jehowy (12-17)

„Rozdzierajcie swoje serca” (13)
Odpowiedź Jehowy skierowana do Jego
ludu (18-32)
„Wylej� swojego ducha” (28)

Cuda na niebie i na ziemi (30)
Kto wzywa imienia Jehowy,
b�dzie wybawiony (32)

3 Jehowa os�dza wszystkie narody (1-17)
Dolina Jehoszafata (2, 12)
Dolina s�du (14)
Jehowa twierdz� dla Izraela (16)

Jehowa błogosławi swojemu
ludowi (18-21)



1283 JOELA 1:1-14

1 Słowa Jehowy przekazane za
pośrednictwem Joela�, syna

Petuela:
2 „Posłuchajcie, starsi ludu,

zwróćcie uwag�, wszyscy
mieszkańcy kraju�.

Czy za waszych czasów
albo za czasów waszych
przodków

zdarzyło si� coś takiego
jak to?a

3 Opowiedzcie o tym swoim
synom,

wasi synowie niech opowie-
dz� swoim synom,

a ich synowie nast�pnemu
pokoleniu.

4 Co zostało po pierwszej in-
wazji szarańczy�, pożarła
kolejna chmarab,

co zostało po niej, pochłon�-
ły larwy szarańczy�,

a co zostało po nich, pożarła
szarańcza, która pochła-
nia wszystko, co spotka
na swojej drodzec.

5 Ocknijcie si�, pijacyd,
i płaczcie!

Lamentujcie, wszyscy upija-
j�cy si� młodym winem,

bo odj�to je wam od uste.
6 Do mojego kraju wtargn�ł

pewien naród—pot�żny,
niezliczonyf.

Jego z�by i szcz�ki s� jak
z�by i szcz�ki lwag.

7 Moj� winorośl zniszczył,
moje drzewo figowe
zamienił w pniak.

Zupełnie je ogołocił,
tak że na ich gał�ziach
nie została nawet kora.

A potem je porzucił.

1:1 � Imi� to znaczy „Jehowa jest Bo-
giem”. 1:2 �Lub „ziemi”. 1:4 �W tek-
ście hebr. użyto w tym wersecie czte-
rech różnych słów odnosz�cych si�
do szarańczy. �Lub „szarańcza bez-
skrzydła”.

8 Płaczcie żałośnie—jak dzie-
wica� ubrana w wór�

płacze za narzeczonym�,
którego straciła w mło-
dości.

9 Wdomu Jehowy nie składa
si� już ofiar zbożowych�a

ani ofiar płynnychb.
Kapłani, słudzy Jehowy,

s� pogr�żeni w żalu.
10 Pola zostały spustoszone,

ziemia okryła si� żałob�c,
bo ziarno zmarniało, skoń-

czyło si�� młode wino,
oliwa si� wyczerpaład.

11 Rolnicy s� załamani, hodow-
cy winorośli lamentuj�,

bo nie ma pszenicy ani j�cz-
mienia,

plony pól przepadły.
12 Winorośl uschła,

zwi�dły drzewa figowe.
Pousychały granatowce,

palmy i jabłonie—
wszystkie drzewae.
Radość ludu zamieniła si�

we wstyd.
13 Włóżcie na siebie wór�

i płaczcie�, kapłani,
lamentujcie, usługuj�cy

przy ołtarzuf.
Przyjdźcie i sp�dźcie noc

w worze, słudzy mojego
Boga.

Bo w domu waszego Boga
nie składa si� już ofiar
zbożowychg ani ofiar
płynnychh.

14 Ogłoście� post. Zwołajcie
uroczyste zgromadzenie i.

Zbierzcie w domu Jehowy,
swojego Boga, starszych
ludu i wszystkich miesz-
kańców krajuj

1:8 �Lub „młoda kobieta”. 1:8, 9 �Zob.
Słowniczek poj�ć. 1:8 �Lub „m�żem”.
1:10 �Lub „wyschło”. 1:13 �Dosł.
„przepaszcie si�”. �Lub „bijcie si�
w piersi”. 1:14 �Dosł. „uświ�ćcie”.
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b Wj 29:40
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h Wj 29:40

i Jl 2:15
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i wołajcie do Jehowy
o pomoc.

15 Ach, ten dzień już nadchodzi!
Dzień Jehowy jest bliskia.
Przyjdzie i sprowadzi zagła-

d� od Wszechmocnego!
16 Czy na naszych oczach

nie pozbawiono nas
jedzenia?

Czy z domu naszego Boga
nie znikn�ła radość?

17 Ziarno� skurczyło si�
pod szuflami.

Spichlerze opustoszały.
Stodoły zostały zburzone,

bo zboże wyschło.
18 Nawet zwierz�ta j�cz�!

Stada bydła bezładnie si�
bł�kaj�, bo nie ma dla nich
paszy.

Cierpi� stada owiec”.
19 Do Ciebie, Jehowo,

b�d� wołałb,
bo ogień pochłon�ł pastwi-

ska na pustkowiu,
płomień strawił wszystkie

drzewa.
20 Nawet dzikie zwierz�ta t�sk-

nie na Ciebie czekaj�,
bo wyschły strumienie,
a pastwiska na pustkowiu

pochłon�ł ogień.

2 „Zadmijcie w róg na Syjonie!c
Wydajcie okrzyk wojenny

na mojej świ�tej górze.
Niech zadrż� wszyscy miesz-

kańcy kraju�.
Bo nadchodzi dzień

Jehowy!d Bo jest już bliski!
2 To dzień ciemności i mrokue,

dzień ciemnych, g�stych
chmurf.

Jest jak szare światło
o brzasku rozlewaj�ce si�
na górach.

1:17 �Możliwe też „suszone figi”. 2:1
�Lub „ziemi”.

Istnieje pewien lud, liczny
i pot�żnya.

Nigdy wcześniej takiego
nie było

i już nigdy takiego nie
b�dzie—

przez wszystkie pokolenia.
3 Wszystko, co przed nim,

pochłania ogień,
wszystko, co za nim,

trawi� płomienieb.
Ziemia, która wcześniej

była jak ogród Edenc,
staje si� bezludnym pustko-

wiem.
Nic si� przed nim nie

uchroni.
4 Wszyscy oni z wygl�du przy-

pominaj� konie,
biegn� jak rumakid.

5 Gdy podskakuj� na wierz-
chołkach gór, wydaj� od-
głos podobny do odgłosu
rydwanówe,

do płomieni trzaskaj�cego
ognia, który pochłania
ściernisko.

S� niczym pot�żna armia
ustawiona w szyku bojo-
wymf.

6 Z ich powodu ludy b�d�
znosić udr�ki.

Każda twarz obleje si�
rumieńcem.

7 Ruszaj� do ataku
jak wojownicy.

Wspinaj� si� na mur
jak żołnierze.

Każdy trzyma si� obranego
kursu.

Ze swoich ścieżek
nie zbaczaj�.

8 Nie popychaj� jeden
drugiego.

Każdy idzie swoim szlakiem.
Gdy któryś padnie

od strzał�,

2:8 �Lub „pocisków”.
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inni dalej posuwaj� si�
w szyku.

9 Wpadaj� do miasta,
biegn� po murze.

Wspinaj� si� na domy,
wchodz� przez okna
jak złodziej.

10 Sprawiaj�, że trz�sie si� zie-
mia, kołysze si� niebo.

Słońce i ksi�życ ciemniej�a,
gwiazdy trac� swój blask.

11 Jehowa głośno przemówi do
swego wojskab. Jego obóz
jest bardzo licznyc.

Ten, który wprowadza
w czyn swoje słowo�,
jest pot�żny.

Dzień Jehowy jest wielki
i budzi wielki l�kd.

Któż zdoła go przetrwać?”e

12 „Teraz wi�c”, oświadcza
Jehowa, „wróćcie do mnie
całym swoim sercemf,

poszcz�cg, płacz�c i lamen-
tuj�c”.

13 „Rozdzierajcie swoje sercah,
a nie szaty i,

i wróćcie do Jehowy,
swojego Boga,

bo jest współczuj�cy�
i miłosierny, nieskłonny
do gniewu�j i pełen
lojalnej miłościk—

a zmieni decyzj�� i nie spro-
wadzi nieszcz�ścia.

14 Kto wie, może odst�pi
od swojego zamiaru,
zmieni decyzj��

i wam pobłogosławi? l

Awtedy b�dziecie mogli
składać Jehowie, swojemu
Bogu, ofiary zbożowe�
i ofiary płynne.

2:11 �Możliwe też „ten, który wprowa-
dza w czyn Jego słowo”. 2:13 �Lub
„łaskawy”. �Lub „cierpliwy”. 2:13, 14
�Lub „pożałuje”. 2:14 �Zob. Słowni-
czek poj�ć.

15 Zadmijcie w róg na Syjonie!
Ogłoście� post. Zwołajcie

uroczyste zgromadzeniea.
16 Zbierzcie lud. Uświ�ćcie

zbórb.
Zgromadźcie ludzi

starszych�. Zbierzcie dzie-
ci i niemowl�ta karmione
piersi�c.

Niech nowożeńcy wyjd�
ze swojej komnaty.

17 Niech kapłani, słudzy
Jehowy, płacz� i mówi�

mi�dzy portykiem a ołta-
rzemd:

‚Zlituj si�, Jehowo, nad swo-
im ludem.

Nie pozwól, żeby Twoja
własność stała si� przed-
miotem pogardy.

Niech inne narody nad nim
nie panuj�.

Dlaczego miałyby mówić:
„Gdzie jest ich Bóg?”’e.

18 Awtedy Jehowa da wyraz
gorliwości o swój kraj

i okaże współczucie swoje-
mu ludowif.

19 Jehowa mu odpowie:
‚Daj� wam zboże, młode

wino i oliw�.
B�dziecie jeść i pić do sytag.
Już nie pozwol�, żebyście

byli wśród narodów przed-
miotem zniewagih.

20 Odp�dz� od was najeźdźc�
z północy,

rozprosz� go po suchym,
bezludnym pustkowiu—

jego straż przedni��
ku morzu wschodniemu�,

a straż tyln� ku morzu
zachodniemu�.

I b�dzie si� nad nim unosił
ohydny smród,

2:15 �Dosł. „uświ�ćcie”. 2:16 �Lub
„starszych ludu”. 2:20 �Dosł. „twarz”.
�Chodzi o Morze Słone (Martwe).
�Chodzi o Morze Wielkie (

´
Sródziemne).
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b�dzie rozchodził si� odóra.
Bo dokonam wielkich

rzeczy’.
21 Nie bój si�, ziemio.

Raduj si�, ciesz, bo Jehowa
dokona wielkich rzeczy.

22 Nie bójcie si�,
polne zwierz�ta,

bo pastwiska na pustkowiu
si� zazieleni�b.

Drzewa wydadz� owocec,
figowce i winorośl przynios�

obfity plond.
23 Synowie Syjonu, radujcie

si�, cieszcie si� Jehow�,
swoim Bogieme,

bo da wam deszcz jesienny—
tyle, ile trzeba—

ześle ulew�,
deszcz jesienny i wiosenny,

jak wcześniejf.
24 Klepiska b�d� pełne

oczyszczonego ziarna,
tłocznie b�d� ociekać

młodym winem i oliw�”g.
25 „Wynagrodz� wam lata,

w których żerowała jedna
i druga chmara szarań-
czy�, jej larwy i szarańcza,
która pochłania wszystko,
co spotka na swojej
drodze—

moje wielkie wojsko, które
wysłałem przeciwko
wamh.

26 I na pewno b�dziecie jeść
do syta i,

i wysławiać imi� Jehowy,
swojego Boga j,

który dokonał dla was
cudownych rzeczy.

Mój lud już nigdy nie zazna
wstyduk.

27 Przekonacie si�, że jestem
pośród Izraela l

2:25 �W tekście hebr. użyto w tym wer-
secie czterech różnych słów odnosz�-
cych si� do szarańczy.

i że to ja jestem Jehowa,
wasz Bóga—że innego
nie ma!

Mój lud już nigdy nie zazna
wstydu.

28 A potem wylej� swojego
duchab na najróżniejszych
ludzi�.

I wasi synowie oraz wasze
córki b�d� prorokować,

ludzie starsi wśród was b�d�
mieć sny,

młodzi b�d� ogl�dać wizjec.
29 Nawet na swoich niewolni-

ków i niewolnice
wylej� w tych dniach swego

ducha.
30 I uczyni� cuda� na niebie

i na ziemi—
sprawi�, że pojawi si� krew,

ogień i słupy dymud.
31 Słońce zamieni si� w ciem-

ność, a ksi�życ w krewe,
zanim nadejdzie wielki,

budz�cy l�k dzień
Jehowyf.

32 Ale każdy, kto wzywa
imienia Jehowy,
b�dzie wybawionyg.

Ci, którzy ocalej�, znajd� si�
na górze Syjon i w Jerozo-
limieh—jak Jehowa
powiedział.

B�d� to ci, których wezwie
Jehowa”.

3 „W tych właśnie dniach,
w tym czasie,

gdy z powrotem sprowadz�
jeńców pojmanych z Judy
i Jerozolimyi,

2 zbior� również wszystkie
narody

i sprowadz� je do Doliny
Jehoszafata�.

2:28 �Dosł. „wszelkie ciało”. 2:30
�Lub „dam prorocze znaki”. 3:2 �Lub
„na Nizin� Jehoszafata”. Imi� Jehosza-
fat znaczy „Jehowa jest s�dzi�”.

ROZDZ. 2
a Iz 34:2, 3

b Iz 30:23
Iz 51:3

c Eze 34:27

d Am 9:14
Za 8:12

e Iz 12:6
Za 10:7

f Kpł 26:4
Pwt 11:14

g Kpł 26:10
Am 9:13
Mal 3:10

h Jl 1:4

i Kpł 26:5

j Pwt 26:10, 11

k Sof 3:11

l Ps 46:5
��������������������

szpalta 2
a Kpł 26:11, 12

Eze 37:26, 27

b Iz 32:15
Iz 44:3
Eze 39:29

c Dz 2:16-18

d Dz 2:19, 20

e Mt 24:29
Mk 13:24, 25
Łk 21:25
Obj 6:12

f Sof 1:14, 15
Mal 4:5

g Dz 2:21
Rz 10:13

h Abd 17
��������������������

ROZDZ. 3
i Pwt 30:3

Jer 30:3
Eze 39:28
Am 9:14
Sof 3:20

JOELA 2:21�do�3:2 1286



I b�d� si� tam z nimi s�dziła—
ze wzgl�du na moj� włas-

ność, ze wzgl�du na mój
lud, Izraela.

Bo rozproszyli go mi�dzy
narodami,

a mój kraj podzielili mi�dzy
siebieb.

3 O lud mój rzucali losyc.
Chłopca wymieniali

na prostytutk�,
dziewczynk� sprzedawali

za wino.
4 Co macie przeciwko mnie,

Tyrze, Sydonie i wszystkie
regiony Filistei?

Czy za coś mi odpłacacie?
Jeśli wy tak odpłacacie

mnie,
to ja szybko,w jednej chwili

obróc� wasz� odpłat� prze-
ciwkowam�d.

5 Ponieważ zabraliście moje
srebro i złotoe,

moje najwspanialsze skarby
wnieśliście do swoich
świ�tyń,

6 ponieważ mieszkańców Judy
i Jerozolimy sprzedawali-
ście Grekomf

i odprawialiście daleko z ich
terytorium,

7 wi�c ja sprowadz� ich z po-
wrotem stamt�d, dok�d
ich sprzedaliścieg,

i obróc� wasz� odpłat� prze-
ciwko wam�.

8 Wydam� waszych synów
i córki w r�ce mieszkań-
ców Judyh,

a oni sprzedadz� ich Sabej-
czykom, narodowi dale-
kiemu.

Bo ja, Jehowa, to powie-
działem.

3:4, 7 �Dosł. „zwróc� [wasz� odpłat�]
na wasz� głow�”. 3:8 �Dosł. „sprze-
dam”.

9 Ogłoście to wśród narodówa:
‚Przygotujcie si� do wojny!�

Wezwijcie do czynu dziel-
nych wojowników!

Niech przyjd� wszyscy żoł-
nierze. I niech wyrusz�!b

10 Przekujcie swoje lemiesze na
miecze, a noże ogrodnicze
na włócznie�.

Słaby niech powie:
„Jestem silny”.

11 Zbierzcie si� razem, wszyst-
kie okoliczne narody,
i przyb�dźcie na pomoc
sobie nawzajem!’”c.

ATy, Jehowo, sprowadź na
to miejsce swoich wojow-
ników�.

12 „Niech okoliczne narody, we-
zwane do czynu, przyb�d�
do Doliny Jehoszafata�,

bo ja tam zasi�d�, żeby je
wszystkie s�dzićd.

13 Chwyćcie za sierp, bo zboże
już dojrzało.

Przyjdźcie i depczcie wino-
grona, bo tłocznia jest już
pełnae,

kadzie si� przelewaj�.
Zło tych narodów jest
ogromne.

14 Wdolinie� s�du� stoj� tłumy,
liczne tłumy.

Bliski jest dzień, w którym
Jehowa os�dzi ludzi w tej
dolinie�f.

15 Słońce i ksi�życ ściemniej�,
gwiazdy strac� swój blask.

16 Jehowa zaryczy z Syjonu
jak lew,

donośnym głosem zawoła
z Jerozolimy

i niebo i ziemia si�
zakołysz�.

3:9 �Dosł. „uświ�ćcie wojn�”. 3:10
�Lub „dzidy”. 3:11 �Lub „mocarzy”.
3:12 �Lub „na Nizin� Jehoszafata”.
3:14 �Lub „na nizinie”. �Lub „roz-
strzygni�cia”. �Lub „na tej nizinie”.
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JOELA 3:17 do AMOSA Zarys treści 1288
Ale dla swojego ludu Jehowa

b�dzie schronieniema,
twierdz� dla ludu Izraela.

17 I przekonacie si�, że ja jestem
Jehowa,wasz Bóg, przeby-
waj�cy na Syjonie, mojej
świ�tej górzeb.

Jerozolima stanie si� świ�-
tym miejscem�c,

cudzoziemcy� już nie b�d�
przez ni� przechodzićd.

18 W tym dniu góry b�d� ocie-
kać młodym wineme,

wzgórza mlekiem,
wszystkie strumienie

w Judzie b�d� pełne wody.
Z domu Jehowy wytryśnie

źródłof

3:17 �Zob. Słowniczek poj�ć. �Lub
„obcy”.

i nawodni Dolin��
Akacjow��.

19 Natomiast Egipt opustoszejea,
Edom stanie si� bezludnym

pustkowiemb—
z powodu przemocy wobec

ludu Judyc,
w którego ziemi przelewali

niewinn� krewd.
20 Lecz Juda b�dzie na zawsze

zamieszkana,
Jerozolima—przez pokole-

nie za pokolenieme.
21 Tych, których wcześniej

uważałem za winnych krwi,
uznam za niewinnychf.

I ja, Jehowa, b�d� przebywał
na Syjonie”g.

3:18 �Lub „wadi”. Zob. Słowniczek
poj�ć. �Lub „dolin� Szittim”. Nazwa
„Szittim” znaczy „akacje”.
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KSI�GA

AMOSA
ZARY S T R E

´
S C I

1 Jehowa przekazuje Amosowi swoje
słowa (1, 2)

Wyroki za liczne bunty (3-15)
Syria (3-5), Filistea (6-8), Tyr (9, 10),
Edom (11, 12), Ammon (13-15)

2 Wyroki za liczne bunty (1-16)
Moab (1-3), Juda (4, 5), Izrael (6-16)

3 Ogłoszenie wyroku Bożego (1-8)
Bóg wyjawia swoje zamiary (7)

Or�dzie przeciw Samarii (9-15)

4 Or�dzie przeciw krowom Baszanu (1-3)
Jehowa szydzi z fałszywego kultu
Izraela (4, 5)

Izrael nie przyjmuje skarcenia (6-13)
„Przygotuj si� na spotkanie ze swoim
Bogiem” (12)

Bóg wyjawia człowiekowi swoje
myśli (13)

5 Izrael jak upadła dziewica (1-3)
�Wróćcie do Boga, a b�dziecie żyć’ (4-17)

„Miejcie nienawiść do zła, a kochajcie
dobro” (15)

Dzień Jehowy dniem ciemności (18-27)
Bóg nie przyjmuje ofiar Izraela (22)

6 Biada zadowolonym z siebie! (1-14)
Łoża z kości słoniowej, czasze
z winem (4, 6)

7 Wizje ukazuj�ce bliski koniec Izraela (1-9)
Szarańcza (1-3), ogień (4-6), pion (7-9)

Amos słyszy, że ma przestać
prorokować (10-17)

8 Wizja kosza owoców letnich (1-3)
Ci, którzy ciemi�ż� innych, pot�pieni (4-14)

Głód duchowy (11)

9 Wyrok Boży nieunikniony (1-10)
Dom Dawidowy powstanie na nowo (11-15)



1 Słowa Amosa�, jednego z ho-
dowców owiec z Tekoia, prze-

kazane mu w wizji dotycz�cej
Izraela za panowania judzkie-
go króla Uzzjaszab i izraelskiego
króla Jeroboamac, syna Joaszad,
dwa lata przed trz�sieniem zie-
mie. 2 Przemówił on:

„Jehowa zaryczy z Syjonu
jak lew,

donośnym głosem zawoła
z Jerozolimy

i pastwiska okryj� si� żałob�,
szczyt Karmelu wyschnie”f.

3 „Oto co mówi Jehowa:
‚„Ponieważ Damaszek

raz po raz si� buntował�,
ponieważ jego mieszkańcy

młócili Gilead żelaznymi
saniami młockarskimi,
nie odst�pi� od tego,
co postanowiłemg.

4 Na dom Chazaelah ześl�
ogień

i pochłonie on twierdze
Ben-Hadada i.

5 Połami� zasuwy w bramach
Damaszkuj.

Zniszcz� mieszkańców
Bikat-Awen

i władc�� Bet-Eden.
Lud Syrii b�dzie musiał iść

na wygnanie do Kir”k.
Tak powiedział Jehowa’.

6 Oto co mówi Jehowa:
‚„Ponieważ Gaza raz po raz

si� buntowała l,
ponieważ jej mieszkańcy wy-

dali Edomowi wszystkich
swoich jeńcówm, nie odst�-
pi� od tego, co postanowi-
łem.

1:1 � Imi� to znaczy „b�d�cy ci�żarem”
lub „nios�cy ci�żar”. 1:3 �Dosł. „z po-
wodu trzech zbrodni Damaszku i z po-
wodu czterech”. Tak samo w odniesieniu
do innych miejsc lub narodów wAm 1:6,
9, 11, 13. 1:5, 8 �Dosł. „trzymaj�cego
berło”.

7 Na mur Gazy ześl� ogieńa

i pochłonie on jej twierdze.
8 Zniszcz� mieszkańców

Aszdodub

i władc�� Aszkelonuc.
Wyst�pi� przeciw Ekronowid
i reszta Filistynów zginie”e.

Tak powiedział Wszech-
władny Pan, Jehowa’.

9 Oto co mówi Jehowa:
‚Ponieważ Tyr raz po raz si�

buntowałf,
ponieważ jego mieszkańcy

wydali Edomowi wszyst-
kich swoich jeńców,

ponieważ nie pami�tali
o przymierzu bracig,
nie odst�pi� od tego,
co postanowiłem.

10 Na mur Tyru ześl� ogień
i pochłonie on jego twierdze’h.

11 Oto co mówi Jehowa:
‚Ponieważ Edom raz po raz

si� buntował i,
ponieważ ścigał swojego

brata mieczemj

i nie chciał okazać mu miło-
sierdzia,

ponieważ w niepohamowa-
nym gniewie rozszarpuje
swoje ofiary

i jego furii nie ma końcak,
nie odst�pi� od tego,
co postanowiłem.

12 Ześl� na Teman ogieńl

i pochłonie on twierdze
Bocry’m.

13 Oto co mówi Jehowa:
‚„Ponieważ Ammonici

raz po raz si� buntowalin,
ponieważ w Gileadzie rozpru-

wali brzuchy ci�żarnych,
żeby poszerzyć swoje
terytoriumo, nie odst�pi�
od tego, co postanowiłem.

14 Pod mur Rabby podłoż�
ogieńp

i pochłonie on jej twierdze.
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Wdniu bitwy rozlegnie si�
okrzyk wojenny,

w dniu nawałnicy b�dzie
szalał wicher.

15 A król razem z ksi�ż�tami
pójdzie na wygnanie”a.
Tak powiedział Jehowa’.

2 „Oto co mówi Jehowa:
‚„Ponieważ Moab raz po raz

si� buntował�b,
ponieważ spalił kości

króla Edomu na wapno,
nie odst�pi� od tego,
co postanowiłem.

2 Ześl� na Moab ogień
i pochłonie on twierdze
Keriotc.

Wybuchnie wrzawa,
rozlegnie si� okrzyk wojen-

ny, zabrzmi dźwi�k rogu
i Moab zginied.

3 Zniszcz� jego władc��,
a razem z nim pozabijam

wszystkich ksi�ż�t”e.
Tak powiedział Jehowa’.

4 Oto co mówi Jehowa:
‚Ponieważ Juda raz po raz

si� buntowałaf,
ponieważ jej mieszkańcy

odrzucili prawo� Jehowy,
nie przestrzegali moich

przepisówg,
ponieważ sprowadziły ich

na manowce te same kłam-
stwa, za którymi opowie-
dzieli si� ich przodkowieh,
nie odst�pi� od tego,
co postanowiłem.

5 Ześl� na Jud� ogień
i pochłonie on twierdze

Jerozolimy’i.
6 Oto co mówi Jehowa:

‚Ponieważ Izrael raz po raz
si� buntował j,

2:1 �Dosł. „z powodu trzech zbrodni Mo-
abu i z powodu czterech”. Tak samo
w odniesieniu do innych miejsc lub na-
rodów wAm 2:4, 6. 2:3 �Dosł. „s�dzie-
go”. 2:4 �Lub „pouczenia”.

ponieważ jego mieszkańcy
sprzedawali prawego
za srebro,

a ubogiego za par� sanda-
łówa, nie odst�pi� od tego,
co postanowiłem.

7 Wdeptuj� w ziemi� mało zna-
cz�cychb,

na ścieżce potulnych stawia-
j� przeszkodyc.

Ojciec i syn współżyj� z t�
sam� dziewczyn�

i bezczeszcz� moje świ�-
te imi�.

8 Wyleguj� si� przy każdym
ołtarzud na szacie wzi�tej
w zastawe,

w domu� swoich bogów
pij� wino wymuszone
grzywn�’.

9 ‚A ja ze wzgl�du na was uni-
cestwiłem Amorytówf,

wysokich jak cedry i silnych
jak d�by.

Od góry zniszczyłem ich
owoce, a od dołu korzenieg.

10 Wyprowadziłem was z ziemi
egipskiejh

i przez 40 lat prowadziłem
po pustkowiui,

żebyście mogli wzi�ć
na własność ziemi�
amoryck�.

11 Niektórych spośród waszych
synów powołałem na pro-
roków j,

niektórych młodych
m�żczyzn spośród was
na nazirejczykówk.

Czy tak nie było, ludu Izrae-
la?’—pyta Jehowa.

12 ‚Ale wy nazirejczykom dawa-
liście do picia wino l,

a prorokom rozkazywaliście:
„Nie wolno wam proroko-
wać”m.

13 Dlatego zmiażdż� was
na waszej ziemi—

2:8 �Lub „świ�tyni”.
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jak wóz obładowany skoszo-
nym zbożem miażdży to,
co napotka na drodze.

14 Szybki nie b�dzie miał dok�d
ucieca,

silny straci sw� sił�,
żaden wojownik nie uratuje

życia�.
15 Łucznik nie utrzyma si�

na swojej pozycji,
pr�dki w nogach nie zdoła

zbiec,
jeździec na koniu nie ujdzie

cało�.
16 Nawet najodważniejszy�

z wojowników
b�dzie w tym dniu uciekał

nago’b—oświadcza
Jehowa”.

3 „Posłuchajcie, Izraelici, co
Jehowa o was powiedział—

o całym narodzie, który wypro-
wadził z ziemi egipskiej:
2 ‚Tylko was spośród wszyst-

kich ludów ziemi poznałem
osobiściec.

Dlatego rozlicz� si� z wami za
wszystkiewasze grzechyd.

3 Czy dwóch pójdzie razem,
jeśli si� nie umówili
i nie spotkali?

4 Czy lew wyda w lesie ryk,
gdy jeszcze nie schwytał
zdobyczy?

Czy młody lew� zaryczy
w swym legowisku, jeśli
nic nie upolował?

5 Czy ptak wpadnie na ziemi
w pułapk�, jeśli jej nie
zastawiono�?

Czy pułapka poderwie si�
z ziemi, gdy nic si� w ni�
nie złapie?

2:14 �Lub „duszy”. 2:15 �Lub „nie
ocali swej duszy”. 2:16 �Lub „odzna-
czaj�cy si� silnym sercem”. 3:4 �Lub
„młody grzywiasty lew”. 3:5 �Możliwe
też „jeśli nie umieszczono w niej przy-
n�ty”.

6 Gdy w mieście rozlega si�
dźwi�k rogu, czy ludzie
nie drż�?

Gdy Jehowa przyst�pi do
działania, czy na miasto
nie spadnie nieszcz�ście?

7 W rzeczywistości Wszech-
władny Pan, Jehowa,
nic nie uczyni,

dopóki nie wyjawi swego
zamiaru� swoim sługom
prorokoma.

8 Zaryczał lew!b Kto si�
nie b�dzie bał?

Przemówił Wszechwładny
Pan, Jehowa! Kto nie
b�dzie prorokował?’c.

9 ‚Ogłoście to z twierdz
Aszdodu,

z twierdz w ziemi egipskiej.
Powiedzcie: „Zbierzcie si�

razem na górach Samariid.
Zobaczcie, jaki szerzy si�

w niej zam�t,
jakie popełnia si� w niej

oszustwae.
10 Bo nie potrafi� robić tego,

co słuszne”, oświadcza
Jehowa,

„siej� w swych twierdzach
przemoc i zniszczenie”’.

11 Dlatego tak mówi Wszech-
władny Pan, Jehowa:

‚Wróg otoczy krajf,
pozbawi ci� siły,
twoje twierdze zostan�

spl�drowane’g.
12 Oto co mówi Jehowa:

‚Jak pasterz wyrywa z pasz-
czy lwa zaledwie dwie nogi
owcy lub kawałek ucha,

tak lud Izraela zostanie
wyrwany z r�k wroga—

ci, którzy teraz siedz� w Sa-
marii na okazałych łożach,
na wytwornych� kana-
pach’h.

3:7 �Lub „poufnej sprawy; tajemnicy”.
3:12 �Lub „damasceńskich”.
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13 ‚Posłuchajcie tego i ostrzeż-
cie� dom Jakuba’—oświad-
cza Wszechwładny Pan,
Jehowa, Bóg Zast�pów.

14 ‚Bo w dniu, w którym
rozlicz� si� z Izraelem
za wszystkie jego bunty�a,

rozprawi� si� też z ołtarzami
w Betelb.

Odetn� ich rogi, tak iż upad-
n� one na ziemi�c.

15 Zburz� dom letni razem
z domem zimowym’.

‚Run� domy z kości
słoniowejd,

wielkie domy� przestan�
istnieć’e—oświadcza
Jehowa”.

4 „Posłuchajcie tego,
krowy Baszanu,

pas�ce si� na górze
Samariif—

kobiety, które oszukujecie
mało znacz�cychg i gn�bi-
cie ubogich,

które mówicie do swoich
m�żów�: ‚Przynieś nam
coś do picia!’.

2 Wszechwładny Pan, Jehowa,
przysi�ga na swoj� świ�-
tość:

‚„Nadchodz� dni, gdy
wywlok� was hakami
rzeźniczymi,

a reszt� spośród was haczy-
kami rybackimi.

3 Wyjdziecie przez wyłomy
w murze, każda wprost
przed siebie,

i wyp�dz� was do Harmonu”.
Tak oświadcza Jehowa’.

4 ‚Chodźcie wi�c sobie
do Betel i dopuszczajcie
si� grzechu�h,

3:13 �Lub „dajcie świadectwo przeciw”.
3:14 �Lub „zbrodnie”. 3:15 �Możliwe
też „wiele domów”. 4:1 �Lub „panów”.
4:4 �Lub „buntujcie si�; dopuszczajcie
si� zbrodni”.

chodźcie do Gilgal i grzesz-
cie jeszcze bardzieja.

Przynoście rano swoje
ofiaryb,

na trzeci dzień dziesi�cinyc.
5 Spalajcie ofiary dzi�kczynne

z chleba na zakwasied.
I rozgłaszajcie, że składacie

dobrowolne ofiary!
Bo wy kochacie to robić,

ludu Izraela’—oświadcza
Wszechwładny Pan,
Jehowa.

6 ‚Sprowadziłem na was głód�
we wszystkich waszych
miastach.

Sprawiłem, że we wszyst-
kich waszych domach
brakowało chlebae.

Mimo to nie wróciliście do
mnie’f—oświadcza Jehowa.

7 ‚Sprawiłem też, że trzy
miesi�ce przed żniwami
przestały padać obfite
deszczeg.

Spuściłem deszcz na jedno
miasto, ale na inne już nie.

Jedno pole deszcz zrosił,
lecz inne, którego nie zrosił,

wysychało.
8 Ludzie z dwóch, trzech

miast, słaniaj�c si�, szli
do jednego, żeby napić si�
wodyh,

ale nie ugasili swojego prag-
nienia.

Mimo to nie wróciliście do
mnie’i—oświadcza Jehowa.

9 ‚Wasze uprawy poraziłem
spiekot� i rdz� j.

Mieliście wiele sadów
i winnic,

ale wasze drzewa figowe
i drzewa oliwne pożarła
szarańczak.

Mimo to nie wróciliście do
mnie’l—oświadcza Jehowa.

4:6 �Dosł. „dałem wam czystość z�-
bów”.
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10 ‚Dotkn�łem was zaraz�
podobn� do znanej wam
z Egiptua.

Młodych m�żczyzn
spośród was pozabijałem
mieczemb, a wasze konie
wydałem na łupc.

Sprawiłem, że powietrze
w waszych obozach wypeł-
nił smród zwłokd.

Mimo to nie wróciliście do
mnie’—oświadcza Jehowa.

11 ‚Spustoszyłem wasz kraj,
jak spustoszyłem Sodom�

i Gomor�e.
I staliście si� jak kawałek

drewna wyrwany z ognia.
Mimo to nie wróciliście do

mnie’f—oświadcza Jehowa.
12 ‚Dlatego znowu ci� ukarz�,

Izraelu.
Przygotuj si� na spotkanie

ze swoim Bogiem,
bo właśnie tak z tob�

post�pi�’.
13 To On ukształtował góryg

i stworzył wiatrh.
To On wyjawia człowiekowi

swoje myśli.
On świt zamienia w ciem-

nośći.
Kroczy po wzniesieniach

ziemi j.
Jego imi�—Jehowa,

Bóg Zast�pów”.

5 „Posłuchajcie, co o was po-
wiem, domu Izraela, posłu-

chajcie tej żałobnej pieśni:
2 ‚Dziewica, Izrael, upadła.

Nie może si� podnieść.
Leży opuszczona na swojej

ziemi
i nie ma nikogo, kto by j�

podniósł’.
3 „Oto co mówi Wszechwład-

ny Pan, Jehowa:
‚Do miasta, z którego wyru-

szy na wojn� tysi�c,
powróci stu,

a do tego, z którego wyruszy
stu, powróci dziesi�ciu—
właśnie coś takiego spotka
dom Izraela’a.

4 „Oto co Jehowa mówi do
domu Izraela:

‚Wróćcie do mnie�, a b�dzie-
cie żyćb.

5 Nie chodźcie do Betelc,
nie chodźcie do Gilgald,

nie podróżujcie do Beer-
-Szebye.

Bo Gilgal z cał� pewności�
pójdzie na wygnanief,

Betel obróci si� w ruin��.
6 Wróćcie� do Jehowy,

a b�dziecie żyćg.
W przeciwnym razie On stra-

wi dom Józefa jak ogień.
Pochłonie Betel i nie b�dzie

nikogo, kto by ten ogień
ugasił.

7 Sprawiedliwość zamieniacie
w piołun�,

prawość wdeptujecie
w ziemi��h.

8 Ten, który utworzył gwiaz-
dozbiór Kima� i gwiazdo-
zbiór Kesil�i,

który g�sty mrok zamienia
w światło poranka,

który sprawia, że dzień staje
si� ciemny jak nocj,

który przywołuje wody
morza,

żeby je wylać na powierzch-
ni� ziemik,

ma na imi� Jehowa.
9 On na siłacza sprowadzi

nagł� zgub�,
zniszczenie na warownie.

5:4 �Dosł. „szukajcie mnie”. 5:5 �Moż-
liwe też „stanie si� miejscem ta-
jemnym”. 5:6 �Dosł. „szukajcie”. 5:7
�Lub „gorycz”. �Dosł. „rzucacie na zie-
mi�”. 5:8 �Może chodzić o Plejady,
czyli gromad� gwiazd w gwiazdozbio-
rze Byka. �Może chodzić o gwiazdo-
zbiór Oriona.
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10 Nienawidzicie tych, którzy
w bramie miasta udzielaj�
upomnień,

brzydzicie si� tymi, którzy
mówi� prawd�a.

11 ˙
Z�dacie od ubogiego zapłaty

za dzierżaw� ziemi�,
domagacie si� od niego dani-

ny ze zbożab.
Chociaż wi�c pobudowali-

ście sobie domy z ciosane-
go kamienia, nie b�dziecie
w nich mieszkaćc,

choć zasadziliście najlepsze
winnice, nie b�dziecie pić
z nich winad.

12 Bo znam wasze liczne
wyst�pki�,

wiem, jak ci�żkie s� wasze
grzechy—

dr�czycie prawego,
bierzecie łapówki�,
w bramie miasta odmawiacie

biednym sprawiedliwego
wyrokue.

13 Roztropni b�d� w tym czasie
milczeć,

bo b�dzie to czas nieszcz�ś-
ciaf.

14 Szukajcie tego, co dobre,
nie tego, co złeg,

a b�dziecie żyćh.
Jehowa, Bóg Zast�pów,

b�dzie wtedy z wami,
tak jak twierdzicie, że teraz

jest z wami i.
15 Miejcie nienawiść do zła,

a kochajcie dobro j.
Niech w bramach miasta za-

kwitnie sprawiedliwośćk.
Może wtedy Jehowa,

Bóg Zast�pów,
okaże łask� pozostałym

z domu Józefa’ l.
16 „Oto co mówi Jehowa,

Bóg Zast�pów, Jehowa:

5:11 �Lub „podatku gruntowego”. 5:12
�Lub „bunty; zbrodnie”. �Lub „zapłat�
za milczenie”.

‚Na wszystkich placach
podniesie si� lament,

na wszystkich ulicach b�-
dzie si� wołać: „Ach! Ach!”.

Rolnicy zostan� wezwani,
żeby zawodzili,

zawodowe płaczki—
żeby lamentowały’.

17 ‚Lament rozlegnie si�
w każdej winnicya,

bo przejd� pośród was,
by was ukarać’—
mówi Jehowa.

18 ‚Biada tym, którzy bardzo
pragn� dnia Jehowy!b

Czy wiecie, co dzień
Jehowy b�dzie dla was
oznaczał?c

B�dzie on ciemności�,
a nie światłemd.

19 B�dzie wtedy tak, jakby
ktoś uciekał przed lwem,
a wyszedł mu naprzeciw
niedźwiedź,

i jakby wszedł do domu
i oparł si� r�k� o ścian�,
a uk�sił go w�ż.

20 Dzień Jehowy b�dzie ciem-
ności�, a nie światłem,

b�dzie w nim mrok,
a nie jasność.

21 Nienawidz� waszych świ�t,
gardz� nimie.

Woń, jaka si� roztacza pod-
czas waszych uroczystych
zgromadzeń, nie jest dla
mnie miła.

22 Możecie mi składać całopa-
lenia, dary ofiarne,

ale i tak nie sprawi� mi one
przyjemnościf.

Nawasze ofiary współuczest-
nictwa� z tucznych zwie-
rz�t nie b�d� patrzył
z uznaniemg.

23 Oszcz�dźcie mi słuchania
swoich głośnych pieśni,

5:22 �Zob. Słowniczek poj�ć.

ROZDZ. 5
a 1Kl 18:17

1Kl 22:8

b Mi 2:2

c Iz 9:9, 10

d Pwt 28:30

e Iz 10:1, 2
Am 2:6, 7

f Mi 2:3

g Iz 1:16, 17
Mi 6:8

h Kpł 18:5
Pwt 30:19, 20

i 2Kn 15:2
Mi 3:11

j Ps 34:14
Ps 97:10
Rz 12:9

k 2Kn 19:6
Am 5:24

l Jer 31:7
Za 10:6

��������������������

szpalta 2
a Oz 9:2

b Iz 5:18, 19

c Am 4:12

d Sof 1:14, 15

e Prz 15:8

f Ps 50:8
Iz 66:3
Oz 6:6

g Iz 1:11

AMOSA 5:10-23 1294



nie chc� już słyszeć dźwi�ku
waszych harf�a.

24 Niech sprawiedliwość
popłynie jak rzekab,

prawość jak potok, który
nigdy nie wysycha.

25 Domu Izraela, czy przez
40 lat na pustkowiu

to mnie składaliście ofiary,
dary ofiarne?c

26 Teraz wi�c weźmiecie ze so-
b� swojego króla Sakkuta
oraz Kewana�,

wizerunki gwiezdnego
bóstwa, które sobie
zrobiliście,

27 a ja ześl� was na wygnanie
poza Damaszek’d—mówi
Ten, którego imi� brzmi
Jehowa, Bóg Zast�pów”e.

6 „Biada zadowolonym
z siebie� mieszkańcom
Syjonu

i czuj�cym si� bezpiecznie
na górze Samarii!f

Biada dostojnikom najzna-
mienitszego z narodów,

tym, do których przychodzi
dom Izraela!

2 Wyruszcie do Kalne
i zobaczcie,

idźcie do Wielkiego
Chamatug

i filistyńskiego Gat.
Czy s� one lepsze

niż te królestwa�
albo czy ich terytoria s�

wi�ksze od waszych?
3 Nie myślicie o dniu

nieszcz�ściah.
Pozwalacie panować

przemocyi.

5:23; 6:5 �Hebr. néwel. Instrument stru-
nowy przypominaj�cy harf� lub lir�.
5:26 �Oba te bóstwa mog� oznaczać
planet� Saturn, któr� czczono jako bo-
ga. 6:1 �Lub „pewnym siebie”. 6:2
�Najwyraźniej chodzi o królestwo Judy
i królestwo Izraela.

4 Rozkładacie si� na łożach
z kości słonioweja, wylegu-
jecie si� na kanapachb,

jecie najlepsze barany
z trzody i tuczne ciel�ta�c.

5 Układacie pieśni
do śpiewania
przy dźwi�kach harfy�d,

jak Dawid wymyślacie nowe
instrumentye.

6 Pijeciewino z wielkichczaszf,
natłuszczacie si� najwybor-

niejszymi olejkami.
A kl�sk� domu Józefa si� nie

przejmujecieg.
7 Dlatego pójdziecie na wy-

gnanie przed wszystkimi
innymi wygnańcamih.

I dla wyleguj�cych si�
na łożach skończy si�
czas zabawy.

8 Oto co mówi Jehowa, Bóg
Zast�pów: ‚Wszechwładny
Pan, Jehowa, przysi�ga
na samego siebie�’ i:

‚„Brzydz� si� pych� Jakuba j,
nienawidz� jego twierdzk.
Miasto i wszystko,

co w nim jest, wydam
w r�ce wrogów l.

9 „‚ „Jeśli w jakimś domu po-
zostanie dziesi�ciu m�żczyzn, to
i oni ponios� śmierć. 10 Ich
krewny� przyjdzie, żeby ich wy-
nieść i spalić jednego po dru-
gim. Usunie z domu ich zwłoki�,
a potem zapyta kogoś w gł�bi
domu: ‚Czy jest jeszcze ktoś z to-
b�?’. A ten odrzeknie: ‚Nie ma ni-
kogo!’. Wtedy on powie: ‚Milcz!
Nie czas teraz wzywać imienia
Jehowy’”.
11 Bo to Jehowa wyda rozkazm

i sprawi, że wielki dom
zamieni si� w gruzy,

mały w kup� kamienin.

6:4 �Lub „młode byki”. 6:8 �Lub „na
swoj� dusz�”. 6:10 �Dosł. „brat ojca”.
�Dosł. „kości”.
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12 Czy po skale biegaj� konie
albo czy ktoś b�dzie tam

orał bykiem?
Awy zamieniliście sprawied-

liwość w truj�c� roślin�,
owoc prawości w piołun�a.

13 Cieszycie si� z czegoś, co nie
ma żadnej wartości,

i mówicie: „Czy to nie włas-
nej sile zawdzi�czamy
swoj� pot�g��?”b.

14 Dlatego, domu Izraela, spro-
wadzam przeciw wam na-
ród’c, oświadcza Jehowa,
Bóg Zast�pów,

‚i b�dzie was on n�kał
od Lebo-Chamat�d

aż po Dolin� Araby�’ ”.

7 Oto co Wszechwładny Pan,
Jehowa, pokazał mi w wi-

zji: Gdy zacz�ł wschodzić póź-
ny plon�—po pokosie przezna-
czonym dla króla—sprowadził
On chmar� szarańczy. 2 Kie-
dy szarańcza skończyła pożerać
roślinność kraju, powiedziałem:
„Wszechwładny Panie, Jehowo,
wybacz, prosz�, swojemu ludo-
wi!e Jak Jakub to przetrwa?�
Jest przecież taki słaby!”f.

3 Jehowa zmienił wi�c decy-
zj��g. „Nie dojdzie do tego”—
rzekł Jehowa.

4 Oto co jeszczeWszechwład-
ny Pan, Jehowa, pokazał mi
w wizji: Wszechwładny Pan, Je-
howa, przywołał ogień jako na-
rz�dzie kary. Ogień ten wysuszył
gł�biny wodne, pochłon�ł też
pewien obszar ziemi. 5 Wte-
dy powiedziałem: „Wszechwład-
ny Panie, Jehowo, prosz�, po-
wstrzymaj toh. Jak Jakub to

6:12 �Lub „gorycz”. 6:13 �Dosł. „ro-
gi”. 6:14 �Lub „wejścia do Chama-
tu”. �Lub „Wadi Araby”. Zob. Słowni-
czek poj�ć, hasło „Wadi”. 7:1 �Zasiany
w styczniu i lutym. 7:2, 5 �Dosł. „jak
Jakub powstanie?”. 7:3, 6 �Lub „poża-
łował”.

przetrwa?� Jest przecież taki
słaby!”a.

6 Jehowa zmienił wi�c decy-
zj��b. „Do tego również nie doj-
dzie”—rzekł Wszechwładny Pan,
Jehowa.

7 Oto co jeszcze Jehowa po-
kazał mi w wizji: Stał On na
murze zbudowanym przy uży-
ciu pionu� i trzymał pion w r�-
ce. 8 Jehowa przemówił wtedy
do mnie: „Co widzisz, Amo-
sie?”. Odpowiedziałem: „Pion”.
Nast�pnie Jehowa rzekł: „Przy-
kładam pion do mojego ludu, Iz-
raela. Już dłużej nie b�d� mu
wybaczałc. 9 Wzniesienia Iza-
akad zostan� spustoszone, sank-
tuaria Izraela zburzonee. Wy-
st�pi� z mieczem przeciwko
domowi Jeroboama�”f.

10 A Amacjasz, kapłan z Be-
telg, wysłał do izraelskiego króla
Jeroboamah nast�puj�c� wiado-
mość: „Amos knuje przeciw to-
bie spisek w samym sercu Iz-
raela i. Lud tej ziemi nie może
już ścierpieć jego słów j. 11 Bo
Amos mówi: ‚Jeroboam zginie
od miecza, a Izrael na pewno zo-
stanie uprowadzony ze swojego
kraju na wygnanie’”k.

12 Potem Amacjasz zwrócił
si� do Amosa: „Wizjonerze, idź
st�d! Uciekaj do ziemi judzkiej!
Tam zarabiaj sobie na chleb�
i tam sobie prorokuj l. 13 Ale
w Betel nie wolno ci już proro-
kowaćm, bo tu jest sanktuarium
królan i dom królestwa”.

14 Amos odpowiedział na to
Amacjaszowi: „Nie byłem proro-
kiem ani synem proroka. Byłem
pasterzemo i dogl�dałem fig�

7:7 �Przyrz�d w postaci sznurka z umo-
cowanym ci�żarkiem wyznaczaj�cy kie-
runek pionowy przy budowie ścian lub
innych konstrukcji. 7:9 �Chodzi o Je-
roboama II, syna Joasza (Jehoasza).
Zob. Am 1:1. 7:12 �Dosł. „jedz chleb”.
7:14 �Lub „nacinałem figi”.
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na sykomorach. 15 Ale Jeho-
wa wezwał mnie, gdy pasłem
trzod�, i Jehowa powiedział do
mnie: ‚Idź, prorokuj mojemu lu-
dowi, Izraelowi’a. 16 Teraz wi�c
posłuchaj, co mówi Jehowa:
‚Wci�ż powtarzasz: „Nie proro-
kuj przeciw Izraelowib, nie mów
ani słowac przeciwko domo-
wi Izaaka”. 17 Dlatego Jehowa
oświadcza: „Twoja żona zosta-
nie w mieście prostytutk�, twoi
synowie i twoje córki zgin�
od miecza. Twoja ziemia zosta-
nie podzielona sznurem mierni-
czym, ty sam umrzesz na nie-
czystej ziemi, a Izrael na pewno
pójdzie ze swojego kraju na wy-
gnanie”’”d.

8 Wszechwładny Pan, Jehowa,
pokazał mi w wizji kosz owo-

ców letnich. 2 I zapytał: „Co
widzisz, Amosie?”. Odpowie-
działem: „Kosz owoców letnich”.
Wtedy Jehowa rzekł do mnie:
„Nadchodzi kres mojego ludu,
Izraela. Już dłużej nie b�d� mu
wybaczałe. 3 ‚W tym dniu pieś-
ni świ�tynne zamieni� si� w la-
ment’f—oświadcza Wszechwład-
ny Pan, Jehowa. ‚Wsz�dzie b�d�
porozrzucane trupy—mnóstwo
trupówg. Cisza!’.
4 Słuchajcie tego, wy, którzy

depczecie ubogich,
którzy potulnych w tym

kraju doprowadzacie
do zgubyh

5 i pytacie: ‚Kiedy minie nów i,
żebyśmy mogli handlować
zbożem?

Kiedy minie szabatj,
żebyśmy mogli wystawić
zboże na sprzedaż?

Zmniejszymy miar��,
podniesiemy cen��,

8:5 �Dosł. „ef�”. Efa odpowiadała 22 l.
Zob. Dodatek B14. �Dosł. „sykl”. Sykl
odpowiadał 11,4 g. Zob. Dodatek B14.

sfałszujemy wag�, żeby oszu-
kiwać ludzia.

6 B�dziemy kupować biednych
za srebro,

ubogich za par� sandałówb,
b�dziemy sprzedawać

wybrakowane zboże’.
7 Jehowa, Duma Jakuba,

przysi�ga na samego
siebiec:

‚Nigdy nie zapomn� żadnego
z ich uczynkówd.

8 Kraj� zadrży z tego powodu,
a każdy jego mieszkaniec

pogr�ży si� w żałobiee.
Czy nie wzburzy si� cały jak

Nil?
Czy nie wzbierze i nie opad-

nie jak Nil w Egipcie?’f.
9 ‚W tym dniu’,

oświadcza Wszechwładny
Pan, Jehowa,

‚sprawi�, że w południe zaj-
dzie słońce,

w biały dzień kraj pogr�ży
si� w ciemnościachg.

10 Wasze świ�ta zamieni�
w żałob�h,

a wszystkie wasze radosne
pieśni w pieśni żałobne.

Wszystkie biodra okryj�
worem� i sprawi�, że na
każdej głowie pojawi si�
łysina.

B�dziecie wtedy lamento-
wać, jak byście opłakiwali
śmierć jedynaka.

Jakże bolesny� b�dzie to
koniec!’.

11 ‚Nadchodzi czas’, oświad-
cza Wszechwładny Pan,
Jehowa,

‚gdy ześl� na t� ziemi� głód—
nie głód spowodowany bra-

kiem chleba czy wody,
ale głód słuchania słów

Jehowyi.

8:8 �Lub „ziemia”. 8:10 �Zob. Słowni-
czek poj�ć. �Lub „gorzki”.
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12 Słaniaj�c si�, b�d� chodzić
od morza do morza

i z północy na wschód�.
B�d� si� bł�kać, szukaj�c

słowa Jehowy, lecz go
nie znajd�.

13 W tym dniu z pragnienia
mdleć b�d�

pi�kne dziewcz�ta�, jak rów-
nież młodzi m�żczyźni.

14 To ci, którzy przysi�gaj� na
fałszywych bogów� Sama-
riia, którzy mówi�:

„Dan, przysi�gam na życie
twojego boga!”b

oraz „Przysi�gam na drog�
do Beer-Szeby!”c.

Tacy upadn� i już si�
nie podnios�’”d.

9 Nad ołtarzem zobaczyłem
Jehow�e. Przemówił On do

mnie: „Uderz w głowice kolumn,
tak żeby zatrz�sł si� cały budy-
nek, rozbij je. Tych, którzy oca-
lej�, pozabijam mieczem.

˙
Zaden

z uciekaj�cych nie zdoła zbiec,
nikomu nie uda si� umkn�ćf.
2 Choćby zakopali si�

w grobie�,
moja r�ka ich stamt�d

wyci�gnie.
Choćby wznieśli si� do nieba,
sprowadz� ich stamt�d.

3 Choćby ukryli si� na szczy-
cie Karmelu,

znajd� ich i stamt�d ści�gn�g.
Choćby ukryli si� przed moi-

mi oczami na dnie morza,
rozkaż� w�żowi, żeby ich

tam uk�sił.
4 I choćby wrogowie zabrali

ich do niewoli,
nakaż� mieczowi, żeby

ich pozabijałh.

8:12 �Lub „ku wschodowi słońca”.
8:13 �Dosł. „dziewice”. 8:14 �Dosł.
„na win�”. 9:2 �Lub „Szeolu”, czyli
wspólnym grobie ludzkości. Zob. Słow-
niczek poj�ć.

Dopilnuj�, żeby spotkało ich
zło, a nie dobroa.

5 Wszechwładny Pan, Jehowa,
Bóg Zast�pów, dotyka
ziemi�

i ona topniejeb, a wszyscy jej
mieszkańcy pogr�żaj� si�
w żałobiec.

Burzy si� cała jak Nil
i opada jak Nil w Egipcied.

6 Ten, który buduje w niebie
schody,

który rozci�ga nad ziemi�
sklepienie,

Ten, który przywołuje wody
morza,

żeby je wylać na powierzch-
ni� ziemie,

ma na imi� Jehowaf.
7 ‚Ludu Izraela, czy nie jeste-

ście dla mnie jak Etiopczy-
cy�?’—pyta Jehowa.

‚Czy nie wyprowadziłem
Izraela z ziemi egipskiejg,

Filistynów z Kretyh,
a Syryjczyków z Kir?’ i.

8 ‚Ja,Wszechwładny Pan,
Jehowa, przygl�dam si�
temu grzesznemu
królestwu

i zgładz� je z powierzchni
ziemi j.

Ale nie wytrac� domu
Jakuba całkowicie’k—
oświadcza Jehowa.

9 ‚Wydam rozkaz
i rozprosz� dom Izraela

mi�dzy wszystkimi
narodami l,

przesiej� go jak przez sito,
żeby ani jeden kamyk

nie spadł na ziemi�.
10 Wszyscy grzesznicy spośród

mojego ludu zgin�
od miecza,

ci, którzy mówi�: „Nie spotka
nas żadne nieszcz�ście,
nie dosi�gnie nas”’.

9:5 �Lub „kraju”. 9:7 �Lub „Kuszyci”.
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11 ‚W tym dniu na nowo po-
stawi� dom� Dawidowya,
który upadł.

Naprawi� jego wyłomy,
podnios� go z ruin.
Odbuduj� go, żeby był taki

jak dawniejb.
12 I zawładn� tym, co pozosta-

nie z Edomuc,
oraz wszystkimi narodami,

w których wzywa si� moje-
go imienia’—oświadcza Je-
howa, który dokona tego,
co postanowił.

13 ‚Nadchodz� dni’, oświadcza
Jehowa,

‚gdy oracz doścignie
żniwiarza,

9:11 �Lub „szałas; namiot”.

a depcz�cy winogrona
siewc�a.

Góry b�d� ociekać młodym
winemb,

b�d� nim opływać� wszyst-
kie wzgórzac.

14 Sprowadz� Izraela, mój lud,
z niewolid.

I odbuduj� spustoszone
miasta, i je zaludni�e.

Zasadz� winnice i b�d� pić
z nich winof,

pozakładaj� sady i b�d� jeść
z nich owoce’g.

15 ‚Zasadz� ich na ich ziemi
i już nikt nie wykorzeni ich

z ziemi, któr� im daj�’h—
mówi Jehowa, wasz Bóg”.

9:13 �Dosł. „b�d� topnieć”.

ROZDZ. 9
a Iz 9:6, 7

Iz 16:5
Jer 23:5
Eze 37:24, 25
Za 12:8
Łk 1:31-33

b 2Sm 7:11
Dz 15:16-18

c Lb 24:18
Iz 11:14
Abd 18, 19
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szpalta 2
a Kpł 26:5

Oz 2:22
b Jl 3:18
c Iz 35:1

Iz 55:12
d Ezd 3:1

Jer 30:3
Eze 39:25

e Iz 61:4
Eze 36:33

f Iz 65:21, 22
Eze 28:25, 26

g Iz 62:8, 9
Mi 4:4

h Iz 60:21
Eze 34:27, 28
Eze 37:25
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1 Wizja Abdiasza�.
Oto co mówi on w zwi�zku

z or�dziem Wszechwład-
nego Pana, Jehowy,
o Edomiea:

„Usłyszeliśmy wieść
od Jehowy

i do narodów został posłany
wysłannik:

1 � Imi� to znaczy „sługa Jehowy”.

‚Wstańcie, przygotujmy si�
do bitwy przeciw
niemu’”a.

2 „Spójrz! Sprawiłem, że nic
nie znaczysz wśród naro-
dów.

Bardzo si� tob� pogardzab.
3 Zwiodło ci� zuchwalstwo

twojego sercac,
ciebie, który przebywasz

w skalnych rozpadlinach,

KSI�GA

ABDIASZA
ZARY S T R E

´
S C I

Wyniosły Edom zostanie poniżony (1-9)
Przemoc Edomu wobec Jakuba (10-14)

Dzień Jehowy i wyrok
na narodach (15, 16)

Odrodzenie domu Jakuba (17-21)
Edom zostanie pochłoni�ty
przez Jakuba (18)

Władza b�dzie należeć do Jehowy (21)

a Iz 21:11
Eze 25:12-14
Jl 3:19
Am 1:11, 12

��������������������

szpalta 2
a Jer 49:14-16

b Jer 49:8

c Mal 1:4



który mieszkasz wysoko
i myślisz sobie:

‚Kto mnie str�ci na ziemi�?’.
4 Choćbyś zamieszkał� wyso-

ko jak orzeł,
choćbyś założył gniazdo

wśród gwiazd,
i stamt�d bym ci� str�cił”—

oświadcza Jehowa.
5 „Gdyby przyszli do ciebie

złodzieje, gdyby noc�
weszli grabieżcy,

czy nie ukradliby tylko tego,
co by chcieli?

(Jakże doszcz�tnie zosta-
niesz zniszczony!)�.

Albo gdyby przyszli do cie-
bie zbieracze winogron,

czy nie zostawiliby jakichś
resztek?a

6 Jakże dokładnie przeszuka-
no Ezawa!

Spl�drowano jego ukryte
skarby!

7 Przep�dzili ci� aż do granicy.
Wszyscy twoi sojusznicy� ci�

oszukali.
Ci, którzy żyli z tob� w poko-

ju, zatryumfowali nad tob�.
Ci, którzy jedz� z tob� chleb,

zastawi� na ciebie sieć,
ale ty tego nie dostrzeżesz.

8 Czy w tym dniu”, mówi
Jehowa,

„nie wytrac� m�drców
z Edomub,

maj�cych rozeznanie z gó-
rzystego regionu Ezawa?

9 Przeraż� si� twoi wojowni-
cyc, Temanied,

bo każdy w górzystym regio-
nie Ezawa zostanie zgła-
dzony podczas rzezie.

10 Z powodu przemocy wobec
swojego brata, Jakuba,f

4 �Możliwe też „poszybował”. 5 �Moż-
liwe też „ile by zniszczyli?”. 7 �Lub
„zwi�zani z tob� przymierzem”.

zostaniesz okryty hańb�a

i znikniesz na zawszeb.
11 Stałeś na uboczu w dniu,

gdy obcy wzi�li do niewoli
jego wojskoc,

gdy cudzoziemcy wkroczyli
do jego miasta� i o Jerozo-
lim� rzucali losyd.

Zachowywałeś si� jak jeden
z nich.

12 Nie powinieneś si� cieszyć
z niedoli swojego bratae,

nie powinieneś si� radować
w dniu zgubyJudejczykówf

i nie powinieneś tak aro-
gancko wypowiadać si�
w dniu ich udr�ki.

13 Nie powinieneś wkraczać
do miasta� mojego ludu
w dniu jego kl�skig,

nie powinieneś si� cieszyć
z jego nieszcz�ścia

i nie powinieneś wyci�gać
r�ki po jego bogactwo
w dniu jego kl�skih.

14 Nie powinieneś stać na roz-
staju dróg i zabijać jego
uciekinierów i

i nie powinieneś wydawać
jego ocalałych w dniu
udr�ki j.

15 Bo bliski jest dzień Jehowy,
gdy zwróci si� On przeciw
wszystkim narodomk.

Jak ty post�powałeś,
tak post�pi si� z tob� l.

Twoje czyny obróc� si�
przeciwko tobie�.

16 Bo jak piliście na mojej
świ�tej górze,

tak wszystkie narody b�d�
bezustannie pić z kielicha
mojego gniewum.

B�d� pić wielkimi łykami.
I b�dzie z nimi tak, jak gdyby

nigdy nie istniały.

11 �Dosł. „w jego bram�”. 13 �Dosł.
„w bram�”. 15 �Dosł. „twój czyn wróci
na twoj� głow�”.

a Pwt 24:21
Jer 49:9, 10

b Jer 49:7

c Jer 49:22

d Rdz 36:10, 11
Eze 25:13
Am 1:12

e Iz 34:5, 6

f Rdz 27:41, 42
Lb 20:20, 21
Ps 83:4-6
Ps 137:7
Jl 3:19
Am 1:11

��������������������

szpalta 2
a Jer 49:13

b Mal 1:3, 4

c 2Kl 24:10, 16
Jer 52:28

d Jl 3:3

e Mi 4:11

f Lam 4:21

g Za 1:15

h Ps 137:7
Eze 25:12

i Am 1:11

j Jer 30:7

k Jer 9:25, 26
Jer 25:32
Jl 3:12, 14
Mi 5:15

l Eze 35:15

m Jer 25:17
Jer 49:12
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1301 ABDIASZA 17�do�JONASZA 1:3

1 Jehowa przemówił do Jo-
nasza�a, syna Amittaja:

2 „Wstań, idź do Niniwyb, wiel-
kiego miasta, i ogłaszaj wyrok
jej mieszkańcom, bo zwróciłem
uwag� na ich niegodziwość”.

1:1 � Imi� to znaczy „goł�b”.

3 Ale Jonasz wstał i zacz�ł
uciekać przed Jehow� do Tar-
szisz. Dotarł do Joppy, gdzie
znalazł statek, który miał tam
płyn�ć. Zapłacił za podróż i
wszedł na pokład, żeby udać
si� do Tarszisz, jak najdalej od
Jehowy.

KSI�GA

JONASZA
ZARY S T R E

´
S C I

1 Jonasz próbuje uciec przed Jehow� (1-3)
Jehowa wywołuje gwałtowny
sztorm (4-6)

Wina Jonasza wychodzi na jaw (7-13)
Jonasz wrzucony do wzburzonego
morza (14-16)

Jonasza połyka ogromna ryba (17)

2 Jonasz modli si� we wn�trzu ryby (1-9)
Ryba wypluwa proroka na l�d (10)

3 Jonasz na polecenie Boga idzie
do Niniwy (1-4)

Niniwczycy okazuj� skruch� (5-9)
Bóg postanawia oszcz�dzić Niniw� (10)

4 Rozgniewany Jonasz chce umrzeć (1-3)
Jehowa uczy Jonasza miłosierdzia (4-11)

„Czy uważasz, że masz powód tak si�
gniewać?” (4)

Tykwa—lekcja pogl�dowa (6-10)

ROZDZ. 1
a 2Kl 14:25

Łk 11:29, 30

b Mt 12:41

17 Ale na górze Syjon
znajd� si� ci, którzy
ujd� całoa,

i b�dzie ona świ�tab.
I dom Jakuba odzyska

swoj� własnośćc.
18 Dom Jakuba stanie si�

ogniem,
dom Józefa płomieniem,
a dom Ezawa b�dzie

jak ściernisko.
Podpal� ich i pochłon�,
i z domu Ezawa nikt

nie ocalejed,
bo tak powiedział sam

Jehowa.
19 Wezm� na własność Negeb

i górzysty region Ezawae,
Szefel� i kraj Filistynówf.

Wezm� na własność ziemi�
Efraima i ziemi� Samariia,

a Beniamin posi�dzie Gilead.
20 Do wygnańców izraelskich,

którzy mieszkali za tym
wałem obronnym�b,

b�dzie należeć ziemia Kana-
nejczyków aż po Sarept��c.

Awygnańcy z Jerozolimy,
którzy byli w Sefaradzie,
zajm� miasta Negebud.

21 I wybawcy wejd� na gór�
Syjon,

by os�dzić górzysty region
Ezawae,

a władza królewska b�dzie
należeć do Jehowy”f.

20 �Lub „za t� fortyfikacj�”. �Lub
„Carefat”.

a Jl 2:32

b Iz 4:3
Za 8:3

c Iz 14:2
Am 9:11, 12

d Jer 49:17, 18
Eze 35:15

e Am 9:11, 12

f Iz 11:14
Am 1:8
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szpalta 2
a 2Kl 17:24

Jer 31:5, 6
b Ps 122:6, 7

c 1Kl 17:9

d Jer 13:19
Jer 33:13

e Ps 149:6, 7
Eze 35:11

f Ps 22:28
Za 14:9



JONASZA 1:4�do�2:5 1302
4 Wówczas Jehowa zesłał na

morze silny wiatr. Rozp�tał si�
gwałtowny sztorm i statkowi
groziło rozbicie. 5 Marynarze
byli tak przerażeni, że każdy z
nich zacz�ł wołać o pomoc do
swojego boga. I wyrzucali do
morza różne przedmioty, że-
by odci�żyć stateka. Ale Jonasz
zszedł pod pokład, położył si�
i mocno zasn�ł. 6 Podszedł do
niego kapitan i powiedział: „Jak
możesz spać? Wstawaj, wołaj do
swojego boga! Może prawdziwy
Bóg zatroszczy si� o nas i nie
zginiemy”b.

7 Wtedy zacz�li mówić mi�-
dzy sob�: „Chodźcie, rzućmy lo-
syc, żeby si� dowiedzieć, przez
kogo spotkało nas to nieszcz�-
ście”. Rzucili wi�c losy i los padł
na Jonaszad. 8 Odezwali si� do
niego: „Powiedz nam, przez ko-
go spotkało nas to nieszcz�ście.
Czym si� zajmujesz i sk�d po-
chodzisz? Z jakiego jesteś kraju
i z jakiego ludu?”.

9 Odpowiedział im: „Jestem
Hebrajczykiem i boj� si�� Jeho-
wy, Boga niebios, który stworzył
morze i l�d”.

10 Słysz�c to, ludzie ci jesz-
cze bardziej si� przestraszyli
i zapytali go: „Coś ty zrobił?”.
(Wiedzieli, że ucieka przed Je-
how�, bo im to powiedział).
11 Sztorm przybierał na sile,
wi�c w końcu spytali Jonasza:
„Co mamy z tob� zrobić, żeby
morze si� uspokoiło?”. 12 Od-
powiedział im: „Wrzućcie mnie
do morza, to si� uspokoi. Bo
wiem, że ten gwałtowny sztorm
rozp�tał si� przeze mnie”.
13 Ale oni wiosłowali z całych
sił, żeby doprowadzić statek z
powrotem do brzegu—jednak
bezskutecznie, ponieważ morze
było coraz bardziej wzburzone.

1:9 �Lub „oddaj� cześć”.

14 Wtedy zacz�li wołać do
Jehowy: „O Jehowo, prosimy,
nie pozwól nam zgin�ć z po-
wodu tego człowieka�! Nie ob-
ci�żaj nas odpowiedzialności�
za śmierć� niewinnej osoby,
bo to wszystko dzieje si� z Two-
jej woli, Jehowo!”. 15 Potem
wzi�li Jonasza i wrzucili go
do morza, i morze si� uspoko-
iło. 16 Wtedy ludzie ci zacz�li
si� bardzo bać Jehowya. Złożyli
wi�c Jehowie ofiar� i ślubowali
Mu służyć.

17 A Jehowa sprawił, że Jo-
nasza połkn�ła ogromna ryba.
I Jonasz przebywał w jej brzu-
chu trzy dni i trzy noceb.

2 Gdy Jonasz był w brzuchu
ryby, modlił si� do Jehowy,

swojego Bogac. 2 Mówił:
„W udr�ce wołałem do Cie-

bie, Jehowo, a Ty mi
odpowiedziałeśd.

Z gł�bi� grobu� wzywałem
pomocye,

a Ty usłyszałeś mój głos.
3 Kiedy rzuciłeś mnie w gł�bi-

ny, w serce otwartego
morza,

wci�gn�ła mnie kipielf.
Wszystkie Twe ogromne fale

przewaliły si� nade mn�g.
4 I powiedziałem: ‚Wyp�dziłeś

mnie sprzed swoich oczu!
Czy jeszcze kiedyś zobacz�

Twoj� świ�t� świ�tyni�?’.
5 Pogr�żałem si� w wodach

i o mało nie straciłem
życia�h.

Pochłaniała mnie wodna
gł�bina,

moj� głow� oplatały wodo-
rosty.

1:14 �Lub „duszy tego człowieka”.
�Dosł. „krew”. 2:2 �Dosł. „brzucha”.
�Lub „Szeolu”, czyli wspólnego grobu
ludzkości. Zob. Słowniczek poj�ć. 2:5
�Lub „wody otoczyły mnie aż do duszy”.

ROZDZ. 1
a Dz 27:18, 38

b Jon 3:9

c Prz 16:33
Prz 18:18

d Joz 7:14, 18
1Sm 14:42,
43
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a Dn 6:26, 27

b Mt 12:39, 40
Mt 16:4
Łk 11:29, 30
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ROZDZ. 2
c Ps 91:14, 15

Mt 12:40

d Ps 120:1

e Ps 130:1, 2

f Ps 69:1

g Ps 42:7

h Ps 69:1



6 Ton�c, zst�piłem aż do fun-
damentów gór,

wrota ziemi zamkn�ły si�
nade mn� na zawsze.

Ale Ty, Jehowo, Boże mój,
wydobyłeś mnie żywego
z grobu�a.

7 Gdy uchodziło ze mnie
życie�, moje myśli zwróci-
ły si� ku Tobie, Jehowob.

Wtedy moja modlitwa doszła
do Ciebie, do Twojej świ�-
tej świ�tynic.

8 Czciciele bezwartościowych
bożkówodtr�caj�Tego, któ-
ry okazuje lojaln� miłość�.

9 Ale ja z dzi�kczynieniem
złoż� Ci ofiar�.

Spełni�, co ślubowałemd.
Wybawienie pochodzi

od Jehowy”e.
10 Po pewnym czasie Jeho-

wa sprawił, że ryba wypluła Jo-
nasza na l�d.

3 Potem Jehowa po raz dru-
gi przemówił do Jonaszaf:

2 „Wstań, idź do Niniwyg, wiel-
kiego miasta, i ogłaszaj to, co ci
przekazuj�”.

3 Jonasz posłuchał Jehowy
i poszedł do Niniwyh. Niniwa by-
ła wielkim miastem�. Potrzeba
było trzech dni, żeby j� obejść�.
4 Jonasz wszedł domiasta i id�c
cały dzień, ogłaszał�: „Jeszcze
tylko 40 dni i Niniwa zostanie
zburzona”.

5 Wtedy mieszkańcy Niniwy
uwierzyli Bogui. Ogłosili post
i od najmniej do najbardziej zna-
cz�cego włożyli na siebie wory�.
6 Kiedy usłyszał o tym król Ni-
niwy, wstał z tronu, zdj�ł kró-

2:6 �Dosł. „dołu”. 2:7 �Lub „dusza we
mnie omdlewała”. 2:8 �Możliwe też
„odst�puj� od swojej lojalności”. 3:3
�Dosł. „miastem wielkim dla Bo-
ga”. �Lub „przejść”. 3:4 �Możliwe też
„i szedł cały dzień, a potem ogłaszał”.
3:5 �Zob. Słowniczek poj�ć.

lewskie szaty, ubrał si� w wór
i usiadł w popiele. 7 Ponadto
kazał obwieścić w całej Niniwie:

„Oto postanowienie króla i je-
go dostojników:

˙
Zaden czło-

wiek ani żadne zwierz�—czy to
z owiec, czy z bydła—nie mo-
że niczego jeść. Nie wolno im
niczego jeść ani nawet pić wo-
dy. 8 Niech ludzie włoż� wory
na siebie i na zwierz�ta. Niech
wszyscy żarliwie wołaj� do Bo-
ga i zawróc� ze złej drogi, i prze-
stan� dopuszczać si� przemocy.
9 Kto wie, może prawdziwy Bóg
zmieni decyzj�� i nie zrobi tego,
co zamierza? Może powstrzyma
swój płon�cy gniew i nie zginie-
my?”.

10 Gdy prawdziwy Bóg zo-
baczył, co zrobili—że zawrócili
ze złej drogia—zmienił decyzj��
i nie sprowadził na nich nie-
szcz�ścia, które zapowiadałb.

4 Ale Jonaszowi bardzo si� to
nie podobało i ogarn�ł go

gniew. 2 Modlił si� wi�c do Je-
howy: „Ach, Jehowo, czy nie te-
go si� obawiałem, gdy jeszcze
byłem w swojej ziemi? Właś-
nie dlatego za pierwszym ra-
zem próbowałem uciec do Tar-
sziszc. Wiedziałem, że jesteś
Bogiem współczuj�cym� i miło-
siernym, nieskłonnym do gnie-
wu� i pełnym lojalnej miłościd,
Bogiem, który jest gotowy zmie-
nić decyzj� i nie sprowadzić nie-
szcz�ścia�. 3 Teraz wi�c, Je-
howo, prosz�, odbierz mi życie�,
bo wol� już umrzeć, niż żyć”e.

4 Jehowa zapytał: „Czy uwa-
żasz, że masz powód tak si�
gniewać?”.

5 Wtedy Jonasz wyszedł z
miasta i usiadł na wschód od
niego. Zrobił tam sobie szałas

3:9 �Lub „pożałuje”. 3:10 �Lub „po-
żałował”. 4:2 �Lub „łaskawym”. �Lub
„cierpliwym”. �Lub „który żałuje nie-
szcz�ścia”. 4:3 �Lub „dusz�”.

ROZDZ. 2
a Ps 16:10

Ps 30:3
Iz 38:17
Dz 2:31

b Ps 142:2, 3
Ps 143:4, 5

c Ps 18:6

d Ps 50:14

e Ps 3:8
Iz 12:2
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ROZDZ. 3
f Jon 1:1, 2

g Rdz 10:8, 11
Nah 1:1
Sof 2:13

h Rdz 10:8, 11
Jon 2:9

i Wj 9:20
Mt 12:41
Łk 11:32
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szpalta 2
a Łk 11:32

b Jer 18:7, 8
Eze 18:21-23
Jon 4:2
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ROZDZ. 4
c Jon 1:3

d Wj 34:6
Ps 78:38
Ps 86:5
Ps 145:8

e Lb 11:11, 15
1Kl 19:2, 4
Hi 6:8, 9
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JONASZA 4:6 do MICHEASZA Zarys treści 1304
i siedział w jego cieniu, żeby zo-
baczyć, co si� stanie z miastema.
6 A Jehowa Bóg sprawił, że nad
Jonaszem wyrosła tykwa�, któ-
ra rzucała cień na jego głow�
i przynosiła mu ulg�. I Jonasz
bardzo si� cieszył z tej tykwy.

7 Ale nast�pnego dnia o świ-
cie prawdziwy Bóg sprawił,
że tykw� podgryzł robak, tak
iż uschła. 8 Kiedy zaświeciło
słońce, Bóg posłał gor�cy wiatr
wschodni, a słońce tak paliło
Jonasza w głow�, że był bliski
omdlenia. I prosił o śmierć�, po-
wtarzaj�c: „Wol� już umrzeć, niż
żyć”b.

4:6 �Możliwe też „krzew rycynusa”.
4:8 �Lub „prosił, żeby jego dusza umar-
ła”.

9 Bóg zapytał Jonasza: „Czy
uważasz, że masz powód tak
si� gniewać o to, co si� stało
z tykw�?”a.

Na to Jonasz odparł: „Tak.
Mam prawo si� gniewać, i to tak
bardzo, że nie chce mi si� żyć”.
10 Ale Jehowa powiedział: „

˙
Zal

ci tykwy, przy której nie pra-
cowałeś i która nie urosła dzi�-
ki tobie. W ci�gu jednej nocy
wyrosła i w ci�gu jednej no-
cy uschła. 11 Czy wi�c ja nie
miałbym żałować Niniwy, wiel-
kiego miastab, gdzie żyje ponad
120 000 ludzi, którzy nawet nie
umiej� odróżnić dobra od zła�,
a także wiele zwierz�t?”c.

4:11 �Lub „odróżnić swojej prawicy od
lewicy”.

ROZDZ. 4
a Jon 3:4

b Jon 4:3
��������������������

szpalta 2
a Jon 4:4

b Jon 3:3

c Ps 36:6
Ps 145:9
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1 S�d nad Samari� i Jud� (1-16)
Bunt i grzechy przyczyn�
problemów (5)

2 Biada krzywdzicielom! (1-11)
Zjednoczenie Izraela (12, 13)

Kraj napełni si� gwarem (12)

3 Przywódcy i prorocy
zdemaskowani (1-12)
Micheasz napełniony moc�
dzi�ki duchowi Jehowy (8)

Kapłani pouczaj� za zapłat� (11)
Jerozolima zamieni si�
w rumowisko (12)

4 Wywyższenie góry Jehowy (1-5)
Miecze przekute na lemiesze (3)
„B�dziemy chodzić w imieniu
Jehowy” (5)

Odrodzenie Syjonu (6-13)

5 Władca nad cał� ziemi� (1-6)
B�dzie pochodził z Betlejem (2)

Ocalały ostatek b�dzie jak rosa
i jak lew (7-9)

Oczyszczenie kraju (10-15)

6 Bóg wytoczył Izraelowi spraw�
s�dow� (1-5)

Czego wymaga Jehowa (6-8)
Sprawiedliwość, lojalność,
skromność (8)

Wina Izraela i zapowiedź kary (9-16)

7 Upadek moralny Izraela (1-6)
Domownicy nieprzyjaciółmi (6)

„B�d� cierpliwie czekał” (7)
Lud Boży odzyska uznanie Jehowy (8-13)
Micheasz wysławia Boga
w modlitwie (14-20)
Odpowiedź Jehowy (15-17)
�Czy jest Bóg taki jak Jehowa?’ (18)



1305 MICHEASZA 1:1-13

1 Słowa Jehowy skierowane
do Micheasza�a z Moreszetu

za dni Jotamab, Achazac i Eze-
chiaszad, królów Judye, przeka-
zane mu w wizji dotycz�cej Sa-
marii i Jerozolimy:
2 „Słuchajcie, wszystkie

narody!
Słuchaj uważnie, ziemio

i to, co ci� napełnia!
Niech Wszechwładny Pan,

Jehowa, świadczy
przeciwko wamf—

Jehowa, który przebywa
w swej świ�tej świ�tyni.

3 Bo Jehowa wyrusza
ze swojego miejsca,

zst�pi i b�dzie kroczył
po wzniesieniach ziemi.

4 Góry pod Nim stopniej�g,
a doliny� si� rozdziel�—
jak wosk pod wpływem

ognia,
jak wody spływaj�ce

ze stromego zbocza.
5 Wszystko to stanie si�

z powodu buntu Jakuba,
z powodu grzechów domu

Izraelah.
Kto jest winny buntu

Jakuba?
Czyż nie Samaria? i

A kto pobudował w Judzie
świ�te wzniesienia? j

Czyż nie Jerozolima?
6 Obróc� Samari�

w rumowisko na polu,
zamieni� j� w miejsce, gdzie

si� zakłada winnice.
Zrzuc�� w dolin�

jej kamienie
i odsłoni� jej fundamenty.

7 Wszystkie jej rzeźbione
wizerunki zostan�
roztrzaskanek,

1:1 � Inna forma imienia Michael lub Mi-
chajasz, które znaczy „któż jest jak
Bóg?”. 1:4 �Lub „niziny”. 1:6 �Dosł.
„wylej�”.

a wszystkie dary, które
otrzymała za swoje
usługi�, spłon� w ogniua.

Zniszcz� wszystkie jej
bożki—

zebrała je za pieni�dze
z prostytucji

i znowu stan� si� zapłat�
za prostytucj�”.

8 Dlatego b�d� zawodził
i wyłb.

B�d� chodził boso i nagoc.
B�d� wył niczym szakale
i wydawał żałosne j�ki

jak strusie.
9 Bo jej rana

jest nieuleczalnad,
rozszerzyła si� aż do Judye,
si�gn�ła bram Jerozolimyf—

miasta mojego ludu.
10 „Nie rozgłaszajcie tego

w Gat.
Nie urońcie ani łzy.
W Bet-Afrze� tarzajcie si�

w prochu.
11 Mieszkańcy� Szafiru, idźcie

w haniebnej nagości.
Mieszkańcy� Caananu nie

wychodz� z miasta.
Nie znajdziecie już schro-

nienia w Bet-Ecel,
bo b�dzie tam słychać
tylko lament.

12 Mieszkańcy� Marot oczeki-
wali dobra,

ale pod bramy Jerozolimy
przyszło od Jehowy zło.

13 Zaprz�gnijcie rumaki
do rydwanu, mieszkańcy�
Lachiszg.

To wy wci�gn�liście córk�
syjońsk� do grzechu.

U ciebie� buntuj� si�
Izraelicih.

1:7 �Lub „jako zapłat� za prostytucj�”.
1:10 �Lub „w domu Afry”. 1:11, 13
�Dosł. „mieszkanko”. 1:11, 12 �Dosł.
„mieszkanka”. 1:13 �Może chodzić
o córk� syjońsk�.

ROZDZ. 1
a Jer 26:18

b 2Kl 15:32-34
2Kn 27:1, 2

c 2Kl 16:1, 2

d 2Kl 18:1-3
2Kn 29:1, 2

e Iz 1:1
Oz 1:1

f Ps 50:7

g Sdz 5:5
Ps 97:5

h 2Kl 17:7, 8

i Oz 7:1

j 2Kl 16:2, 4

k Kpł 26:30
Oz 8:6

��������������������

szpalta 2
a Oz 2:5

Oz 9:1

b Jer 4:19

c Iz 20:2

d Iz 1:5, 6
Jer 15:18

e 2Kl 18:13
Iz 8:7, 8

f 2Kn 32:2
Mi 1:12

g Joz 15:20, 39
2Kl 18:14

h 1Kl 14:16
2Kl 16:2, 3
Jer 3:8
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14 Dlatego dasz pożegnalne

dary dla Moreszet-Gat.
DomyAchzibua zawiodły

królów Izraela.
15 Mieszkańcy� Mareszyb,

przyprowadz� do was
zdobywc��c.

Chwała Izraela dojdzie
aż do Adullamud.

16 Ostrzyżcie włosy i ogolcie
głow� z żalu za swymi
ukochanymi dziećmi.

Zabrano wam je na wygna-
nie,

dlatego zróbcie sobie łysin�
jak u s�pa�”e.

2 „Biada tym, którzy knuj�
coś szkodliwego,

tym, którzy na swoich
łóżkach obmyślaj� zło!

Kiedy wstaje świt, realizuj�
swoje plany,

bo leży to w ich mocyf.
2 Poż�daj� pól i je zagarniaj�g,

poż�daj� domów i je zabie-
raj�.

Posługuj�c si� podst�pem,
przywłaszczaj� sobie
cudzy domh,

ograbiaj� człowieka z jego
dziedzictwa.

3 Dlatego tak mówi Jehowa:
‚Obmyślam przeciw wam

nieszcz�ściei, przed któ-
rym nie uciekniecie�j.

Nie b�dziecie już nosić gło-
wy wysokok, bo nadchodzi
czas nieszcz�ścia l.

4 W tym dniu ludzie b�d�
powtarzać o was
przysłowie

i gorzko nad wami
lamentowaćm.

1:15 �Dosł. „mieszkanko”. �Lub „te-
go, który wywłaszcza”. 1:16 �Użyte tu
hebr. słowo może si� też odnosić do or-
ła. 2:3 �Dosł. „nie uchylicie swoich
karków”.

B�d� mówić: „Jesteśmy
całkowicie zrujnowani!a

Sprawił, że dział naszego
ludu przechodzi w inne
r�ce—zabrał go nam!b

Nasze pola oddaje niewier-
nemu”.

5 Nie b�dzie wi�c u was
nikogo, kto by rozci�gał
sznur mierniczy,

żeby przydzielić ziemi�
w zborze Jehowy.

6 Mówi�: „Przestańcie głosić!
Nie należy o tym głosić.
Nie spotka nas upokorze-

nie!”.
7 Domu Jakuba, przecież

słyszysz, jak si� mówi:
„Czy duch Jehowy si�

zniecierpliwił?
Czy On działa w taki

sposób?”.
Czyż moje słowa nie

wychodz� na dobre
tym, którzy post�puj�
w sposób prawy?

8 Ale ostatnio mój lud zacho-
wuje si� jak nieprzyjaciel.

Z przechodniów, którzy
czuj� si� bezpiecznie jak
żołnierze powracaj�cy
z wojny,

otwarcie zdzieracie wspania-
łe ozdoby razem z szatami�.

9 Kobiety mojego ludu wyp�-
dzacie z ich przytulnych
domów,

a ich dzieci na zawsze
pozbawiacie wspaniałych
rzeczy, którymi ich pobło-
gosławiłem.

10 Wstańcie i idźcie, bo w tej
ziemi nie zaznacie już
spokoju.

Z powodu nieczystościc
zostanie ona zniszczona,
a zniszczenie to b�dzie
dotkliwed.

2:8 �Możliwe też „ozdoby z szat”.

ROZDZ. 1
a Joz 15:20, 44

b 2Kn 11:5, 8

c Iz 7:17

d Neh 11:25, 30

e Pwt 28:41
2Kl 17:6
Iz 39:7

��������������������

ROZDZ. 2
f 1Kl 21:7

g Wj 20:17
1Kl 21:2
Iz 5:8

h Jer 22:17
Eze 22:12, 29

i Jer 18:11

j Am 2:14

k Iz 2:11

l Am 5:13

m Jer 9:10
Lam 1:1

��������������������

szpalta 2
a Iz 6:11

Jer 25:9
Sof 1:2

b 2Kl 17:23

c Ps 106:38, 39

d Jer 9:19
Jer 10:18
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11 Gdyby ktoś gonił za wiat-

rem i fałszem i twierdził
kłamliwie:

„B�d� wam głosił o winie,
o napojach alkoholowych”,

byłby to prorok w sam raz
dla tego ludua.

12 Z cał� pewności� zgromadz�
wszystkich spośród ciebie,
Jakubie,

pozbieram pozostałych
z Izraelab.

Zjednocz� ich i b�d� jak
owce w zagrodzie,

jak stado na pastwiskuc.
I zapanuje tam gwar’d.

13 A przed nimi pójdzie ten,
kto toruje drog�.

Przedr� si�, przejd� przez
bram� i wyjd�e.

Ich król pójdzie przed nimi,
a Jehowa b�dzie na czele”f.

3 I powiedziałem: „Słuchajcie,
prosz�, zwierzchnicy
Jakuba,

wy, przywódcy domu
Izraela!g

Czy nie powinniście
wiedzieć, co jest sprawied-
liwe?

2 Ale wy nienawidzicie dobrah,
a kochacie zło i.

Zdzieracie skór� z mojego
ludu i ciało z jego kości j.

3 Pożeracie ciało mojego
luduk,

obdzieracie go ze skóry,
kruszycie jego kości,

dzielicie na kawałki l
jak coś przeznaczonego

do garnka�, jak mi�so
wrzucane do kotła.

4 Gdy b�dziecie wołać
o pomoc do Jehowy,

On wam nie odpowie.
Odwróci si� od wasm,

3:3 �Lub „garnka z szerokim otworem”.

ponieważ dopuszczacie si�
złaa.

5 Oto co Jehowa mówi
przeciwko prorokom,
którzy zwodz� mój ludb,

którzy ogłaszaj� pokójc,
gdy maj� co gryźć�
z�bamid,

a wypowiadaj�� wojn� temu,
kto nie włoży im niczego
do ust:

6 ‚Nastanie dla was noce,
nie b�dzie żadnej wizji f.

Spowije was mrok,
nie b�dzie wróżbiarstwa.

Nad prorokami zajdzie
słońce,

dzień stanie si� dla nich
ciemności�g.

7 Wizjonerzy zostan�
zawstydzenih,

a wróżbici si� rozczaruj�.
Wszyscy oni b�d� musieli

ze wstydu zasłonić twarz�,
bo nie ma odpowiedzi

od Boga’”.
8 Ale ja dzi�ki duchowi

Jehowy zostałem napeł-
niony moc�,

sprawiedliwości� i odwag�,
żeby powiedzieć Jakubowi

o jego buncie, Izraelowi
o jego grzechu.

9 Słuchajcie tego, prosz�,
zwierzchnicy domu
Jakuba,

wy, przywódcy domu
Izraela i,

wy, którzy si� brzydzicie
sprawiedliwości� i wy-
krzywiacie wszystko,
co prostej,

10 którzy Syjon budujecie
na krwi, a Jerozolim�—
na nieprawościk.

3:5 �Możliwe też „a jednocześnie gry-
z�”. �Dosł. „uświ�caj�”. 3:7 �Lub
„w�sy”. Chodzi o doln� cz�ść twarzy.

ROZDZ. 2
a 1Kl 22:6, 8

Iz 9:15, 16
Jer 6:13, 14
Eze 13:2, 3

b Iz 11:11
Jer 23:3
Jer 31:7, 8
Mi 4:6

c Eze 34:11

d Eze 36:38
Za 8:22

e Iz 62:10

f Iz 49:10
Iz 52:12

��������������������

ROZDZ. 3
g Mi 3:9

h 1Kl 22:8
Am 5:10

i 2Kn 19:2

j Eze 22:27
Am 8:4
Sof 3:3

k Eze 34:2, 3

l Iz 3:15

m Lam 3:44
��������������������

szpalta 2
a Pwt 31:17, 18

Iz 1:15
Iz 3:11

b Iz 9:15, 16
Iz 56:10

c Jer 23:16, 17
Eze 13:10

d Eze 13:19
Eze 34:2

e Jer 13:16

f Ps 74:9
Eze 13:23

g Iz 59:9, 10
Am 8:9

h Iz 29:10

i Mi 3:1

j Pwt 27:19
Jer 5:28

k Jer 22:13
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11 Jej zwierzchnicy� s�dz�

za łapówk�a,
kapłani pouczaj�

za zapłat�b,
prorocy uprawiaj� wróż-

biarstwo za pieni�dze�c.
Przy tym opieraj� si�

na Jehowie� i mówi�:
„Czyż Jehowa nie jest

z nami?d

Nie spadnie na nas żadne
nieszcz�ście”e.

12 Dlatego z waszego powodu
Syjon zostanie zorany jak

pole,
Jerozolima zamieni si�

w rumowiskof,
a góra świ�tyni� porośnie

lasemg.

4 Pod koniec dni�
góra domu Jehowyh

zostanie mocno osadzona
ponad szczytami gór,

wyniesiona ponad wzgórza.
I b�d� do niej zmierzać

narodyi.
2 Ludzie z wielu narodów

pójd� i powiedz�:
„Chodźcie, wejdźmy na gór�

Jehowy
i do domu Boga Jakuba j.
On b�dzie nas pouczał

o swoich drogach
i b�dziemy chodzić Jego

ścieżkami”.
Bo z Syjonu wyjdzie prawo�,
a z Jerozolimy—słowo

Jehowy.
3 B�dzie s�dził wiele ludówk

i rozstrzygał sprawy� doty-
cz�ce pot�żnych narodów,
nawet bardzo odległych.

3:11 �Dosł. „głowy”. �Lub „srebro”.
�Lub „twierdz�, że opieraj� si� na Jeho-
wie”. 3:12 �Dosł. „domu”. 4:1 �Lub
„w dniach ostatnich”. 4:2 �Lub „wyj-
d� pouczenia”. 4:3 �Lub „rozwi�zywał
problemy”.

Przekuj� swoje miecze
na lemiesze,

a włócznie na noże
ogrodniczea.

Naród nie podniesie miecza
przeciwko narodowi

ani nie b�d� si� już uczyć
sztuki wojennejb.

4 Każdy b�dzie siedział� pod
swoj� winorośl� i pod swo-
im drzewem figowymc

i nikt nie b�dzie wzbudzał
w nich strachud,

bo tak powiedział Jehowa,
Bóg Zast�pów�.

5 Każdy lud b�dzie chodzić
w imieniu swojego boga,

my natomiast b�dziemy
chodzić w imieniu
Jehowy, naszego Bogae,
po wieczne czasy,
już na zawsze.

6 „W tym dniu”, mówi Jehowa,
„zgromadz� lud�, który

kulał,
zbior� rozproszonychf

razem z tymi, których
potraktowałem surowo.

7 Ocal� ostatek kulej�cego
ludu�g,

a wygnańców uczyni�
pot�żnym narodemh.

I Jehowa b�dzie nad nimi
królował z góry Syjon

aż po wieczność.
8 A ty, wieżo dogl�daj�ca

trzody�,
góro córki syjońskiej i,
na pewno otrzymasz z po-

wrotem władz�, któr�
miałaś na pocz�tku�j—

królestwo córki jerozolim-
skiejk.

4:4 �Lub „mieszkał”. �Dosł. „powie-
działy usta Jehowy Zast�pów”. 4:6
�Dosł. „j�”. 4:7 �Lub „t�, która kulała,
uczyni� ostatkiem”. 4:8 �Dosł. „wieżo
stada”. �Lub „poprzednio”.

ROZDZ. 3
a Iz 1:23

Iz 5:20, 23
Eze 22:12

b Jer 6:13

c Iz 56:10, 11

d Iz 48:1, 2
Jer 7:4

e Am 9:10

f Ps 79:1

g Jer 26:18
��������������������

ROZDZ. 4
h Iz 11:9

Za 8:3

i Ps 86:9
Iz 2:2-4
Iz 60:3
Obj 15:4

j Jer 31:6
Za 8:20, 21

k 1Sm 2:10
Ps 96:13
Iz 51:4, 5

��������������������

szpalta 2
a Oz 2:18

Za 9:10

b Ps 72:7
Iz 9:7
Iz 60:18

c Za 3:10

d Iz 54:14
Eze 34:25
Eze 39:25, 26

e Za 10:12

f Ps 147:2
Iz 56:8
Eze 34:12, 16
Eze 37:21
Sof 3:19

g Iz 10:21
Mi 2:12
Mi 7:18

h Iz 60:22

i 2Sm 5:7

j Abd 21

k Za 9:9
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9 Czemu tak głośno

krzyczysz?
Czy nie masz króla?
Albo czy zgin�ł twój

doradca,
że chwyciły ci� bóle jak

kobiet� w czasie porodu?a

10 Zwijaj si� z bólu i j�cz,
córko syjońska,

jak kobieta w czasie porodu,
bo wyjdziesz z miasta

i zamieszkasz w polu.
Pójdziesz aż do Babilonub.
Tam zostaniesz wyzwolonac,
tam Jehowa wykupi ci�

z r�k twoich nieprzy-
jaciółd.

11 Zgromadzi si� przeciw tobie
wiele narodów.

B�d� mówić: ‚Niech Syjon
zostanie sprofanowany,

zobaczmy to na własne
oczy’.

12 Ale one nie znaj� myśli
Jehowy,

nie rozumiej� Jego zamie-
rzenia.

Zbierze je, jak si� zbiera
świeżo skoszone zboże
na klepisko.

13 Wstań i młóć, córko
syjońska!e

Bo twoje rogi zamieni�
w żelazo,

a twoje kopyta—w miedź.
I zetrzesz w proch wiele

narodówf.
Ich nieuczciwy zysk oddasz

Jehowie,
ich bogactwa—prawdziwemu

Panu całej ziemi”g.

5 „Mieszkańcy obl�żonego
miasta,

robicie sobie naci�cia.
Osaczył nas wrógh.
S�dziego Izraela bij� rózg�

w policzek i.

2 A ty, Betlejem Efrataa,
choć jesteś zbyt małe, by si�

znaleźć mi�dzy miastami�
Judy,

to z ciebie wyjdzie władca,
który w moim imieniu
b�dzie panował w Izraelub,

ten, którego pocz�tek si�ga
zamierzchłych czasów,
dni pradawnych.

3 Dlatego zostan� porzuceni
aż do czasu,

gdy ta, która ma urodzić,
rzeczywiście urodzi.

A reszta jego braci powróci
do ludu Izraela.

4 Powstanie i b�dzie ich pasł
dzi�ki sile Jehowyc,

w chwale imienia Jehowy,
swojego Boga.

I b�d�mieszkać bezpiecznied,
bo jego wielkość si�gnie

krańców ziemie.
5 I przyniesie on pokójf.

A gdyAsyryjczyk wtargnie
do naszego kraju i b�dzie
deptał nasze wieże
obronneg,

wystawimy przeciw niemu
siedmiu pasterzy, ośmiu
ksi�ż�t� spośród ludzi.

6 B�d� paść mieczem ziemi�
asyryjsk�h

i ziemi� Nimroda i u jej wrót.
A on oswobodzi nas

od Asyryjczyka j,
gdy ten wtargnie do naszego

kraju i b�dzie deptał nasze
terytorium.

7 Ci, którzy pozostan�
z Jakuba, b�d� wśród
wielu narodów

jak rosa od Jehowy,
jak rz�siste deszcze, które

spadaj� na roślinność

5:2 �Dosł. „tysi�cami”. 5:5 �Lub
„przywódców”.

ROZDZ. 4
a Jer 30:6

b 2Kl 20:18
2Kn 36:17, 20

c Iz 45:13
Za 2:7

d Ps 107:2, 3
Iz 48:20
Jer 15:21

e Iz 41:15

f Za 9:13

g Joz 6:18, 19
Iz 23:17, 18

��������������������

ROZDZ. 5
h Pwt 28:52

i Mt 26:67
Jn 18:22
Jn 19:3
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szpalta 2
a Rdz 35:19

Łk 2:4

b Rdz 49:10
1Kn 5:2
Iz 9:6
Mt 2:4-6
Łk 1:32, 33
Łk 2:11
Jn 7:42

c Eze 34:23
Eze 37:24

d Jer 23:5, 6

e Za 9:9, 10

f Iz 9:6

g Iz 8:7

h Iz 33:1

i Rdz 10:9-11

j Iz 14:25
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i które nie musz� polegać

na człowieku
ani niczego nie oczekuj�

od ludzi.
8 Ci, którzy pozostan� z Jaku-

ba, b�d� wśród narodów—
wśród wielu ludów—
jak lew mi�dzy zwierz�tami

leśnymi,
jak młody lew�, który wcho-

dzi mi�dzy stada owiec,
powala je i rozszarpuje.
I nie ma nikogo, kto by je

uratował.
9 Wasza r�ka zatryumfuje

nad wrogami
i wszyscy wasi nieprzyjaciele

zostan� zgładzeni”.
10 „W tym dniu”, mówi Jehowa,

„wytrac� wasze konie i znisz-
cz� wasze rydwany.

11 Zburz� miasta w waszej
ziemi

i obróc� w gruzy wszystkie
wasze warownie.

12 Położ� kres czarom, które
uprawiacie�,

i już nie b�dzie u was
nikogo, kto by zajmował
si� magi�a.

13 Usun� wasze rzeźbione wize-
runki i świ�te słupy�

i już nie b�dziecie si� kłaniać
dziełu swoich r�kb.

14 Powyrywam wasze świ�te
pale�c

i unicestwi� wasze miasta.
15 W wielkim gniewie wymierz�

kar� narodom,
które nie okazywały posłu-

szeństwa”.

6 Słuchajcie, prosz�, co mówi
Jehowa!

Wstańcie, przedstawcie spra-
w� s�dow� wobec gór

5:8 �Lub „młody grzywiasty lew”. 5:12
�Dosł. „czarom z twojej r�ki”. 5:13, 14
�Zob. Słowniczek poj�ć.

i niech wzgórza usłysz� wasz
głosa.

2 Góry, słuchajcie sprawy
s�dowej Jehowy,

nadstawcie ucha, trwałe
fundamenty ziemib,

bo Jehowa wytoczył spraw�
s�dow� swojemu ludowi,

b�dzie prowadził spór
z Izraelemc:

3 „Ludu mój, co takiego ci
zrobiłem?

Czym ci� um�czyłem?d

Złóż świadectwo przeciwko
mnie.

4 Przecież wyprowadziłem ci�
z ziemi egipskieje,

wykupiłem ci� z domu
niewolif.

Posłałem przed tob� Mojże-
sza, Aarona i Miriamg.

5 Ludu mój, przypomnij sobie,
prosz�, co zaproponował
Balak, król Moabuh,

i co mu odpowiedział
Balaam, syn Beora i.

Przypomnij sobie, co si�
działo od Szittimj

do Gilgalk,
a zrozumiesz prawe dzieła

Jehowy”.
6 Z czym stan� przed Jehow�?

Z czym si� pokłoni� Bogu,
który mieszka wysoko?

Czy stan� przed Nim
z całopaleniami,

z rocznymi ciel�tami? l

7 Czy Jehowa ucieszy si�
z tysi�cy baranów,

z dziesi�tków tysi�cy
strumieni oliwy?m

Czy mam oddać pierworod-
nego za swój bunt,

własne dziecko—
za swój grzech�?n

8 On ci powiedział, człowieku,
co jest dobre.

6:7 �Lub „za grzech swojej duszy”.

ROZDZ. 5
a Iz 2:6

Iz 8:19

b Iz 2:8
Eze 36:25
Oz 14:3
Za 13:2

c Iz 27:9
��������������������

szpalta 2
��������������������
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a Iz 5:3

b Ps 50:1, 4
Iz 1:2

c Iz 43:26
Jer 2:35
Oz 4:1

d Jer 2:5

e Wj 12:51
Pwt 4:20

f Pwt 7:8

g Wj 15:20

h Lb 22:5, 6

i Lb 23:7, 8
Lb 24:10
Obj 2:14

j Lb 25:1
Lb 33:48, 49

k Joz 4:19

l 1Sm 15:22
Ps 51:16, 17
Iz 1:11

m Ps 50:8-15

n 2Kl 3:26, 27
Eze 16:20



A czego Jehowa od ciebie
wymaga?

Jedynie tego, żebyś post�po-
wał sprawiedliwie�a, wyso-
ko cenił lojalność�b

i był skromnyc, chodz�c
ze swoim Bogiemd.

9 Jehowa woła do miasta.
Ci, którzy odznaczaj� si�

praktyczn� m�drości�,
b�d� si� bać Jego�
imienia.

Zwracajcie uwag� na rózg�
i słuchajcie Tego, który
wyznaczył kar�e.

10 Czy w domu niegodziwca
znajduj� si� jeszcze skarby
zdobyte niegodziwie?

Czy jest tam jeszcze ta ohyd-
na rzecz—fałszywa� efa�?

11 Czy mog� być moralnie
czysty�, maj�c sfałszowa-
n� wag�

i worek z oszukanymi
odważnikami?f

12 Bogacze z tego miasta
zawzi�cie dopuszczaj� si�
przemocy,

jego mieszkańcy mówi�
kłamstwag.

J�zyk w ich ustach jest
zwodniczyh.

13 „Dlatego zadam ci cios
i ci� zrani�i,

zrujnuj� ci� z powodu
twoich grzechów.

14 B�dziesz jadł, lecz si� nie
nasycisz,

b�dziesz chodził z pustym
żoł�dkiemj.

B�dziesz chciał schować
swoje rzeczy w bezpiecz-
nym miejscu, ale ich
nie wyniesiesz,

6:8 �Lub „uczciwie”. �Lub „był życz-
liwy i lojalny w miłości”. Dosł. „kochał
lojaln� miłość”. 6:9 �Dosł. „Twojego”.
6:10 �Lub „niepełna”. �Zob. Doda-
tek B14. 6:11 �Lub „być niewinny”.

a co wyniesiesz, wydam
twoim wrogom.

15 B�dziesz siał, ale nie
b�dziesz zbierał.

B�dziesz deptał oliwki,
ale nie b�dziesz korzystał
z oliwy.

B�dziesz wyciskał winogro-
na, ale nie b�dziesz pił
winaa.

16 Bo trzymasz si� ustaw
Omriego i post�pujesz
we wszystkim tak
jak dom Achabab,

i słuchasz ich rad.
Dlatego sprawi�, że twój

widok b�dzie odstraszać
ludzi.

Mieszkańców miasta uczyni�
pośmiewiskiem�c,

narody b�d� z was szydzić”d.

7 Co za nieszcz�ście! Jestem
jak ktoś,

kto po zbiorze letnich
owoców

i po winobraniu
nie znajduje żadnej kiści

winogron do jedzenia
ani żadnej wczesnej figi,

której tak pragn��.
2 Znikn�ł z ziemi lojalny,

nie ma wśród ludzi nikogo
uczciwegoe.

Wszyscy czyhaj�, żeby
przelewać krewf.

Każdy zastawia sieć
na swojego brata.

3 Ich r�ce nabrały wprawy
w czynieniu złag.

Ksi�ż� stawia ż�dania,
s�dzia domaga si� zapłatyh,
a dostojnik nie kryje si�

ze swoimi pragnieniami�i.

6:16 �Lub „powodem do gwizdania”.
7:1 �Lub „pragnie moja dusza”. 7:3
�Lub „z gor�cym pragnieniem swej du-
szy”.

ROZDZ. 6
a Prz 21:3

Iz 1:17
Jer 22:3
Eze 45:9
Oz 12:6

b Prz 3:3
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h Jer 9:3

i Iz 1:5

j Kpł 26:26
Eze 4:16
Oz 4:10

��������������������

szpalta 2
a Pwt 28:38

Jer 12:13
Jl 1:10
Am 5:11

b 1Kl 16:25, 30
2Kl 16:2, 3
2Kl 21:1, 3
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Jer 51:51
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MICHEASZA 7:4-17 1312
I w ten sposób razem

spiskuj��.
4 Najlepszy z nich jest

jak kolczasty krzew,
a najuczciwszy jest gorszy

niż ciernisty żywopłot.
Ale nadejdzie dzień zapowia-

dany przez ich� strażni-
ków, dzień odpłatya.

Wtedy ogarnie ich panikab.
5 Nie wierzcie znajomemu,

nie ufajcie bliskiemu
przyjacielowic.

Uważaj, co mówisz do tej,
któr� trzymasz w swoich
ramionach.

6 Bo syn gardzi ojcem,
córka wyst�puje przeciwko

matced,
a synowa przeciwko

teścioweje.
Nieprzyjaciółmi człowieka

s� jego domownicyf.
7 Ale ja b�d� wypatrywał

Jehowyg.
B�d� cierpliwie czekał

na Boga� mojego
wybawieniah.

Mój Bóg mnie usłyszyi.
8 Nie ciesz si�, moja nieprzyja-

ciółko.
Chociaż upadłem, to si�

podnios�,
choć mieszkam w ciemności,

Jehowa b�dzie moim
światłem.

9 Ponieważ zgrzeszyłem
przeciw Jehowie,

b�d� znosił Jego gniew j,
aż wyst�pi w mojej obronie

i zaprowadzi sprawied-
liwość.

On przywiedzie mnie
do światła

i b�d� patrzył na Jego
prawość.

7:3 �Dosł. „tkaj�”. 7:4 �Dosł. „wa-
szych”. 7:7 �Lub „przyjm� postaw�
wyczekiwania wobec Boga”.

10 Zobaczy to również moja
nieprzyjaciółka

i wstydem okryje si� ta,
która do mnie mówiła:

„Gdzie jest Jehowa,
twój Bóg?”a.

Moje oczy b�d� na ni�
spogl�dać,

gdy b�dzie deptana jak błoto
na ulicach.

11 B�dzie to dzień budowy
twoich kamiennych
murów,

dzień, w którym poszerz� si�
twoje granice.

12 W tym dniu przyjd�
do ciebie ludzie
ze wszystkich stron:

z Asyrii i miast egipskich,
z krain mi�dzy Egiptem

a Eufratem�
i tych rozci�gaj�cych si�

od morza do morza
i od gór po góryb.

13 I ziemia ta opustoszeje
z powodu jej mieszkańców,

z powodu ich post�po-
wania�.

14 Paś lask� swój lud, swoj�
własność, trzod�c,

która przebywała samotnie
w lesie, pośrodku sadu.

Niech si� pasie w Baszanie
i Gileadzied jak za daw-
nych dni.

15 „Pokaż� wam zdumiewaj�ce
rzeczy,

tak jak wtedy, gdy wychodzi-
liście z ziemi egipskieje.

16 Narody to zobacz� i zawsty-
dz� si� pomimo całej swej
pot�gif.

Zakryj� r�k� usta,
ich uszy przestan� słyszeć.

17 B�d� lizać proch jak
w�żeg.

7:12 �Dosł. „rzek�”. 7:13 �Dosł. „owo-
cu ich post�pków”.

ROZDZ. 7
a Iz 10:3

Eze 12:23
Oz 9:7

b Iz 22:5

c Jer 9:4

d Eze 22:7

e Łk 12:53

f Jer 12:6
Mt 10:35, 36

g Ps 123:2
Iz 8:17

h Ps 25:5
Ps 62:1
Lam 3:26

i Ps 40:1
Iz 12:2
Iz 25:9

j Lam 1:18
��������������������

szpalta 2
a Ps 79:10

Ps 115:2
Jl 2:17

b Iz 11:16
Iz 27:13
Oz 11:11

c Iz 40:11

d Jer 50:19
Eze 34:23

e Ps 78:12
Iz 63:11
Jer 23:7, 8

f Ps 126:2
Iz 26:11
Iz 66:18

g Iz 49:23



1313 MICHEASZA 7:18 do NAHUMA 1:3
Z drżeniem wyjd� ze swoich

twierdz, niczym gady.
Przyjd� z l�kiem do Jehowy

Boga
i b�d� si� Go� bać”a.

18 Czy jest Bóg taki jak Ty,
który przebacza przewinie-

nie i przechodzi do po-
rz�dku nad wyst�pkiemb

ostatka swojego
dziedzictwa?c

Nie b�dziesz na zawsze
trwał w gniewie,

7:17 �Dosł. „Ciebie”.

bo radość sprawia Ci przeja-
wianie lojalnej miłościa.

19 Jeszcze raz okażesz nam
miłosierdzieb, usuniesz�
nasze przewinienia.

Wszystkie nasze grzechy
wrzucisz w morskie
gł�binyc.

20 Okażesz wierność Jakubowi,
lojaln� miłość Abrahamowi,
tak jak to za dawnych dni

przysi�głeś naszym
praojcomd.

7:19 �Lub „podepczesz; ujarzmisz”.

ROZDZ. 7
a Jer 33:9
b Wj 34:6, 7

Iz 1:18
Iz 44:22
Dn 9:9

c Jl 2:32
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szpalta 2
a Ps 103:9

Iz 57:16
Lam 3:22

b Pwt 30:3
Ps 103:8, 13
Oz 2:19

c Ps 103:12
Iz 55:7
Jer 31:34

d Rdz 22:17
Ps 105:8-11
Łk 1:72, 73
Dz 3:25, 26

1 Wypowiedź przeciwko Nini-
wiea. Ksi�ga wizji Nahuma�

z Elkosz:
2 Jehowa to Bóg wymagaj�cy

wył�cznego oddaniab

i wywieraj�cy zemst�.
Jehowa dokonuje odpłaty.

Jest gotowy dać upust
swojemu gniewowic.

Jehowa bierze odwet
na swoich wrogach.

1:1 � Imi� to znaczy „pocieszyciel”.

Trwa w gniewie na swych
nieprzyjaciół.

3 Jehowa jest nieskłonny
do gniewu�a, choć ma
wielk� mocb.

Ale Jehowa w żadnym
razie nie powstrzyma si�
od wymierzenia zasłużonej
karyc.

Przyb�dzie w niszczyciel-
skim wichrze i w burzy,

1:3 �Lub „cierpliwy”.

KSI�GA

NAHUMA
ZARY S T R E

´
S C I

1 Bóg wywiera zemst� na wrogach (1-7)
Bóg wymaga wył�cznego
oddania (2)

Jehowa pami�ta o tych, którzy
szukaj� u Niego schronienia (7)

Niniw� czeka zagłada (8-14)
Udr�ka nie nastanie po raz drugi (9)

Dobra nowina dla Judy (15)

2 Niniwa b�dzie zniszczona (1-13)
Bramy rzek zostaj� otwarte (6)

3 „Biada miastu przelewaj�cemu
krew!” (1-19)
Powody wydania wyroku
na Niniw� (1-7)

Niniwa upadnie jak No-Amon (8-12)
Upadek Niniwy nieunikniony (13-19)

ROZDZ. 1
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Nah 3:7
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b Wj 20:5

c Pwt 32:35, 41
Iz 59:18
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b Hi 9:4

c Wj 34:6, 7



NAHUMA 1:4�do�2:1 1314
a pył pod Jego stopami

b�dzie si� unosił niczym
chmurya.

4 On gromi morzeb

i je wysusza,
sprawia, że wysychaj�

wszystkie rzekic,
schnie Baszan i Karmeld,
wi�dnie kwiecie Libanu.

5 Z Jego powodu trz�s� si�
góry,

topniej� wzgórzae.
Z Jego powodu� ziemia

dozna wstrz�su,
ziemia i wszyscy jej miesz-

kańcyf.
6 Kto si� ostoi, gdy da On wy-

raz swojemu oburzeniu?g

Kto zniesie żar Jego
gniewu?h

Jego złość zapłonie jak
ogień,

z Jego powodu rozpadn� si�
skały.

7 Jehowa jest dobryi, jest
twierdz� w dniu udr�ki j.

Pami�ta� o tych, którzy szu-
kaj� u Niego schronieniak.

8 Sprowadzi niszczycielsk�
powódź i doszcz�tnie
zniszczy Niniw��.

Jego nieprzyjaciół b�dzie
ścigać ciemność.

9 Jaki spisek uknujecie
przeciw Jehowie?

On dokona całkowitej
zagłady.

Udr�ka nie nastanie
po raz drugi l.

10 Mieszkańcy Niniwy s� sple-
ceni razem niczym g�szcz
cierni,

przypominaj� tych, którzy
odurzyli si� piwem�,

1:5 �Lub „z powodu Jego oblicza”. 1:7
�Lub „troszczy si�”. Dosł. „zna”. 1:8
�Dosł. „jej miejsce”. 1:10 �Lub „piwem
pszenicznym”.

ale zostan� strawieni jak
słoma.

11 Z ciebie� b�dzie pochodził
ten, kto knuje zło przeciw
Jehowie,

kto udziela nikczemnych
rad.

12 Oto co mówi Jehowa:
„Chociaż Asyryjczycy�

s� silni i liczni,
to i tak zostan� zniszczeni,

zgin��.
Ukarałem ci��, ale już wi�cej

nie b�d� ci� karał.
13 Złami� jarzmo, które na cie-

bie włożylia,
twoje wi�zy rozerw�.

14 A co si� tyczy ciebie�,
ja, Jehowa, postanawiam:

‚Twoje imi� odejdzie
w niepami�ć.

Z domu� twoich bogów
usun� rzeźbione wizerunki
i pos�gi z metalu.

Przygotuj� dla ciebie
grób, bo zasługujesz
na pogard�’.

15 Spójrzcie! Na górach widać
tego, kto niesie� dobr�
nowin�,

tego, kto ogłasza pokójb.
Judo, obchodź swoje

świ�tac, spełniaj swe śluby.
Bo już nigdy wi�cej nie przej-

dzie przez ciebie żaden
nikczemnik.

Zostanie doszcz�tnie
zniszczony”.

2 Nadci�ga przeciwko tobie�
ten, który ci� rozproszyd.

Strzeż fortyfikacji.
Uważnie obserwuj drog�.

1:11; 2:1 �Chodzi o Niniw�. 1:12 �Dosł.
„oni”. �Możliwe też „zostan� zniszcze-
ni, kiedy On przejdzie”. �Chodzi o Ju-
d�. 1:14 �Chodzi o Asyri�. �Lub „ze
świ�tyni”. 1:15 �Lub „stopy nios�ce-
go”.
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1315 NAHUMA 2:2�do�3:2
Przygotuj si��, zbierz

wszystkie swoje siły.
2 Jehowa przywróci Jakubowi

wspaniałość,
Izraelowi świetność.
Bo grabieżcy go spl�drowalia,
zniszczyli jego latorośle.

3 Tarcze pot�żnych wojowni-
ków maj� kolor czerwony,

żołnierze s� ubrani
w szkarłat.

W dniu przygotowania
do bitwy

żelazne okucia rydwanów
wojennych błyszcz�
jak ogień,

wojownicy wymachuj�
włóczniami z drzewa
jałowcowego.

4 Rydwany wojenne szaleńczo
mkn� po ulicach,

p�dz� tu i tam po placach.´
Swiec� jak płon�ce pochod-

nie, lśni� jak błyskawice.
5 Król wzywa swoich doboro-

wych wojowników.
Biegn�c, potykaj� si�.´
Spiesz� do muru miasta,
ustawiaj� barykady.

6 Bramy rzek zostaj� otwarte
i pałac si� wali.

7 Została obnażona i jest pro-
wadzona na wygnanie—
tak jak postanowiono.

Jej niewolnice j�cz�,
kwil� jak goł�bie

i ze smutku bij� si� w piersi�.
8 Przez całe swe dzieje

Niniwab była jak sadzawka
wypełniona po brzegi.

A teraz jej wody odpływaj�.
„Stójcie! Stójcie!”
Ale nikt si� nie odwracac.

9 Rabujcie srebro, rabujcie
złoto!

2:1 �Dosł. „wzmocnij biodra”. 2:7
�Dosł. „w serce”.

Bo skarby s� nieprzebrane,
bez liku tu wszelkiego

rodzaju kosztowności.
10 Miasto opustoszało, jest

wyludnione, zrujnowane!a
Serca truchlej� ze strachu�,

kolana si� uginaj�, nogi si�
trz�s�,

wszystkie twarze płon�.
11 Gdzie jest to lwie legowiskob,

żerowisko młodych lwów�?
Gdzie jest to miejsce,

do którego lew prowadził
swoje młode

i w którym nikt ich nie
płoszył?

12 Już dość ofiar rozszarpał on
dla swych lwi�tek,

zadusił dla swoich lwic.
Napełniał zdobycz� swe

legowiska,
swoje kryjówki rozszarpany-

mi zwierz�tami.
13 „Wyst�pi� przeciwko tobie”—

oświadcza Jehowa,
Bóg Zast�pówc.

„Z dymem puszcz� twoje
rydwany wojenned.

Twoje młode lwy� pochłonie
miecz.

I położ� kres twojemu
pl�drowaniu na ziemi.

Nie b�dzie już słychać głosu
twych posłańców”e.

3 Biada miastu przelewaj�ce-
mu krew!

Pełno w nim oszustwa
i grabieży.

Nigdy nie przestaje uganiać
si� za zdobycz�!

2 Słychać trzask biczów
i turkot kół.

Cwałuj� konie, podskakuj�
rydwany.

2:10 �Dosł. „topniej�”. 2:11 �Lub
„młodych grzywiastych lwów”. 2:13
�Lub „młode grzywiaste lwy”.
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NAHUMA 3:3-16 1316
3 Mkn� jeźdźcy, lśni� miecze,

połyskuj� włócznie.
Wsz�dzie leży mnóstwo

zabitych, stosy trupów.
Zwłokom nie ma końca,
tak iż potykaj� si� o martwe

ciała.
4 Awszystko to dlatego, że ta

prostytutka bez umiaru
oddaje si� prostytucji.

Powabna, urodziwa, mistrzy-
ni w uprawianiu czarów

usidla narody swoj�
rozwi�złości�, ludy
swoimi czarami.

5 „Wyst�pi� przeciwko
tobie�”—oświadcza
Jehowa, Bóg Zast�pówa.

„Unios� w gór� twoj� szat�
i zarzuc� ci j� na twarz.

I sprawi�, że narody zobacz�
ci� nag�,

królestwa ujrz� twoj� hańb�.
6 Obrzuc� ci� brudami

i uczyni� ci� godn� pogardy.
Zrobi� z ciebie widowiskob.

7 I każdy, kto ci� zobaczy,
ucieknie przed tob�c

i powie:
‚Niniwa została zniszczona!
Czy ktoś b�dzie jej żałował?’.
Gdzie znajd� dla ciebie

pocieszycieli?
8 Czy jesteś lepsza niż

No-Amon�d, które roz-
siadło si� nad kanałami
Nilu?e

Wody otaczały je ze wszyst-
kich stron.

Morzu zawdzi�czało swe
bogactwo i morze było
jego murem.

9 ´
Zródłem jego wielkiej siły

była Etiopia i Egipt.
Putf i Libijczycy śpieszyli mu

z pomoc�g.

3:5 �Chodzi o Niniw�. 3:8 �Czyli Teby.

10 Ale ono też poszło
na wygnanie,

trafiło do niewolia.
Jego dzieci roztrzaskiwano

na rogach� wszystkich
ulic.

O jego szanowanych miesz-
kańców rzucano losy,

wszystkie ważne osobistości
zakuto w kajdany.

11 Ty również b�dziesz
zataczać si� jak pijanab.

B�dziesz si� ukrywać.
B�dziesz szukać schronienia

przed wrogiem.
12 Wszystkie twoje fortyfikacje

s� jak drzewa figowe
z pierwszymi dojrzałymi
owocami.

Wystarczy potrz�sn�ć drze-
wem, a owoce wpadn� do
ust tego, kto chce je zjeść.

13 Twoi wojownicy s� jak
kobiety.

Twoje bramy szeroko si�
otworz� przed nieprzyja-
ciółmi,

ich zasuwy strawi ogień.
14 Naczerp sobie wody na czas

obl�żeniac.
Umocnij swoje fortyfikacje.
Wejdź w błoto i udeptuj

glin�,
weź sobie form� do wyrabia-

nia cegieł.
15 Ale i tak strawi ci� ogień.

Wytnie ci� mieczd.
Pochłonie ci� tak, jak mło-

da szarańcza pochłania
roślinye—

nawet gdyby twoi mieszkań-
cy byli liczni jak ona,

tak, nawet gdyby byli liczni
jak szarańcza,

16 i gdyby twoich kupców
było wi�cej niż gwiazd
na niebie.

3:10 �Lub „u wylotu”.

ROZDZ. 3
a Nah 2:13

b Sof 2:15

c Nah 2:8

d Jer 46:25
Eze 30:14

e Iz 19:6

f Rdz 10:6

g 2Kn 16:8
Jer 46:8, 9

��������������������

szpalta 2
a Iz 20:4

b Ps 75:8
Jer 25:15

c 2Kn 32:3, 4

d Sof 2:13

e Wj 10:14, 15



1317 NAHUMA 3:17 do HABAKUKA 1:3
Młoda szarańcza linieje

i odlatuje.
17 Twoi strażnicy s� jak taka

szarańcza,
jak chmara szarańczy twoi

doborowi wojownicy.
W zimny dzień chowaj� si�

one w szczelinach kamien-
nych murów.

Ale wystarczy, że zaświeci
słońce, a odlatuj�,

i nikt nie wie, gdzie si�
podziały.

18 Królu Asyrii, twoi pasterze
przysypiaj�,

dygnitarze nie opuszczaj�
swoich domów.

Twój lud jest rozproszony
po górach

i nie ma nikogo, kto by go
zebrała.

19 Nic nie ukoi twojego
nieszcz�ścia, Niniwo.

Twoja rana si� nie zagoi.
Wszyscy, którzy o tobie

usłysz�, zaklaszcz�
w dłonieb.

Bo kto nie cierpiał z powodu
twojego niepohamowane-
go okrucieństwa?”c

szpalta 2
��������������������

ROZDZ. 3
a Nah 2:8

b Sof 2:15

c Iz 10:5, 6
Iz 37:18

1 Wypowiedź proroka Habaku-
ka� zwi�zana z wizj�, któr�

otrzymał:
2 Jak długo, Jehowo,

mam wzywać pomocy?
Kiedy mnie usłyszysz?a

1:1 � Imi� to może znaczyć „serdeczny
uścisk”.

Jak długo mam prosić o ra-
tunek? Kiedy zareagujesz�
i usuniesz przemoc?a

3 Czemu każesz mi patrzeć
na zło?

Czemu tolerujesz wyrz�dza-
nie krzywdy?

1:2 �Lub „wybawisz”.

KSI�GA

HABAKUKA
ZARY S T R E

´
S C I

1 Prorok woła o pomoc (1-4)
„Jak długo, Jehowo?” (2)
„Czemu tolerujesz wyrz�dzanie
krzywdy?” (3)

Chaldejczycy Bożym narz�dziem
do wykonania wyroku (5-11)

Prorok zanosi błaganie do Jehowy (12-17)
�Boże mój, Ty nie umierasz’ (12)
„Zbyt czyste masz oczy, żeby patrzeć
na zło” (13)

2 „B�d� czekał, żeby zobaczyć, co On
chce przeze mnie przekazać” (1)

Jehowa odpowiada prorokowi (2-20)
�Wci�ż wyczekuj tej wizji’ (3)
Prawi b�d� żyć dzi�ki wierności (4)
Pi�ć „biada” dla Chaldejczyków (6-20)

Wiedza o Jehowie napełni
ziemi� (14)

3 Prorok modli si� do Jehowy,
żeby zacz�ł działać (1-19)
Bóg wybawi swój lud,
swego pomazańca (13)

Radości� proroka jest Jehowa—
mimo udr�ki (17, 18)

ROZDZ. 1
a Ps 13:1
��������������������

szpalta 2
a Ps 22:1

Ps 74:10
Obj 6:10



HABAKUKA 1:4-16 1318
Dlaczego na moich oczach

dochodzi do grabieży
i przemocy?

Dlaczego jest tyle zatargów,
tyle konfliktów?

4 Prawo okazuje si� bezsilne,
sprawiedliwość zawsze

przegrywa.´
Zli osaczaj� prawych,
dlatego sprawiedliwość jest

wypaczanaa.
5 „Spójrzcie na narody

i zwróćcie uwag� na to,
co si� stanie!

Patrzcie zdumieni, osłupiali.
Bo za waszych czasów

wydarzy si� coś takiego,
w co nie uwierzycie, nawet

gdy si� wam o tym opowieb.
6 Ja pobudz� Chaldejczykówc—

naród bezwzgl�dny
i porywczy.

Przeczesuj� oni rozległe
obszary ziemi

i zagrabiaj� cudze posiad-
łościd.

7 Budz� przerażenie, przejmu-
j� groz�.

Ustanawiaj� własn� spra-
wiedliwość i umacniaj�
swoj� władz��e.

8 Ich konie s� szybsze
od lampartów,

groźniejsze niż wilki
grasuj�ce w nocyf.

Galopuj�,
przybywaj� z daleka.
Rzucaj� si� na zdobycz

jak orzełg.
9 Wszyscy pragn� tylko

jednego: dopuszczać si�
przemocyh.

Zebrani razem, p�dz� prosto
przed siebie jak wschodni
wiatri.

Gromadz� jeńców jak
piasek.

1:7 �Lub „dostojeństwo”.

10 Kpi� sobie z królów,
wyśmiewaj� si� z wysokich

urz�dnikówa.´
Smiej� si� z każdej warownib,
usypuj� wał obl�żniczy

i j� zdobywaj�.
11 Potem jak wicher ruszaj�

dalej i przetaczaj� si�
przez kraj.

Ale ści�gn� na siebie win�c,
bo sw� moc przypisuj�

swojemu bogu�”d.
12 Jehowo, czy nie istniejesz

od zawsze?e

Boże mój,
´
Swi�ty mój,

Ty nie umierasz�f.
Wyznaczyłeś ich, Jehowo,

żeby wykonali wyrok,
moja Skałog, wybrałeś ich,

żeby nam wymierzyli
kar��h.

13 Zbyt czyste masz oczy,
żeby patrzeć na zło.

Nie możesz znieść niegodzi-
wości i.

Czemu wi�c tolerujesz ludzi
zdradzieckich? j

Dlaczego milczysz, gdy nie-
godziwy połyka bardziej
prawego od siebie?k

14 Dlaczego pozwalasz,
żeby ludzi traktowano
jak ryby w morzu,

jak stworzenia, nad którymi
nikt nie sprawuje władzy?

15 On� wszystkich ich łapie
na haczyk,

łowi niewodem,
zagarnia w sieć.
I bardzo si� z tego cieszyl.

16 Składa ofiary swojemu
niewodowi,

pali kadzidło dla swojej
sieci.

1:11 �Możliwe też „ich moc jest ich
bogiem”. 1:12 �Możliwe też „my
nie umrzemy”. �Lub „nas upomnieli”.
1:15 �Chodzi o chaldejskiego najeźdźc�.

ROZDZ. 1
a Hi 12:6

Ps 12:8
Kzn 8:11
Iz 1:21
Dz 7:52, 53

b Iz 28:21
Iz 29:14
Lam 4:11, 12
Dz 13:40, 41

c Jer 22:7
Jer 46:2

d Pwt 28:49-51
Jer 5:15-17
Jer 6:22, 23
Eze 23:22, 23

e Jer 39:5-7
Dn 5:18, 19

f Jer 5:6

g Jer 4:13
Lam 4:19
Eze 17:3

h Jer 25:9

i Iz 27:8
Eze 17:10

��������������������

szpalta 2
a 2Kl 24:12

b Jer 32:24
Jer 52:7

c Iz 47:5, 6
Jer 51:24
Za 1:15

d Dn 5:1, 4

e Ps 90:2
Ps 93:2
Obj 1:8

f 1Tm 1:17
Obj 15:3

g Pwt 32:4

h Jer 30:11

i Ps 5:4, 5

j Jer 12:1

k Ps 35:21, 22

l Jer 50:11



Bo dzi�ki nim jego posiłki s�
obfite�,

jego jedzenie wyborne.
17 Czy dalej b�dzie zarzucał

swój niewód�?
Czy dalej b�dzie bezlitośnie

wyrzynał narody?a

2 B�d� stał na strażyb,
zajm� miejsce na wale

obronnym.
B�d� czekał, żeby zobaczyć,

co On chce przeze mnie
przekazać,

i żeby wiedzieć, jak� dać
odpowiedź, gdy mnie
upomni.

2 Potem Jehowa przemówił
do mnie:

„Zapisz t� wizj�, wyraźnie
wyryj j� na tabliczkachc,

żeby można to było łatwo�
odczytaćd.

3 Wizja ta spełni si� w wyzna-
czonym czasie.

Szybko zmierza do swojego
końca�. Nie okaże si�
kłamstwem.

Nawet jeśli wydaje si� odwle-
kać�, wci�ż jej wyczekuj�!e

Bo sprawdzi si� nieza-
wodnie.

Nie opóźni si�!
4 Spójrz na tego, który nad�ł

si� pych��,
który jest nieprawy w sercu.
Lecz prawy b�dzie żył dzi�ki

swej wierności�f.
5 Ponieważ wino działa

zdradliwie,
ten zarozumialec nie osi�g-

nie swojego celu.

1:16 �Dosł. „tłuste”. 1:17 �Możliwe
też „wyci�gał swój miecz”. 2:2 �Lub
„płynnie”. 2:3 �Lub „ziści si� nie-
zwłocznie”. �Lub „nawet gdyby si�
odwlekała”. �Lub „czekaj z niecierpli-
wości�”. 2:4 �Lub „którego dusza si�
nad�ła”. �Możliwe też „wierze”.

Jest nienasycony� jak grób�.
Niczym śmierć nie potrafi

zaspokoić swej ż�dzy.
Zagarnia dla siebie wszyst-

kie narody,
zbiera wszystkie ludya.

6 Czy nie b�d� one układać
o nim przysłów i zagadek,
robić na jego temat aluzji?b

B�d� mówić:
‚Biada temu, który gromadzi

dla siebie cudz� własność
i powi�ksza swój dług!
Jak długo to b�dzie trwać?

7 Czy nagle nie przyjd�
wierzyciele?

Obudz� ci�, gwałtownie tob�
potrz�saj�c.

I staniesz si� ich łupemc.
8 Skoro ty łupiłeś wiele

narodów,
skoro przelewałeś krew,
wyrz�dzałeś krzywd� ziemi,
wyst�powałeś przeciw mias-

tom i ich mieszkańcom—
pozostałe ludy złupi� ciebied.

9 Biada temu, który czerpie
nieuczciwe zyski dla
swojego domu,

który chce wysoko uwić
swe gniazdo,

żeby uciec przed nieszcz�ś-
ciem!

10 Uknułeś coś, czym ści�gasz
na swój dom hańb�.

Sprawiaj�c, że ginie wiele
ludów, grzeszysz przeciw
samemu sobie�e.

11 Bo nawet kamień ze ściany
zapłacze,

a z dachu zawtóruje mu
krokiew.

12 Biada temu, który buduje
miasto, przelewaj�c krew,

2:5 �Lub „jego dusza jest nienasycona”.
�Lub „Szeol”, czyli wspólny grób ludzko-
ści. Zob. Słowniczek poj�ć. 2:10 �Lub
„swojej duszy”.

ROZDZ. 1
a 2Kn 36:17

Nah 3:7
��������������������

ROZDZ. 2
b Iz 21:8

Mi 7:7

c Wj 17:14

d Pwt 31:9, 11

e Mi 7:7

f Jn 3:36
Rz 1:17
Gal 3:11
Heb 10:38
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szpalta 2
a Iz 14:16, 17

b Iz 14:4

c Jer 51:11

d 2Kn 36:17
Ps 137:8
Iz 13:19
Jer 27:6, 7
Za 2:7-9

e Iz 14:20

1319 HABAKUKA 1:17�do�2:12



HABAKUKA 2:13�do�3:6 1320
który umacnia je niepra-

wości�!
13 Czy to nie Jehowa, Bóg

Zast�pów, postanowił,
że to, przyczym ludyci�żko
pracuj�, skończy w ogniu,

że narody b�d� si� m�czyć
na próżno?a

14 Bo wiedza o chwale Jehowy
napełni ziemi�,

jak wody wypełniaj� morzeb.
15 Biada temu, który daje

bliźnim do picia napój
z domieszk� złości i gniewu,

żeby ich upić
i patrzeć na ich nagość!

16 Zostaniesz nasycony niesła-
w� zamiast chwał�.

Ty też b�dziesz zmuszony
do picia i pokażesz,
że jesteś nieobrzezany�.

Kielich, który Jehowa trzy-
ma w swej prawej r�ce,
dojdzie również do ciebiec.

I twoja chwała zamieni si�
w hańb�.

17 Zaznasz takiego samego zła,
jakiego dopuściłeś si�
wobec Libanu,

spotka ci� zagłada, jak� sam
sprowadziłeś na przerażo-
ne zwierz�ta.

Bo przelewałeś krew
i wyrz�dzałeś krzywd� ziemi,
wyst�powałeś przeciw mias-

tom i ich mieszkańcomd.
18 Jaki jest pożytek z rzeź-

bionego wizerunku
wykonanego przez

człowieka?
Jaka korzyść z metalowego

pos�gu i z nauczyciela
kłamstwa—

nawet jeśli twórca tych
bezwartościowych
niemych bożków

pokłada w nich ufność?e

2:16 �Możliwe też „i b�dziesz si� zata-
czał”.

19 Biada temu, który mówi
do kawałka drewna:
„Obudź si�!”,

a do niemego kamienia:
„Ocknij si�! Udziel nam
pouczeń”!

Pokryte s� one złotem
i srebrema,

ale nie maj� w sobie tchu
życiab.

20 A Jehowa jest w swojej
świ�tej świ�tynic.

Niech zamilknie przed Nim
cała ziemia!’”d.

3 Modlitwa proroka Habakuka
w formie pieśni żałobnych:

2 Jehowo, usłyszałem o Tobie
wieść.

Twoje czyny, Jehowo,
wzbudzaj� we mnie
podziw i l�k.

Spraw, żeby w stosownym
czasie� odżyły,

żeby w stosownym czasie�
stały si� znane!

Podczas tego wzburzenia
zechciej pami�tać o okaza-
niu miłosierdziae.

3 Bóg przybył z Temanu,´
Swi�ty—z góry Paranf.
(Sela�).

Jego majestat okrył niebog,
Jego chwała napełniła

ziemi�.
4 Bił od Niego blask jasny

jak światło dniah.
Z Jego r�ki błyskały dwa

promienie—
kryła si� w niej Jego siła.

5 Przed Nim szła zaraza i,
a w ślad za Nim wyniszcza-

j�ca gor�czka.
6 Zatrzymał si� i wstrz�sn�ł

ziemi� j.
Spojrzał i narody zadrżałyk.
Odwieczne góry si� rozpadły,

3:2 �Możliwe też „w naszych czasach”.
3:3 �Zob. Słowniczek poj�ć.

ROZDZ. 2
a Jer 51:58

b Ps 72:19
Iz 11:9
Za 14:9

c Ps 75:8
Iz 51:22, 23
Jer 25:28
Jer 51:57

d Ps 137:8
Jer 50:28
Jer 51:24

e Iz 42:17
Iz 44:19, 20
Iz 45:20
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szpalta 2
a Iz 40:19

Iz 46:6

b Jer 51:17

c Iz 6:1

d Ps 76:8
Ps 115:3
Za 2:13
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ROZDZ. 3
e Lam 3:32

f Pwt 33:2
Sdz 5:4
Ps 68:7, 8

g Wj 19:16

h Wj 13:21

i Lb 14:11, 12
Lb 16:46
Lb 25:1, 9

j Iz 13:13
Ag 2:21

k Wj 14:25
Wj 23:27



1321 HABAKUKA 3:7-19
ugi�ły si� prastare wzgórzaa.
Oto czego dokonał w daw-

nych czasach.
7 Widziałem niedol� w namio-

tach Kuszanu.
Zatrz�sły si� płótna namio-

towe krainy Midianb.
8 Czy to na rzeki, Jehowo,

zapłon�łeś gniewem,
czy na rzeki?
Czy sw� wielk� złość

skierowałeś ku morzu?c

Mkn�łeś na swoich koniachd,
Twoje rydwany odniosły

zwyci�stwo�e.
9 Wyci�gn�łeś swój łuk.

Wyznaczyłeś drzewcom�
zadanie zgodnie z przy-
si�g��. (Sela).

Rzekami porozdzielałeś
ziemi�.

10 Na Twój widok góry zwin�ły
si� z bóluf.

Przetoczyły si� nawałnice.
Gł�bokie wody wydały rykg.
Wystrzeliły w gór�.

11 Słońce i ksi�życ stan�ły
wysoko na niebieh.

Błyskały Twoje p�dz�ce
strzałyi.

Jak błyskawica lśniła
Twoja włócznia.

12 Przemierzałeś ziemi�
w swoim oburzeniu.

W gniewie tratowałeś�
narody.

13 Wyruszyłeś, żeby wybawić
swój lud, żeby wybawić
swego pomazańca.

Zmiażdżyłeś przywódc��
domu niegodziwca.

Fundament domu odsłoniłeś
aż do nagiej skały�. (Sela).

3:8 �Lub „były wybawieniem”. 3:9
�Możliwe też „strzałom”. �Możliwe też
„wypowiedziane zostały przysi�gi ple-
mion”. 3:12 �Dosł. „młóciłeś”. 3:13
�Dosł. „głow�”. �Dosł. „do karku”.

14 Głowy jego wojowników
przebiłeś jego własn�
broni��,

gdy ruszyli na nas� jak
nawałnica.

Bardzo si� cieszyli, że zacza-
j� si� na uciśnionego i go
pożr�.

15 Ty ze swoimi końmi
przemierzałeś morze,

wzburzone, nieprzebrane
wody.

16 Usłyszałem o tym i zacz�łem
si� trz�ść�.

Na t� wieść zadrżały moje
wargi.

Zacz�ły gnić moje kościa.
Zatrz�sły si� moje nogi.
Ale b�d� spokojnie czekał

na dzień udr�kib,
aż nadejdzie na lud, który

nas atakuje.
17 Choćby drzewo figowe

nie zakwitło
i nie było owoców

na winoroślach,
choćby nie obrodziły oliwki
i pola� nie wydały plonu�,
choćby w zagrodach

nie było owiec,
a w oborach bydła,

18 moj� radości� b�dzie
Jehowa,

b�d� si� cieszył Bogiem
mojego wybawieniac.

19 Wszechwładny Pan, Jehowa,
jest moj� sił�d.

On sprawi, że moje nogi
b�d� szybkie jak
nogi jelenia

i że b�d� st�pał
po wzniesieniache.

Dla dyrygenta.
Wykonywać przy akompaniamencie
moich instrumentów strunowych.

3:14 �Lub „drzewcami”. �Dosł. „na
mnie”. 3:16 �Dosł. „zadrżał mój
brzuch”. 3:17 �Lub „tarasy”. �Lub
„nie zapewniły żywności”.

ROZDZ. 3
a Ps 114:1, 4

Nah 1:5

b Wj 15:14, 15
Lb 22:3, 4

c Ps 114:1, 3
Iz 50:2
Nah 1:4

d Pwt 33:26

e Ps 68:17

f Wj 19:18
Ps 114:1, 4

g Ps 77:16

h Joz 10:12

i Ps 77:17, 18
��������������������

szpalta 2
a Ps 119:120

Jer 23:9
Dn 8:27

b Ps 42:5
Iz 26:20
Lam 3:26

c Wj 15:2
1Sm 2:1
Ps 18:2
Ps 27:1
Iz 61:10

d Iz 12:2
Flp 4:13

e 2Sm 22:34
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1 Słowa Jehowy skierowane
do Sofoniasza�, syna Kuszie-

go, syna Gedaliasza, syna Ama-
riasza, syna Ezechiasza, za dni
judzkiego króla Jozjaszaa, syna
Amonab:
2 „Zmiot� wszystko

z powierzchni ziemi”—
oświadcza Jehowac.

3 „Zmiot� z niej ludzi
i zwierz�ta,

zmiot� ptaki lataj�ce
po niebie i ryby morskied,

a także niegodziwców razem
z tym, co przyczyniło si�
do ich upadku�e.

Usun� ludzi z powierzchni
ziemi”—oświadcza Jehowa.

4 „Wyci�gn� r�k� przeciw
Judzie,

przeciw wszystkim miesz-
kańcom Jerozolimy

i wymaż� z tego miejsca
wszelki ślad po Baaluf,

imi� kapłanów tego cudzo-
ziemskiego boga wraz
z innymi kapłanamig,

1:1 � Imi� to znaczy „Jehowa ukrył; Jeho-
wa zachował”. 1:3 �Najwyraźniej cho-
dzi o przedmioty lub działania maj�ce
zwi�zek z bałwochwalstwem.

5 tych, którzy kłaniaj� si�
na dachach wojsku nieba�a,

tych, którzy kłaniaj� si�
Jehowie i przysi�gaj�
Mu lojalnośćb,

a jednocześnie przysi�gaj�
lojalność Malkamowic,

6 tych, którzy odwracaj� si�
od Jehowyd,

którzy już nie szukaj�
Jehowy, nie pytaj� Go
o wskazówki”e.

7 Milczcie przed Wszechwład-
nym Panem, Jehow�,
bo dzień Jehowy jest
bliskif.

Jehowa przygotował ofiar�,
uświ�cił tych, których
zaprosił.

8 „W dniu, w którym ja, Jeho-
wa, złoż� ofiar�, rozlicz�
si� z ksi�ż�tami,

z synami królewskimig i ze
wszystkimi, którzy ubiera-
j� si� po cudzoziemsku.

9 W tym dniu rozlicz� si�
z każdym, kto pnie si�
na podwyższenie�,

1:5 �Chodzi o ciała niebieskie. 1:9
�Może chodzić o podwyższenie, na któ-
rym stoi tron królewski.

KSI�GA

SOFONIASZA
ZARY S T R E

´
S C I

1 Dzień s�du Jehowy jest bliski (1-18)
Dzień Jehowy ogromnie si� śpieszy (14)
Srebro i złoto nie zapewni� ratunku (18)

2 Trzeba szukać Jehowy, zanim nadejdzie
dzień Jego gniewu (1-3)
„Szukajcie prawości, szukajcie
potulności” (3)

„Zapewne znajdziecie schronienie” (3)
Wyrok na okoliczne narody (4-15)

3 Jerozolima buntowniczym i zepsutym
miastem (1-7)

Wyrok i odrodzenie (8-20)
Zmiana j�zyka na czyst� mow� (9)
Lud pokorny i skromny b�dzie
wybawiony (12)

Jehowa b�dzie si� radował
Syjonem (17)

ROZDZ. 1
a 2Kl 22:1, 2

Jer 1:2

b 2Kl 21:18-20

c 2Kl 22:16
Iz 6:11
Jer 6:8

d Jer 4:25

e Eze 14:3

f Lb 25:3
Sdz 2:11, 13
2Kn 28:1, 2
Jer 11:17

g 2Kl 23:5
��������������������

szpalta 2
a 2Kn 33:1, 3

Jer 19:13

b Iz 48:1

c Joz 23:6, 7
1Kl 11:33
Jer 49:1

d Iz 1:4
Jer 2:13

e Iz 43:22

f Jl 2:1
2Pt 3:10

g 2Kl 25:7
Jer 39:6



z tymi, którzy napełniaj�
dom swego pana przemoc�
i oszustwem”.

10 „W tym dniu”, oświadcza
Jehowa,

„od Bramy Rybneja b�dzie
słychać odgłos krzyku,

lament z nowej cz�ści miastab

i wielki huk od strony wzgórz.
11 J�czcie, mieszkańcy

Machteszu�,
bo wszyscy kupcy� zostali

zniszczeni�,
zgładzono wszystkich

odważaj�cych srebro.
12 W tym czasie starannie

przeszukam Jerozolim�
przy świetle lamp

i rozlicz� si� z tymi, którzy
popadli w samozadowole-
nie� i myśl� sobie:

‚Jehowa nie zrobi nic dobre-
go ani nic złego’c.

13 Ich bogactwo zostanie
rozgrabione. Ich domy
b�d� zniszczoned.

Zbuduj� domy, ale nie b�d�
w nich mieszkać,

zasadz� winnice, ale nie
b�d� pić z nich winae.

14 Bliski jest wielki dzień
Jehowy!f

Jest bliski, nadchodzi
bardzo szybko�!g

Wdniu Jehowy rozlegnie si�
gorzki płaczh.

Wtedy nawet wojownik
b�dzie krzyczał i.

15 B�dzie to dzień wielkiego
gniewuj,

dzień udr�ki i bóluk,
dzień burzy i spustoszenia,

1:11 �Najwyraźniej chodzi o cz�ść Jero-
zolimy w pobliżu Bramy Rybnej. �Lub
„handlarze”. �Dosł. „zmuszeni do mil-
czenia”. 1:12 �Dosł. „zastygli na swych
osadach”. Jest to nawi�zanie do osadów
w kadzi z winem. 1:14 �Lub „ogromnie
si� śpieszy”.

dzień ciemności i mrokua,
dzień ciemnych, g�stych

chmurb,
16 dzień, w którym zabrzmi

dźwi�k rogu i rozlegnie si�
okrzyk wojennyc—

do ataku na warowne
miasta i wysokie baszty
narożned.

17 Sprowadz� na ludzi udr�k�
i b�d� chodzili jak ślepie.
Bo zgrzeszyli przeciw

Jehowief.
Ich rozbryzgana krew b�dzie

jak pył pod nogami,
a ich ciała� jak gnójg.

18 Wdniu wielkiego gniewu
Jehowy nie zdoła ich
uratować ani ich srebro,
ani ich złotoh.

Bo płomień mojej gorliwości
pochłonie cał� ziemi�i.

Sprowadz� zagład�, napraw-
d� straszliw� zagład�,
na wszystkich mieszkań-
ców ziemi”j.

2 Zbierz si�, tak, zbierz si�k,
bezwstydny narodziel.

2 Zanim to postanowienie
si� spełni,

zanim ten dzień uleci
jak plewy na wietrze,

zanim dosi�gnie was
płon�cy gniew Jehowym,

zanim dosi�gnie was
dzień gniewu Jehowy—

3 szukajcie Jehowyn, wszyscy
potulni� na ziemi,

którzy przestrzegacie Jego
prawych rozporz�dzeń�.

Szukajcie prawości, szukaj-
cie potulności�.

Zapewne� znajdziecie schro-
nienie w dniu gniewu
Jehowyo.

1:17 �Dosł. „jelita”. 2:3 �Lub „pokor-
ni”. �Dosł. „Jego s�du”. �Lub „poko-
ry”. �Lub „możliwe, że”.

ROZDZ. 1
a 2Kn 33:1, 14

Neh 3:3
Neh 12:38,
39

b 2Kn 34:22

c Ps 10:13
Ps 14:1

d Iz 6:11

e Pwt 28:30
Jer 5:17

f Jl 2:1

g Hab 2:3

h Iz 66:6

i Iz 33:7
Jl 1:15

j Obj 6:17

k Jer 30:7
��������������������

szpalta 2
a Am 5:18, 20

Dz 2:20

b Jl 2:2

c Jer 4:19

d Iz 2:12, 15

e Pwt 28:28,
29
Iz 59:9, 10

f Iz 24:5
Dn 9:5, 8

g Ps 79:2, 3
Jer 9:22
Jer 16:4

h Prz 11:4
Iz 2:20
Eze 7:19

i Pwt 32:22
Jer 7:20

j Jer 4:27
��������������������

ROZDZ. 2
k Jl 1:14

Jl 2:15, 16

l Iz 1:4
Jer 6:15

m 2Kl 23:26
2Kn 36:16, 17
Jer 23:20
Lam 4:11

n Iz 55:6
Am 5:6

o Rdz 7:13, 16
Iz 26:20
Jl 2:12, 14
Am 5:15
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SOFONIASZA 2:4-15 1324
4 Gaza zostanie wyludniona,

Aszkelon stanie si� pustko-
wiema.

Ludność Aszdodu b�dzie
wyp�dzona w biały dzień�.

Ekron zostanie wyrwany
z korzeniamib.

5 „Biada Keretytom, narodowi
żyj�cemu na wybrzeżu!c

Skierowane jest przeciw
wam słowo Jehowy.

‚Kanaanie, ziemio Filistynów,
zniszcz� ci�,

tak iż nie pozostanie w tobie
żaden mieszkaniec’.

6 Wybrzeże zamieni si�
w pastwiska—

ze studniami dla pasterzy
i kamiennymi zagrodami
dla owiec.

7 Przypadnie ono pozostałym
z domu Judyd.

B�d� si� tam paść.
Awieczorem b�d� odpoczy-

wać w domach Aszkelonu.
Bo ja, Jehowa, ich Bóg,

zwróc� na nich uwag��
i sprowadz� ich z niewoli”e.

8 „Usłyszałem zniewagi Moabi-
tówf i obelgi Ammonitówg,

którzy szydzili z mojego ludu
i zuchwale si� odgrażali,
że odbior� mu ziemi�h.

9 Dlatego przysi�gam na swoje
życie�”, oświadcza Jehowa,
Bóg Zast�pów, Bóg Izraela,

„że Moab stanie si�
po prostu jak Sodoma i,

a ziemia Ammonitów
jak Gomora j.

Zamieni� si� w miejsca
zarośni�te pokrzywami,
pokryte sol� i już zawsze
b�d� pustkowiemk.

Pozostali z mojego ludu
je spl�druj�,

2:4 �Lub „w samo południe”. 2:7 �Lub
„zatroszcz� si� o nich”. 2:9 �Dosł. „ja-
ko żyj�”.

ostatek mojego narodu
weźmie je na własność.

10 Spotka ich to za ich pych�a,
bo szydzili z ludu Jehowy,

Boga Zast�pów, i trakto-
wali go wyniośle.

11 Ja, Jehowa, wzbudz� w nich
l�k i respekt,

bo sprawi�, że wszyscy
bogowie narodów obróc�
si� w nicość�.

I wszystkie narody żyj�ce
na wyspach b�d� mi si�
kłaniać�b—

każdy na swoim miejscu.
12 Wy, Etiopczycy, też zginiecie

od mojego miecza”c.
13 Bóg wyci�gnie r�k� w stron�

północy i zniszczyAsyri�.
Niniw� zamieni

w pustkowied wysuszone
jak pustynia.

14 B�d� si� w niej wylegiwać
stada, wszelkie dzikie
zwierz�ta�.

Wśród jej powalonych
kolumn nocować b�dzie
pelikan i jeżozwierz.

W oknach b�dzie słychać
odgłosy poświstywania.

Już na progu b�dzie
rumowisko.

On odsłoni cedrow�
okładzin�.

15 Tak oto b�dzie z tym dum-
nym miastem, które roz-
siadło si� bezpiecznie.

Myślało o sobie:
„Ja i żadne inne”.

A teraz budzi groz�,
jest legowiskiem dzikich

zwierz�t!
Każdy, kto b�dzie tamt�dy

przechodził, zagwiżdże
i potrz�śnie pi�ści�e.

2:11 �Lub „zmarniej�”. �Lub „oddawać
mi cześć”. 2:14 �Dosł. „każde dzikie
zwierz� narodu”.

ROZDZ. 2
a Jer 47:5

b Jer 25:17, 20
Am 1:6-8
Za 9:5, 6

c Eze 25:16, 17

d Iz 11:11
Jer 31:7
Ag 1:12

e Ps 126:1
Jer 23:3
Eze 39:25
Am 9:14
Mi 2:12
Mi 4:10
Sof 3:20

f Jer 48:26, 27
Eze 25:8, 9

g Jer 49:1
Eze 25:3

h Ps 83:2, 4

i Eze 25:11
Am 2:1, 2

j Rdz 19:24, 25

k Am 1:13-15
Judy 7
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szpalta 2
a Iz 16:6

Jer 48:29

b Ps 22:27
Mal 1:11

c Iz 43:3
Eze 30:4, 5

d Nah 3:7

e Nah 3:1, 19



1325 SOFONIASZA 3:1-13

3 Biada buntowniczemu,
zepsutemu, ciemi�skiemu
miastu!a

2 Nie słuchab. Nie przyjmuje
karceniac.

Nie ufa Jehowied. Nie przy-
bliża si� do swojego Bogae.

3 Jego ksi�ż�ta to rycz�ce lwyf.
Jego s�dziowie to wilki polu-

j�ce w nocy,
które do rana nie zostawiaj�

ani jednej kości.
4 Jego prorocy to ludzie

bezczelni, zdradzieccyg.
Jego kapłani kalaj� to,

co świ�teh.
Łami� prawo i.

5 Jehowa, który w nim
przebywa, jest prawyj.
Nie dopuszcza si� zła.

Co rano wyjawia swoje
rozporz�dzeniak—

jest to tak niezawodne
jak brzask nowego dnia.

Ale nieprawy nie wie,
co to wstydl.

6 „Wytraciłem narody.
Ich baszty narożne
zostały zniszczone.

Spustoszyłem ich ulice,
tak iż już nikt po nich
nie chodził.

Ich miasta legły w gruzach,
tak iż nie został tam żaden
człowiek, żaden mieszka-
niecm.

7 ‚Okaż bojaźń przede mn�
i przyjmij skarcenie�’—
powiedziałem temu
miastun,

żeby nie zostało zniszczoneo,
gdy b�d� musiał je rozliczyć�

ze wszystkich tych grze-
chów.

Ale jego mieszkańcy jeszcze
ch�tniej oddawali si�
zepsuciup.

3:7 �Lub „skorygowanie”. �Lub „uka-
rać”.

8 ‚Dlatego wyczekujcie�
mnie’a, oświadcza Jehowa,

‚do dnia, gdy przyb�d�
po zdobycz�.

Bo postanowiłem zebrać na-
rody, zgromadzić królestwa

i dać upust swojemu oburze-
niu na nie, całemu swoje-
mu płon�cemu gniewowib.

Płomień mojej gorliwości
pochłonie cał� ziemi�c.

9 W tym czasie zmieni� j�zyk
ludów na czyst� mow�,

żeby wszystkie wzywały
imienia Jehowy,

żeby służyły mi rami�
przy ramieniu�’d.

10 Ci, którzy zwracaj� si�
do mnie z błaganiem—
członkowie mojego
rozproszonego ludu—

przynios� mi dar
znad rzek Etiopiie.

11 W tym dniu nie b�dziesz si�
już wstydzić

żadnego ze swoich buntow-
niczych czynów przeciw
mnief,

bo usun� z ciebie wynios-
łych samochwalców

i już nigdy wi�cej
nie b�dziesz si� wynosić
na mojej świ�tej górzeg.

12 Pozostawi� w tobie lud
pokorny i skromnyh.

Znajdzie on schronienie
w imieniu Jehowy.

13 Ci pozostali z Izraela i

nie b�d� si� dopuszczać
nieprawości j.

Nie b�d� kłamać, w ich
ustach nie b�dzie pod-
st�pnego j�zyka.

B�d� si� paść i odpoczywać
i nikt nie b�dzie wzbudzał
w nich strachu”k.

3:8 �Lub „cierpliwie czekajcie”. �Moż-
liwe też „gdy przyb�d� jako świadek”.
3:9 �Lub „oddawały mi cześć w jednoś-
ci”.

ROZDZ. 3
a Iz 5:7

Jer 6:6

b Jer 22:21
Jer 32:23

c Ps 50:17
Iz 1:5
Jer 5:3

d Ps 78:22
Jer 17:5

e Iz 29:13

f Iz 1:23
Eze 22:27

g Lam 2:14

h Jer 23:11

i Eze 22:25, 26
Mi 3:9

j Pwt 32:4

k Jer 21:12

l Jer 3:3
Jer 8:12
Sof 2:1

m Kpł 18:28

n Iz 5:3, 4
Iz 63:8
2Pt 3:9

o Jer 7:5-7
Jer 25:5, 6

p Mi 2:1
��������������������

szpalta 2
a Ps 37:34

Ps 130:7
Iz 30:18

b Iz 34:2
Jl 3:2
Obj 16:14
Obj 19:19

c Eze 36:5

d Za 8:23

e Iz 60:4

f Iz 45:17
Iz 54:4

g Iz 11:9

h Iz 57:15
Iz 61:1

i Iz 10:22
Mi 4:7

j Iz 60:21

k Jer 30:10
Eze 34:28
Eze 39:25, 26
Oz 2:18
Mi 4:4



SOFONIASZA 3:14 do AGGEUSZA Zarys treści 1326
14 Córko syjońska, wołaj

radośnie!
Wznoś tryumfalne okrzyki,

Izraelu!a
Ciesz si�, raduj z całego

serca, córko jerozolimska!b
15 Jehowa uchylił ci�ż�ce

na tobie wyrokic.
Zmusił do odwrotu twojego

nieprzyjacielad.
Król Izraela, Jehowa,

jest z tob�e.
Już nie b�dziesz si� bać

nieszcz�ściaf.
16 W tym dniu Jerozolima

usłyszy takie słowa:
„Nie bój si�, Syjonieg.
Nie opuszczaj r�k.

17 Jest z tob� Jehowa, twój Bógh.
Ten pot�żny Wojownik ci�

wybawi.
B�dzie si� z ciebie cieszył,

b�dzie odczuwał wielk�
radośći.

Gdy okaże ci miłość,
zazna spokoju�.

3:17 �Lub „zadowolenia”. Dosł. „zamilk-
nie”.

B�dzie si� tob� bardzo
radował, b�dzie wydawał
radosne okrzyki.

18 T�skni�cych za twoimi świ�-
tami zgromadz� razema.

Byli daleko od ciebie, bo ze
wzgl�du na ciebie znosili
zniewag� na wygnaniub.

19 W tym czasie wyst�pi�
przeciwko wszystkim,
którzy ci� uciskaj�c.

I wybawi� utykaj�cychd,
zgromadz� rozproszonyche.
W kraju, w którym zaznawali

hańby,
okryj� ich chwał� i sław��.

20 W tym czasie sprowadz� was
z powrotem,

w tym czasie zgromadz� was
razem.

Gdy sprawi�, że wrócicie
z niewoli,

okryj� was sław��
i chwał�f wśród wszyst-
kich ludów ziemi.
Zobaczycie to na własne
oczy”—mówi Jehowag.

3:19 �Dosł. „i [dam im] imi�”. 3:20
�Dosł. „[dam wam] imi�”.

ROZDZ. 3
a Ezd 3:11

Iz 12:5, 6
Za 2:10

b Mi 4:8
c Iz 40:2

Za 8:13
d Mi 7:10

Za 2:8, 9
e Eze 48:35
f Am 9:15

Za 14:11
g Jer 46:28
h Iz 12:6
i Pwt 30:9

Ps 147:11
Iz 62:3
Iz 65:19
Jer 32:41
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szpalta 2
a Lam 1:4

Lam 2:6
b Lam 5:1
c Iz 60:14

Za 14:3
d Mi 4:6, 7
e Iz 11:11, 12

Iz 27:12
Eze 28:25
Eze 34:15, 16
Am 9:14

f Iz 60:15
g Iz 61:7

Jer 30:10
Jer 33:7, 9
Eze 39:25, 27

KSI�GA

AGGEUSZA
ZARY S T R E

´
S C I

1 Nagana za przerwanie odbudowy
świ�tyni (1-11)
�Czy czas na to, żebyście mieszkali
w domach wyłożonych drewnian�
okładzin�?’ (4)

„Rozważcie w sercu swoje drogi” (5)
Sieje si� dużo, zbiera si� niewiele (6)

Lud stosuje si� do polecenia Jehowy (12-15)

2 Druga świ�tynia b�dzie napełniona
chwał� Jehowy (1-9)

Potrz�śni�cie wszystkimi
narodami (7)

Kosztowności z narodów (7)
Błogosławieństwo dzi�ki przyst�pieniu
do odbudowy świ�tyni (10-19)
Kontakt z czymś świ�tym
nie uświ�ca (10-14)

Wiadomość dla Zerubbabela (20-23)
„B�dziesz dla mnie niczym
sygnet” (23)



1327 AGGEUSZA 1:1�do�2:3

1 W drugim roku panowania
króla Dariusza, pierwszego

dnia miesi�ca szóstego, Jehowa
przemówił za pośrednictwem
proroka Aggeusza�a do judzkie-
go namiestnika Zerubbabelab,
syna Szealtiela, i do arcykapła-
na Jozuego, syna Jehocadaka:

2 „Oto co mówi Jehowa, Bóg
Zast�pów: ‚Ten lud powtarza:
„Jeszcze nie nadszedł czas na
budow�� domu� Jehowy”’”c.

3 Jehowa znów przemówił za
pośrednictwem proroka Aggeu-
szad: 4 „Czy czas na to, żeby-
ście wy mieszkali w domach wy-
łożonych drewnian� okładzin�,
gdy ten dom leży w gruzach?e

5 Oto co mówi Jehowa, Bóg
Zast�pów: ‚Rozważcie w sercu�
swoje drogi. 6 Siejecie dużo
ziarna, ale zbieracie niewielef.
Jecie, ale nie do syta. Pijecie,
ale nie możecie ugasić pragnie-
nia. Ubieracie si�, ale nie jest
wam ciepło. A gdy ktoś najmuje
si� do pracy, to skutek jest taki,
jakby odkładał zarobki do dziu-
rawego worka’”.

7 „Oto co mówi Jehowa, Bóg
Zast�pów: ‚Rozważcie w sercu�
swoje drogi’.

8 „‚Idźcie w góry, sprowadź-
cie stamt�d drewnog i zbudujcie
mi domh, który b�dzie mnie cie-
szył i przysporzy mi chwały’i—
mówi Jehowa”.

9 „‚Spodziewacie si� dużo, a
otrzymujecie niewiele. Gdy przy-
nosicie to do domu, sprawiam,
że to ulatuje jak za podmuchem
wiatru j. Dlaczego tak si� dzie-
je?’—pyta Jehowa, Bóg Zast�-
pów. ‚Bo mój dom leży w gru-
zach, a wy wszyscy krz�tacie si�

1:1 � Imi� to znaczy „urodzony w świ�to”.
1:2 �Lub „odbudow�”. �Lub „świ�ty-
ni”. 1:5, 7 �Lub „starannie prześledź-
cie”.

wokół swoich domówa. 10 Dla-
tego niebo nad wami wstrzymało
ros� i ziemia przestała wydawać
plon. 11 Sprowadziłem susz�
na wasze pola i góry, tak iż bra-
kuje zboża, młodego wina, oli-
wy i wszystkiego, co może rodzić
ziemia. Cierpi� zarówno ludzie,
jak i zwierz�ta i wszelki trud wa-
szych r�k idzie na marne’”.

12 Zerubbabelb, syn Szealtie-
lac, i arcykapłan Jozue, syn Je-
hocadakad, oraz cała reszta lu-
du usłuchali Jehowy, swojego
Boga, i słów proroka Aggeusza,
którego posłał Jehowa, ich Bóg.
I lud zacz�ł pokazywać, że boi
si� Jehowy.

13 Wtedy Aggeusz, posłaniec
Jehowy, na polecenie Jeho-
wy przekazał ludowi tak� wiado-
mość: „ ‚Ja jestem z wami’e. Tak
oświadcza Jehowa”.

14 Jehowa pobudził�f wi�c
judzkiego namiestnika Zerubba-
belag, syna Szealtiela, oraz ar-
cykapłana Jozuegoh, syna Jeho-
cadaka, i reszt� ludu, tak iż
przyszli i rozpocz�li prace przy
odbudowie domu swojego Bo-
ga, Jehowy, Boga Zast�pów i.
15 Było to w drugim roku pa-
nowania króla Dariusza, 24 dnia
miesi�ca szóstegoj.

2 W 21 dniu miesi�ca siód-
mego Jehowa tak przemó-

wił za pośrednictwem proroka
Aggeuszak: 2 „Zapytaj, prosz�,
judzkiego namiestnika Zerubba-
bela l, syna Szealtiela, i arcy-
kapłana Jozuegom, syna Jehoca-
dakan, oraz reszt� ludu: 3 ‚Czy
ktoś z was widział ten dom�
w dawnej chwale?o A jak wygl�-
da on teraz? Czy nie uważacie,
że w porównaniu z tamtym nic
nie znaczy?’p.

1:14 �Dosł. „pobudził ducha”. 2:3
�Lub „świ�tyni�”.

ROZDZ. 1
a Ezd 5:1

b Ezd 3:2
Ezd 5:2

c Ezd 4:4, 23

d Ezd 6:14

e Jer 52:12, 13

f Pwt 28:22

g Ezd 3:7

h Ezd 5:2
Ezd 6:15
Za 1:16

i Iz 60:13

j Mal 2:2
��������������������

szpalta 2
a Ag 1:4

b Mt 1:12

c 1Kn 3:17-19
Łk 3:23, 27

d 1Kn 6:15

e 2Kn 15:2
Iz 8:10
Rz 8:31

f Ezd 1:1, 5

g Ezd 1:8
Ezd 5:14

h Za 3:1
Za 6:11-13

i Ezd 5:2
Za 6:15

j Ezd 4:24
Ag 1:1
Za 1:1

��������������������

ROZDZ. 2
k Ezd 5:1

Ezd 6:14

l 1Kn 3:17-19
Ezd 1:8
Za 4:9

m Za 3:8
Za 6:11

n 1Kn 6:15

o 1Kl 6:1
Ezd 3:12

p Za 4:10
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4 „‚Ale nabierz odwagi, Ze-

rubbabelu’—mówi Jehowa. ‚Na-
bierz odwagi i ty, arcykapłanie
Jozue, synu Jehocadaka’.

„‚Nabierzcie odwagi, wszys-
cy mieszkańcy tej ziemi’a—mówi
Jehowa. ‚I pracujcie’.

„‚Bo ja jestem z wami’b—
oświadcza Jehowa, Bóg Zast�-
pów. 5 ‚Pami�tajcie, co wam
obiecałem, gdy wyszliście z Egip-
tuc. Mój duch jest pośród was�d.
Nie bójcie si�’”e.

6 „Oto co mówi Jehowa, Bóg
Zast�pów: ‚Jeszcze raz—za krót-
k� chwil�—potrz�sn� niebem
i ziemi�, morzem i suchym l�-
dem’f.

7 „‚Potrz�sn� wszystkimi na-
rodami i kosztowności ze wszyst-
kich narodów wejd� do tego do-
mug, a ja napełni� go chwał�’h—
mówi Jehowa, Bóg Zast�pów.

8 „‚Srebro i złoto jest mo-
je’—oświadcza Jehowa, Bóg Za-
st�pów.

9 „‚Przyszła chwała tego do-
mu b�dzie wi�ksza niż dawna’ i—
mówi Jehowa, Bóg Zast�pów.

„‚I sprawi�, że w tym miejscu
zapanuje pokój’ j—oświadcza Je-
howa, Bóg Zast�pów”.

10 W drugim roku panowania
Dariusza, 24 dnia miesi�ca dzie-
wi�tego, Jehowa tak przemówił
do proroka Aggeuszak: 11 „Oto
co mówi Jehowa, Bóg Zast�pów:
‚Zapytaj, prosz�, kapłanów, co
na to Prawo l: 12 „Jeżeli czło-
wiek niesie w fałdzie szaty świ�-
te mi�so i ta szata dotknie chle-
ba, gotowanej potrawy, wina,
oliwy lub jakiegokolwiek inne-
go pokarmu, czy stanie si� to
świ�te?”’”.

Kapłani odpowiedzieli: „Nie!”.
13 Nast�pnie Aggeusz zapy-

tał: „A jeżeli którejś z tych rze-

2:5 �Możliwe też „gdy wyszliście z Egip-
tu i gdy mój duch był pośród was”.

czy dotknie ktoś nieczysty z po-
wodu kontaktu ze zwłokami�,
czy stanie si� ona nieczysta?”a.

Kapłani odpowiedzieli: „Tak,
stanie si� nieczysta”.

14 WtedyAggeusz powiedział:
„‚Taki jest w moich oczach ten
lud, taki jest ten naród’—oświad-
cza Jehowa. ‚I takie jest wszyst-
ko, co robi�. Cokolwiek składaj�
w ofierze, jest nieczyste’.

15 „‚Ale teraz, prosz�, po-
myślcie o tym�, co si� dzia-
ło do tego dnia. Zanim w świ�-
tyni Jehowy położono kamień
na kamieniub— 16 jak si� wam
wiodło? Ktoś przyszedł do kop-
ca i oczekiwał 20 miar ziarna,
a było tylko 10. Ktoś przy-
szedł do tłoczni, żeby naczer-
pać 50 miar wina, a było tylko
20c. 17 Wszystkie plony waszej
pracy poraziłem wyniszczaj�c�
spiekot�, rdz�d i gradem, ale
nikt z was do mnie nie wrócił’—
oświadcza Jehowa.

18 „‚Prosz�, pomyślcie o tym�,
co b�dzie si� działo od tego
dnia—od 24 dnia miesi�ca dzie-
wi�tego, od dnia, gdy położo-
no fundament świ�tyni Jehowye.
Pomyślcie o tym. 19 W spich-
lerzu� nie ma już ziarnaf. Wino-
rośl, drzewo figowe, granatowiec
i oliwka nie wydały jeszcze owo-
ców. Ale od tego dnia b�d� wam
błogosławił’”g.

20 W 24 dniu tego miesi�-
ca Jehowa przemówił do Aggeu-
sza po raz drugih: 21 „Powiedz
judzkiemu namiestnikowi Ze-
rubbabelowi: ‚Potrz�sn� niebem
i ziemi� i. 22 Obal� trony kró-
lów, zniszcz� pot�g� królestw
narodów j. Powywracam rydwa-

2:13 �Lub „zmarł� dusz�”. Zob. Słow-
niczek poj�ć, hasło „Dusza”. 2:15, 18
�Lub „rozważcie w sercu; starannie
prześledźcie”. 2:19 �Lub „w dole na
zboże”.

ROZDZ. 2
a Za 8:9

b Wj 3:12
Iz 43:2
Rz 8:31

c Wj 29:45
Wj 34:10

d Za 4:6

e Iz 41:10
Za 8:13

f Heb 12:26, 27

g Iz 2:2
Iz 60:5, 11

h Wj 40:35
1Kl 8:11
Iz 66:12

i Iz 60:13

j Ps 85:8
Iz 2:4
Iz 60:17, 18
Za 8:12

k Ag 1:1

l Mal 2:7
��������������������

szpalta 2
a Kpł 7:21

Lb 5:2, 3
Lb 9:6
Lb 19:11
Lb 31:19

b Ezd 3:10
Za 4:9

c Ag 1:6
Za 8:10

d Pwt 28:22

e Ezd 5:2
Za 8:9

f Ag 1:6

g Prz 3:9, 10
Za 8:12

h Ag 2:10

i Ag 2:6
Heb 12:26, 27

j Iz 60:12
Dn 2:44
Sof 3:8



1329 AGGEUSZA 2:23 do ZACHARIASZA Zarys treści
ny i tych, którzy na nich jeżdż�.
Konie i jeźdźcy padn�. I każ-
dy zginie od miecza swojego
brata’”a.

23 „‚W tym dniu’, oświadcza
Jehowa, Bóg Zast�pów, ‚wezm�

ci�, mój sługo Zerubbabelua, sy-
nu Szealtiela’b, oświadcza Jeho-
wa, ‚i b�dziesz dla mnie niczym
sygnet, ponieważ ci� wybra-
łem’—oświadcza Jehowa, Bóg
Zast�pów”.

ROZDZ. 2
a Sdz 7:22
��������������������

szpalta 2
a Ezd 3:8

b Mt 1:12

KSI�GA

ZACHARIASZA
ZARY S T R E

´
S C I

1 Wezwanie do powrotu do Jehowy (1-6)
„Wróćcie do mnie, a ja wróc�
do was” (3)

Wizja 1: Jeźdźcy wśród mirtowych
drzew (7-17)
„Ja, Jehowa, znów pociesz�
Syjon” (17)

Wizja 2: Cztery rogi i czterech
rzemieślników (18-21)

2 Wizja 3: Człowiek ze sznurem
mierniczym (1-13)
Jerozolima zostanie zmierzona (2)
Jehowa ognistym murem dla
Jerozolimy (5)

Dotkni�cie źrenicy Bożego oka (8)
Po stronie Jehowy opowie si� wiele
narodów (11)

3 Wizja 4: Arcykapłan dostaje nowe
szaty (1-10)
Szatan przeciwstawia si�
arcykapłanowi Jozuemu (1)

„Pośl� swojego sług�—Latorośl” (8)

4 Wizja 5:
´
Swiecznik i dwa drzewa

oliwne (1-14)
„Nie dzi�ki ludzkiej sile, lecz dzi�ki
mojemu duchowi” (6)

„Niech nikt nie gardzi dniem małych
pocz�tków” (10)

5 Wizja 6: Lec�cy zwój (1-4)
Wizja 7: Naczynie odmierzaj�ce ef� (5-11)

Wewn�trz naczynia kobieta o imieniu
Niegodziwość (8)

Naczynie zostaje zabrane do ziemi
Szinear (9-11)

6 Wizja 8: Cztery rydwany (1-8)
Latorośl b�dzie królem i kapłanem (9-15)

7 Jehowa gani nieszczery post (1-14)
„Czy naprawd� pościliście
dla mnie?” (5)

�S�dźcie sprawiedliwie, okazujcie
sobie nawzajem lojaln� miłość
i miłosierdzie’ (9)

8 Jehowa pobłogosławi Syjonowi
pokojem i prawd� (1-23)
Jerozolima „miastem prawdy” (3)
„B�dźcie prawdomówni wobec siebie
nawzajem” (16)

Post zamieni si� w świ�towanie (18, 19)
�Szukajmy Jehowy’ (21)
Dziesi�ciu ludzi uchwyci si� szaty˙
Zyda (23)

9 Wyrok Boży na okoliczne narody (1-8)
Na Syjon przybywa król (9, 10)

Pokorny król jedzie na ośle (9)
Lud Jehowy zostanie uwolniony (11-17)

10 Proście o deszcz Jehow�, nie fałszywe
bożki (1, 2)

Jehowa jednoczy swój lud (3-12)
Wódz z domu Judy (3, 4)

11 Skutki odrzucenia prawdziwego
pasterza, posłanego przez Boga (1-17)
„Paś owce przeznaczane na rzeź” (4)
Dwie laski: „Przychylność”
i „Zjednoczenie” (7)

Zapłata dla pasterza:
30 srebrników (12)

Pieni�dze wrzucone do skarbca (13)



ZACHARIASZA Zarys treści do 1:12 1330

1 W drugim roku panowania
Dariuszaa, w miesi�cu ós-

mym, Jehowa tak przemówił do
proroka Zachariasza�b, syna Be-
rechiasza, syna Idda: 2 „Ja, Je-
howa, bardzo si� oburzyłem na
waszych ojcówc.

3 „Powiedz ludowi: ‚Tak mówi
Jehowa, Bóg Zast�pów: „‚Wróć-
cie do mnie’, oświadcza Jehowa,
Bóg Zast�pów, ‚a ja wróc� do
was’d. Tak mówi Jehowa, Bóg Za-
st�pów”’.

4 „‚Nie stawajcie si� tacy jak
wasi ojcowie, których dawniej-
si prorocy nawoływali: „Tak mó-
wi Jehowa, Bóg Zast�pów: ‚Za-
wróćcie, prosz�, ze złej drogi,
porzućcie swoje złe post�pki’”’e.

„ ‚Ale oni nie słuchali, nie li-
czyli si� ze mn�’f—oświadcza
Jehowa.

5 „‚Gdzie s� teraz wasi ojco-
wie? A prorocy? Oni też nie ży-
j� wiecznie. 6 Czy jednak mo-
je słowa i postanowienia, które
przekazałem swoim sługom pro-
rokom, nie dosi�gły waszych
ojców?’g Wtedy do mnie wró-
cili. Przyznali: ‚Jehowa, Bóg Za-
st�pów, post�pił z nami tak,
jak postanowił—stosownie do
naszych czynów, naszych po-
st�pków’”h.

1:1 � Imi� to znaczy „Jehowa pami�ta”.

7 W drugim roku panowania
Dariuszaa, 24 dnia miesi�ca je-
denastego, to znaczy miesi�ca
szebat�, do mnie, proroka Za-
chariasza, syna Berechiasza, sy-
na Idda, znów przemówił Jeho-
wa. 8 Tej nocy miałem wizj�.
Zobaczyłem człowieka jad�cego
na czerwonym koniu. Zatrzymał
si� on w w�wozie wśród mir-
towych drzew, a za nim by-
ły inne konie—czerwone, gniade
i białe.

9 Zapytałem wi�c: „Kim s� ci
jeźdźcy, mój panie?”.

Anioł, który ze mn� rozma-
wiał, odrzekł: „Pokaż� ci, kim
oni s�”.

10 Wtedy odezwał si� czło-
wiek, który stał wśród mirto-
wych drzew: „To ci, których Je-
howa posłał, żeby przemierzyli
ziemi�”. 11 A oni powiedzieli
do anioła Jehowy stoj�cego
wśród mirtowych drzew: „Prze-
mierzyliśmy ziemi� i zobaczyli-
śmy, że wsz�dzie jest cicho i spo-
kojnie”b.

12 Anioł Jehowy rzekł wte-
dy: „Jehowo, Boże Zast�pów,
jak długo jeszcze b�dziesz od-
mawiał miłosierdzia Jerozolimie
i miastom judzkimc, na które by-
łeś oburzony przez 70 lat?”d.

1:7 �Zob. Dodatek B15.

12 Jehowa obroni Jud� i Jerozolim� (1-9)
Jerozolima ci�żkim kamieniem (3)

Opłakiwanie tego, którego
przebito (10-14)

13 Usuni�cie bożków i fałszywych
proroków (1-6)
Fałszywi prorocy si� zawstydz� (4-6)

„Uderz pasterza” (7-9)
Jedna trzecia ludzi b�dzie
oczyszczona (9)

14 Tryumf prawdziwego wielbienia
Boga (1-21)
Góra Oliwna rozst�pi si� w połowie (4)
Jehowa b�dzie jedynym Bogiem
i Jego imi� b�dzie jedno (9)

Plaga, jaka dotknie wrogów
Jerozolimy (12-15)

Obchody
´
Swi�ta Szałasów (16-19)

Każdy kocioł stanie si� świ�ty
i b�dzie należeć do Jehowy (20, 21)

ROZDZ. 1
a Ezd 4:24

Ag 1:1
Ag 2:10

b Ezd 5:1

c 2Kl 22:16, 17
Jer 44:5, 6

d Eze 33:11
Mi 7:18, 19
Mal 3:7

e Ezd 9:6, 7
Iz 1:16
Iz 55:7
Oz 14:1

f 2Kn 36:15, 16
Jer 11:7, 8

g 2Kn 36:17
Dn 9:11, 12

h Pwt 28:20,
45
Jer 23:20

��������������������

szpalta 2
a Ezd 4:24

b Za 1:15

c Ps 74:10
Ps 102:13

d 2Kn 36:20, 21
Jer 25:11, 12
Dn 9:2
Za 7:5
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13 Jehowa odpowiedział anio-

łowi, który ze mn� rozmawiał,
życzliwymi, pocieszaj�cymi sło-
wami. 14 Wówczas anioł po-
wiedział do mnie: „Ogłoś: ‚Tak
mówi Jehowa, Bóg Zast�pów:
„Z gorliwości�, wielk� gorliwoś-
ci�, stan� w obronie Jerozolimy,
w obronie Syjonua. 15 Jestem
bardzo oburzony na narody za-
znaj�ce spokojub. Bo byłem za-
gniewany na swój lud tylko tro-
ch�c, a one potraktowały go
bardzo surowo”’d.

16 „Dlatego tak mówi Jeho-
wa: ‚„Wróc� do Jerozolimy i oka-
ż� jej miłosierdzie”e. „Zostanie
w niej odbudowany mój dom”f,
oświadcza Jehowa, Bóg Zast�-
pów, „nad Jerozolim� zostanie
rozci�gni�ty sznur mierniczy”’g.

17 „Ogłoś jeszcze: ‚Tak mówi
Jehowa, Bóg Zast�pów: „Moje
miasta znów b�d� opływać w to,
co dobre. Ja, Jehowa, znów po-
ciesz� Syjonh, znów wybior� Je-
rozolim�”’” i.

18 Wtedy spojrzałem w gó-
r� i zobaczyłem cztery rogij.
19 Zapytałem wi�c anioła, który
ze mn� rozmawiał: „Co to takie-
go?”. On odpowiedział: „To ro-
gi, które rozproszyły Jud�k, Iz-
raela l i Jerozolim�”m.

20 Potem Jehowa pokazał mi
czterech rzemieślników. 21 Za-
pytałem: „Po co oni tu przy-
szli?”.

On rzekł: „Te rogi rozproszy-
ły Jud� do tego stopnia, że nikt
nie był w stanie podnieść głowy.
A oni przyszli wzbudzić w nich
strach. Przyszli postr�cać rogi
narodów, które podniosły si�
przeciw ziemi judzkiej i rozpro-
szyły jej mieszkańców”.

2 Kiedy spojrzałem w gór�, zo-
baczyłem człowieka ze sznu-

rem mierniczymn w r�ce. 2 Za-
pytałem wi�c: „Dok�d idziesz?”.

A on odpowiedział: „Id� zmie-
rzyć Jerozolim�, żeby si� do-
wiedzieć, jaka jest jej szerokość
i długość”a.

3 Gdy anioł, który ze mn� roz-
mawiał, odszedł ode mnie, wy-
szedł mu na spotkanie inny
anioł. 4 Rzekł do niego: „Bieg-
nij tam i powiedz temu młode-
mu człowiekowi: ‚„W Jerozolimie
zamieszkab tyle ludzi i zwierz�t,
że b�dzie ona niczym otwar-
ta wiejska okolica�c. 5 Ja sam”,
oświadcza Jehowa, „stan� si�
dla niej ognistym murem wsz�-
dzie dookoład i napełni� j� swo-
j� chwał�”’”e.

6 „,Przybywajcie! Przybywaj-
cie! Uciekajcie z kraju na półno-
cy’f—mówi Jehowa.

„,Uciekajcie, wy, których roz-
proszyłem na cztery strony świa-
ta�’g—mówi Jehowa.

7 „Przybywaj, Syjonie! Ucie-
kajcie, wy, którzy mieszkacie
u córki babilońskiejh. 8 Bo tak
mówi Jehowa, Bóg Zast�pów,
który po tym, jak został okry-
ty chwał��, posłał mnie do naro-
dów, które was łupiły i: ‚Kto do-
tyka was, dotyka źrenicy mojego
oka j. 9 Podnios� na nie r�k�
i same stan� si� łupem swoich
niewolników’k. A wy si� przeko-
nacie, że posłał mnie Jehowa,
Bóg Zast�pów.
10 „,Córko syjońska, wznoś ra-

dosne okrzyki l, bo przyjd�m i b�-
d� pośród ciebie przebywał’n—
oświadcza Jehowa. 11 ,W tym
dniu wiele narodów opowie si�
po mojej stronieo. I stan� si� mo-
im ludem, a ja, Jehowa, b�d�
pośród ciebie przebywał’. Wtedy
si� przekonasz, że posłał mnie
do ciebie Jehowa, Bóg Zast�-
pów. 12 Juda stanie si� włas-
ności� Jehowy, Jego działem

2:4 �Czyli nie b�dzie otoczona murami.
2:6 �Dosł. „cztery wiatry niebios”. 2:8
�Dosł. „po chwale”.

ROZDZ. 1
a Jl 2:18

Za 8:2
b Jer 48:11

Za 1:11
c Iz 54:8
d Ps 137:7

Iz 47:6
Jer 51:35

e Iz 12:1
Jer 33:14
Za 8:3

f Ezd 6:14, 15
Iz 44:28
Ag 1:14

g Jer 31:38, 39
Eze 40:2, 3
Za 2:1, 2

h Iz 51:3
i Ps 132:13

Za 2:12
Za 3:2

j Za 1:21
k 2Kl 24:12, 14
l 2Kl 15:29

2Kl 17:6
2Kl 18:11
Jer 50:17

m 2Kl 25:11
2Kn 36:17, 19
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ROZDZ. 2
n Za 1:16
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szpalta 2
a Jer 31:38, 39
b Iz 44:26

Jer 30:18
Eze 36:10

c Iz 33:20
Jer 31:24
Jer 33:10, 11
Za 8:4, 5

d Ps 125:2
Iz 26:1

e Iz 12:6
Iz 60:19, 20
Ag 2:9

f Iz 11:12, 16
g Pwt 28:64

Eze 5:12
h Iz 48:20

Iz 52:2
Jer 50:8
Mi 4:10

i 2Kl 24:2
Mi 4:11

j Pwt 32:9, 10
Ps 105:14, 15
2Ts 1:6

k Iz 14:2
l Iz 35:10
m Iz 40:9, 10
n Kpł 26:11, 12

Iz 12:6
o Ps 22:27
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na świ�tej ziemi. I znów wybie-
rze On Jerozolim�a. 13 Milcz-
cie przed Jehow�, wszyscy lu-
dzie�, bo On już wyrusza ze
swojego świ�tego mieszkania”.

3 Potem pokazał mi arcykap-
łana Jozuegob—który stał

przed aniołem Jehowy—oraz
Szatanac, który stał po jego pra-
wej stronie, żeby mu si� prze-
ciwstawiać. 2 Wtedy anioł Je-
howy rzekł do Szatana: „Niech
ci� zgani Jehowa, Szatanie!d
Tak, niech ci� zgani Jehowa—
Ten, który wybrał Jerozolim�e.
Czy Jozue nie jest kawałkiem
drewna wyrwanym z ognia?”.

3 A Jozue, który stał przed
aniołem, miał na sobie brudne
ubranie. 4 Anioł powiedział do
stoj�cych przed nim�: „Zdejmij-
cie z niego brudne ubranie”. Na-
st�pnie rzekł do niego: „Patrz,
usuwam z ciebie grzech�. Zosta-
niesz ubrany w pi�kne szaty�”f.

5 Wtedy powiedziałem: „Włóż-
cie mu na głow� czysty zawój”g.
Włożyli mu wi�c na głow� czys-
ty zawój i ubrali go w szaty.
A anioł Jehowy stał w pobliżu.
6 Nast�pnie anioł Jehowy zwró-
cił si� do Jozuego: 7 „Tak mó-
wi Jehowa, Bóg Zast�pów: ‚Jeśli
b�dziesz chodził moimi droga-
mi, wywi�zywał si� z obowi�z-
ków wobec mnie, to b�dziesz
usługiwał w moim domu jako s�-
dziah i b�dziesz si� troszczył�
o moje dziedzińce. Dam ci swo-
bodny dost�p do siebie, jak da-
j� tym, którzy tu stoj�’.

8 „‚Posłuchaj, prosz�, arcy-
kapłanie Jozue, i niech posłu-
chaj� kapłani�, którzy przed to-

2:13 �Dosł. „wszelkie ciało”. 3:4 �Naj-
wyraźniej chodzi o innych aniołów.
�Lub „win�”. �Lub „w długie uroczyste
szaty”. 3:7 �Lub „b�dziesz odpowia-
dał; b�dziesz strzegł”. 3:8 �Lub „twoi
towarzysze”.

b� siedz�, bo służycie za znak.
Ja pośl� swojego sług�a—Lato-
roślb. 9 Spójrzcie na kamień,
który kład� przed Jozuem! Na
tym kamieniu jest siedmioro
oczu. Ja wyryj� na nim napis’,
oświadcza Jehowa, Bóg Zast�-
pów, ‚i w jeden dzień usun� z tej
ziemi win�’c.

10 „‚W tym dniu’, oświadcza
Jehowa, Bóg Zast�pów, ‚każ-
dy z was b�dzie zapraszać swe-
go bliźniego pod swoj� winorośl
i swoje drzewo figowe’”d.

4 Anioł, który wcześniej ze
mn� rozmawiał, wrócił i obu-

dził mnie, jak budzi si� kogoś ze
snu. 2 Zapytał: „Co widzisz?”.

Odrzekłem: „Widz� świecznik,
cały ze złotae, a na jego szczy-
cie czasz�. Jest na nim sie-
dem lampf, tak, siedem. Lam-
py te maj� siedem rurek. 3 Tuż
obok niego s� dwa drzewa oliw-
neg, jedno z prawej strony cza-
szy i jedno z lewej”.

4 Wtedy zapytałem tego anio-
ła: „Co to wszystko oznacza,
mój panie?”. 5 A on mi odpo-
wiedział: „Nie wiesz, co to ozna-
cza?”.

Odparłem: „Nie, mój panie”.
6 Nast�pnie powiedział do

mnie: „Oto słowa Jehowy do Ze-
rubbabela: ‚„Nie dzi�ki woj-
sku, nie dzi�ki ludzkiej sileh,
lecz dzi�ki mojemu duchowi to
wszystko si� stanie” i. Tak mówi
Jehowa, Bóg Zast�pów. 7 Czym
ty jesteś, wielka góro stoj�ca
przed Zerubbabelem? j Staniesz
si� równin�k. On położy kamień
szczytowy świ�tyni i ludzie b�-
d� wykrzykiwać: „Jaki wspania-
ły! Jaki wspaniały!” ’”.

8 Jehowa znów do mnie prze-
mówił: 9 „Zerubbabel swoimi
r�kami położył fundament tego
domul i swoimi r�kami ukończy
jego budow�”m. Wtedy si� prze-
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konacie, że to Jehowa, Bóg Za-
st�pów, posłał mnie do was.
10 „Dlatego niech nikt nie gar-
dzi dniem małych pocz�tków�a.
Bo nadejdzie czas, gdy ludzie zo-
bacz� pion� w r�ce Zerubbabela
i si� rozraduj�. Zobaczy to rów-
nież tych siedmioro oczu—oczu
Jehowy, które przebiegaj� cał�
ziemi�”b.

11 Potem go zapytałem: „Co
oznaczaj� te dwa drzewa oliwne
z prawej i lewej strony świeczni-
ka?”c. 12 Zapytałem go po raz
drugi: „Co oznaczaj� gał�zki�
tych dwóch drzew oliwnych,
z których dwiema złotymi rurka-
mi płynie do czaszy złoty płyn?”.

13 Wtedy on spytał mnie: „Nie
wiesz, co one oznaczaj�?”.

Odrzekłem: „Nie, mój panie”.
14 Powiedział: „To dwaj po-

mazańcy�, którzy stoj� przy Pa-
nu całej ziemi”d.

5 Potem znowu spojrzałem w
gór� i zobaczyłem lec�cy

zwój. 2 On mnie zapytał: „Co
widzisz?”.

Odpowiedziałem: „Widz� lec�-
cy zwój, długi na 20 łokci� i sze-
roki na 10 łokci”.

3 Wtedy rzekł do mnie: „Jest
to przekleństwo, które spada na
cał� ziemi�. Bo nikt, kto krad-
niee, nie został ukarany—choć
z jednej strony zwoju napisa-
no, że ktoś taki jest przekl�ty.
I nikt, kto fałszywie przysi�gaf,
nie został ukarany—choć z dru-
giej strony zwoju napisano, że
ktoś taki jest przekl�ty. 4 ‚Po-
syłam to przekleństwo’, oświad-
cza Jehowa, Bóg Zast�pów, ‚by
weszło do domu złodzieja i do

4:10 �Lub „małych rzeczy”. �Dosł.
„kamień, cyn�”. 4:12 �Chodzi o gał�zki
obsypane owocami. 4:14 �Zob. Słow-
niczek poj�ć, hasło „Namaszczenie”.
5:2 �Łokieć odpowiadał 44,5 cm.
Zob. Dodatek B14.

domu tego, kto fałszywie przy-
si�ga, powołuj�c si� na moje
imi�. I pozostanie ono w tym do-
mu, i zniszczy go wraz z belka-
mi i kamieniami’”.

5 Potem anioł, który ze mn�
rozmawiał, podszedł do mnie
i powiedział: „Spójrz, prosz�,
w gór� i zobacz, co takiego si�
zbliża”.

6 Zapytałem: „Co to jest?”.
Odpowiedział: „To naczynie

odmierzaj�ce ef��”. I dodał:
„Przedstawia niegodziwych lu-
dzi na całej ziemi”. 7 Gdy pod-
niosła si� okr�gła ołowiana po-
krywa, we wn�trzu naczynia
zobaczyłem siedz�c� kobiet�.
8 Wtedy rzekł: „To jest Niego-
dziwość”. Nast�pnie wepchn�ł
j� z powrotem do wn�trza na-
czynia i zakrył otwór ci�żk� oło-
wian� pokryw�.

9 Potem spojrzałem w gór�
i zobaczyłem, że zbliżaj� si� dwie
kobiety niesione przez wiatr, ze
skrzydłami jak skrzydła bocia-
na. I uniosły naczynie odmierza-
j�ce ef� mi�dzy ziemi� a niebo.
10 Zapytałem wi�c anioła, który
ze mn� rozmawiał: „Dok�d one
zabieraj� to naczynie?”.

11 Odpowiedział: „Do ziemi
Szinear�a, żeby tam zbudowano
dla tej kobiety dom. Kiedy już
b�dzie gotowy, zostanie w nim
umieszczona. Właśnie tam jest
dla niej odpowiednie miejsce”.

6 Gdy potem znowu podnios-
łem wzrok, zobaczyłem czte-

ry rydwany wyjeżdżaj�ce spo-
mi�dzy dwóch gór. Były to góry
miedziane. 2 Konie przy pierw-
szym rydwanie były czerwone,
przy drugim czarneb, 3 przy
trzecim białe, a przy czwartym
nakrapiane, c�tkowanec.

5:6 �Dosł. „efa”. Efa odpowiadała 22 l.
Zob. Dodatek B14. 5:11 �Chodzi o Ba-
biloni�.
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4 Zapytałem anioła, który ze
mn� rozmawiał: „Co to oznacza,
mój panie?”.

5 Anioł odpowiedział: „To
cztery niebiańskie duchya, któ-
re przedtem stawiły si� przed
Panem całej ziemib. 6 Rydwan,
przy którym s� konie czarne, ru-
sza do kraju na północyc. Bia-
łe konie ruszaj� za morze, a na-
krapiane do kraju na południu.
7 Konie c�tkowane s� już goto-
we przemierzyć ziemi�”. Potem
rzekł: „Jedźcie, przemierzajcie
ziemi�”. I zacz�ły przemierzać
ziemi�.

8 Nast�pnie zawołał do mnie:
„Zobacz, te, które ruszyły do
kraju na północy, sprawiły, że
duch� Jehowy si� tam uspokoił”.

9 Potem Jehowa znów do
mnie przemówił: 10 „Weź od
Cheldaja, Tobijasza i Jedajasza
cz�ść darów, które przynieśli od
wygnańców. W tym samym dniu
idź do domu Jozjasza, syna So-
foniasza, gdzie przybyli oni z Ba-
bilonu. 11 Weź srebro i złoto,
zrób koron�� i włóż j� na głow�
arcykapłana Jozuegod, syna Je-
hocadaka. 12 I powiedz mu:

„‚Tak mówi Jehowa, Bóg Za-
st�pów: „Oto ten, który ma na
imi� Latorośle. Wyrośnie on na
swoim miejscu i zbuduje świ�ty-
ni� Jehowyf. 13 Zbuduje świ�-
tyni� Jehowy i zostanie otoczo-
ny chwał�. Zasi�dzie na tronie
i b�dzie królem i kapłanemg. Oba
te urz�dy b�d� pozostawać ze
sob� w zgodzie. 14 A korona�
pozostanie w świ�tyni Jehowy
dla upami�tnienia� Chelema�,
Tobijasza, Jedajaszah i Chena�,
syna Sofoniasza. 15 I przyjd�

6:8 �Lub „gniew”. 6:11 �Lub „okazał�
koron�”. 6:14 �Lub „okazała korona”.
�Lub „jako przypomnienie”. �Cheldaj
z wersetu 10. �Prawdopodobnie Joz-
jasz z wersetu 10.

ci, którzy s� daleko, i wezm�
udział w budowie świ�tyni Jeho-
wy”. Stanie si� tak, jeśli tylko nie
przestaniecie słuchać głosu Je-
howy, swojego Boga. Wtedy si�
przekonacie, że to Jehowa, Bóg
Zast�pów, posłał mnie do was’”.

7 W czwartym roku panowania
króla Dariusza Jehowa prze-

mówił do mnie, Zachariaszaa,
w czwartym dniu miesi�ca dzie-
wi�tego, czyli kislew�. 2 Miesz-
kańcy Betel posłali Sarecera
oraz Regem-Melecha i jego lu-
dzi, żeby błagali Jehow� o łas-
k��, 3 żeby zapytali kapłanów
w domu� Jehowy, Boga Zast�-
pów, a także proroków: „Czy da-
lej mamy płakać i pościć w mie-
si�cu pi�tymb, jak to robimy od
tylu lat?”.

4 Jehowa, Bóg Zast�pów,
znów do mnie przemówił: 5 „Po-
wiedz całemu ludowi tej ziemi,
a także kapłanom: ‚Kiedy przez
70 latc pościliście i lamentowali-
ście w miesi�cu pi�tym i w mie-
si�cu siódmymd, czy napraw-
d� pościliście dla mnie? 6 Czy
nie robiliście tego dla samych
siebie—jak wtedy, gdy jedliście
i piliście? 7 Czy nie mieliście
słuchać słów Jehowy przekazy-
wanych przez prorokówe, gdy
Jerozolima i okoliczne miasta
były jeszcze zamieszkane i zaży-
wały spokoju i gdy Negeb oraz
Szefela były zamieszkane?’”.

8 Jehowa znów przemówił do
mnie, Zachariasza: 9 „Tak mówi
Jehowa, Bóg Zast�pów: ‚S�dźcie
sprawiedliwie, zgodnie z praw-
d�f. Okazujcie sobie nawzajem
lojaln� miłośćg i miłosierdzie.
10 Nie oszukujcie wdowy, sie-
roty�h, cudzoziemca i ani biedne-

7:1 �Zob. Dodatek B15. 7:2 �Lub „uła-
godzili oblicze Jehowy”. 7:3 �Lub
„świ�tyni”. 7:10 �Dosł. „chłopca bez
ojca”.
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goa. I nie knujcie w sercach
nic złego jedni przeciw drugim’b.
11 Ale oni nie zwracali na to
uwagic. Uparcie obracali si� ple-
cami�d i zatykali uszy, żeby nie
słyszeće. 12 Swoje serce uczy-
nili twardym jak diament�f i nie
słuchali prawa� ani słów, które
Jehowa, Bóg Zast�pów, przeka-
zywał im wcześniej przez proro-
ków, posługuj�c si� swoim du-
chemg. Dlatego Jehowa, Bóg
Zast�pów, bardzo si� oburzył”h.

13 „‚Ponieważ nie słuchali,
gdy ja� do nich wołałem i, tak
samo ja nie słuchałem, gdy oni
wołali do mnie’j—mówi Jehowa,
Bóg Zast�pów. 14 ‚I niczym na-
wałnica rozproszyłem ich mi�-
dzy wszystkimi narodami, któ-
rych nie znalik. Pozostał po nich
spustoszony kraj, przez któ-
ry nikt nie przechodził l. Spra-
wili, że ta pi�kna ziemia budziła
groz�’”.

8 Jehowa, Bóg Zast�pów, znów
do mnie przemówił: 2 „Tak

mówi Jehowa, Bóg Zast�pów:
‚Z gorliwości�, z wielk� gorli-
wości� stan� w obronie Syjonum.
W swej gorliwości o niego zapło-
n� wielkim gniewem’”.

3 „Tak mówi Jehowa: ‚Powró-
c� na Syjonn i b�d� przebywał
w Jerozolimieo. I Jerozolim� b�-
dzie si� nazywać miastem praw-
dy�p, a gór� Jehowy, Boga Zast�-
pów—gór� świ�t�’”q.

4 „Tak mówi Jehowa, Bóg Za-
st�pów: ‚Na placach Jerozolimy
znów b�d� siedzieć starsi m�ż-
czyźni i starsze kobiety, wszys-
cy z laskami w r�kach z powodu
podeszłego wieku�r. 5 B�dzie

7:11 �Dosł. „nadstawiali oporne rami�”.
7:12 �Możliwe też „jak twardy kamień”,
taki jak szmergiel. �Lub „pouczeń”.
7:13 �Dosł. „On”. 8:3 �Lub „wiernoś-
ci”. 8:4 �Dosł. „z powodu mnogo-
ści dni”.

tam również pełno bawi�cych
si� chłopców i dziewcz�t’”a.

6 „Tak mówi Jehowa, Bóg Za-
st�pów: ‚Choćby w tych dniach
pozostałym z tego ludu wyda-
wało si� to niemożliwe, czy mia-
łoby być niemożliwe dla mnie?’.
Oto co oświadcza Jehowa, Bóg
Zast�pów”.

7 „Tak mówi Jehowa, Bóg
Zast�pów: ‚Wyzwol� członków
swojego ludu z krajów na wscho-
dzie i na zachodzie�b. 8 Spro-
wadz� ich do Jerozolimy i b�d�
tam mieszkaćc. I b�d� moim lu-
dem, a ja b�d� ich Bogiemd—Bo-
giem, który post�puje w zgodzie
z prawd�� i prawości�’”.

9 „Tak mówi Jehowa, Bóg Za-
st�pów: ‚Wzmocnijcie swe r�ce�
do pracye—wy, którzy teraz sły-
szycie te słowa z ust proroków!f
Słyszeliście je też w dniu, w któ-
rym położono fundament pod
budow� świ�tyni, domu Jeho-
wy, Boga Zast�pów. 10 Do te-
go czasu ludzie i zwierz�ta nie
otrzymywali za prac� żadnej za-
płatyg. Z powodu wrogów nikt
nie czuł si� bezpiecznie, cokol-
wiek robił�, bo ja podburzałem
wszystkich przeciwko sobie na-
wzajem’.

11 „‚Ale teraz z pozostałymi
z tego ludu nie b�d� post�po-
wał tak jak wcześniej’h—oświad-
cza Jehowa, Bóg Zast�pów.
12 ‚Wysiane zostanie nasienie
pokoju. Winorośl b�dzie rodzić
owoce, ziemia b�dzie wydawać
plony i, a z nieba b�dzie spadać
rosa. Sprawi�, że pozostali z te-
go ludu odziedzicz� to wszyst-
ko j. 13 I jak kiedyś, domu Ju-
dy i domu Izraela, byliście wśród

8:7 �Lub „z kraju wschodu słońca i z kra-
ju zachodu słońca”. 8:8 �Lub „wier-
ności�”. 8:9 �Lub „nabierzcie odwa-
gi”. 8:10 �Dosł. „nie było pokoju dla
przychodz�cego i wychodz�cego”.
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narodów przekleństwema, tak
teraz was wybawi� i stanie-
cie si� błogosławieństwemb. Nie
bójcie si�!c Wzmocnijcie swe r�-
ce� do pracy’d.

14 „Tak mówi Jehowa, Bóg
Zast�pów: ‚„Wcześniej byłem
zdecydowany sprowadzić na was
nieszcz�ście, ponieważ wasi
przodkowie doprowadzili mnie
do wielkiego gniewu. I nie odczu-
wałem żalu”e. Tak mówi Jehowa,
Bóg Zast�pów. 15 „A teraz tak
samo b�d� zdecydowany działać
dla dobra Jerozolimy i domu Ju-
dyf. Nie bójcie si�!”’g.

16 „‚Oto co powinniście ro-
bić: B�dźcie prawdomówni wo-
bec siebie nawzajemh. Wydawaj-
cie w bramach wyroki zgodne
z prawd� i służ�ce pokojowi i.
17 Nie knujcie w sercach nic
złego jedni przeciw drugimj ani
nie składajcie� fałszywej przy-
si�gik. Bo wszystkich tych rze-
czy nienawidz�’ l—oświadcza Je-
howa”.

18 Jehowa, Bóg Zast�pów,
znów do mnie przemówił:
19 „Tak mówi Jehowa, Bóg Za-
st�pów: ‚Post w miesi�cu czwar-
tymm, post w miesi�cu pi�-
tymn, post w miesi�cu siódmymo

i post w miesi�cu dziesi�tymp

stan� si� dla domu Judy rados-
nymi świ�tami, okazj� do wyra-
żania zadowolenia i szcz�ściaq.
Kochajcie wi�c prawd� i pokój’.

20 „Tak mówi Jehowa, Bóg
Zast�pów: ‚Jeszcze b�dzie tak,
że przyb�d� tu ludy i mieszkań-
cy wielu miast. 21 Mieszkańcy
jednego miasta pójd� do miesz-
kańców drugiego i powiedz�:
„Chodźcie! Chodźcie błagać Je-
how� o łask��, szukać Jehowy,

8:13 �Lub „nabierzcie odwagi”. 8:17
�Dosł. „nie kochajcie”. 8:21, 22 �Lub
„ułagodzić oblicze Jehowy”.

Boga Zast�pów. My też pój-
dziemy”a. 22 I wiele ludów oraz
pot�żnych narodów przyjdzie
szukać w Jerozolimie Jehowyb,
Boga Zast�pów, i błagać Jehow�
o łask��’.

23 „Tak mówi Jehowa, Bóg
Zast�pów: ‚W tym czasie dzie-
si�ciu ludzi ze wszystkich naro-
dów mówi�cych różnymi j�zyka-
mi�c mocno uchwyci si� szaty�˙
Zyda i powie: „Chcemy iść z wa-
mid, bo słyszeliśmy, że z wami
jest Bóg”’”e.

9 Obwieszczenie:
„Jehowa kieruje swoje słowo

przeciw ziemi Chadrach,
przeciw Damaszkowi�f—
bo Jehowa przygl�da si�

ludziomg,
tak jak wszystkim

plemionom Izraela—
2 przeciw pobliskiej krainie

Chamatuh

i przeciw Tyrowi i
i Sydonowi j, mimo że
s� takie m�drek.

3 Tyr zbudował sobie
wał obronny�

i nagromadził tyle srebra,
że jest go pełno jak kurzu,

i tyle złota, że jest go jak
błota na ulicach l.

4 Ale Jehowa przejmie
jego własność.

Jego wojsko powali
w morze�m.

I sprawi, że pochłonie go
ogieńn.

5 Zobaczy to Aszkelon
i si� przestraszy,

Gaza b�dzie odczuwać
dotkliwy ból,

8:23 �Dosł. „ze wszystkich j�zyków
narodów”. �Lub „skraju szaty”. 9:1
�Dosł. „w Damaszku odpoczynek jego”.
9:3 �Lub „fortec�”. 9:4 �Możliwe też
„pokona na morzu”.
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podobnie Ekron—bo to,
w czym pokładał nadziej�,
okryje si� wstydem.

I w Gazie nie b�dzie już króla,
Aszkelon nie b�dzie już

zamieszkanya.
6 WAszdodzie osi�d� nieprawi

synowie.
‚I zniszcz� pych� Filistynówb.

7 Usun� z ich ust krew,
obrzydliwe rzeczy

spomi�dzy ich z�bów’.
Kto z nich ocaleje, b�dzie

należeć do naszego Boga.
Stanie si� niczym szejk�

w Judziec,
a mieszkańcy Ekronu niczym

Jebusycid.
8 ‚Rozbij� obóz przed swoim

domem i b�d� go strzegł�e,
żeby już nikt do niego nie

wszedł ani nikt nie wrócił,
żeby nie wkroczył już

do niego żaden tyran�f.
Bo na własne oczy widz�,

jak jest traktowany
mój lud.

9 Bardzo si� ciesz,
córko syjońska,

wznoś tryumfalne okrzyki,
córko jerozolimska.

Przybywa do ciebie twój
królg.

Jest on prawy. Zapewni
wybawienie�.

Jest pokornyh, jedzie
na ośle,

na źrebi�ciu, potomku
oślicyi.

10 Usun� z terytorium Efraima
rydwany wojenne,

konie z Jerozolimy,
usun� łuki bojowe.
On ogłosi narodom pokój j.

9:7 �Szejkami nazywano naczelników
plemion. 9:8 �Lub „b�d� dla niego
jak placówka strażnicza”. �Lub „poga-
niaj�cy do pracy”. 9:9 �Lub „odniesie
zwyci�stwo”.

A jego panowanie b�dzie
si�gać od morza do
morza,

od Eufratu� aż po krańce
ziemia.

11 Syjonie, na mocy krwi
przymierza, które z tob�
zawarłem,

wypuszcz� twoich wi�źniów
z dołu pozbawionego
wodyb.

12 Wróćcie do twierdzy, wi�ź-
niowie, którzy czekacie
z nadziej�c.

Dzisiaj, Syjonie, mówi�
do ciebie:

„Odpłac� ci podwójnied.
13 Napn�� swój łuk, Jud�,

założ� na niego strzał�,
Efraima,

i pobudz� twoich synów,
Syjonie,

by wyst�pili przeciw synom
Grecji,

uczyni� z ciebie miecz
wojownika”’.

14 I b�dzie widać, że Jehowa
jest ze swym ludem.

Jego strzała pomknie
jak błyskawica.

Wszechwładny Pan, Jehowa,
zadmie w róge

i nadci�gnie przeciw
wrogom jak południowe
wichry.

15 Jehowa, Bóg Zast�pów,
b�dzie bronił członków
swojego ludu.

I poskromi� ciskaj�cych
w nich kamieniami
z procyf.

B�d� pić i stan� si� weseli,
jak gdyby pili wino.

I b�d� nasyceni, pełni
jak ofiarna czasza,

jak narożniki ołtarzag.

9:10 �Dosł. „rzeki”. 9:13 �Dosł. „na-
depn�”.
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16 W tym dniu Jehowa, ich Bóg,
wybawi ich—

bo s� Jego trzod�,
Jego ludema.

I b�d� błyszczeć na Jego
ziemi jak kamienie
w koronie�b.

17 Jak wielka jest Jego dobroćc

i jak wielkie Jego pi�kno!
Dzi�ki zbożu rozkwitn�

chłopcy,
dzi�ki młodemu winu

dziewcz�ta”d.

10 „Proście mnie, Jehow�,
o deszcz w porze desz-
czu wiosennego,

bo to ja, Jehowa, tworz�
chmury burzowe,

bo to ja zsyłam obfite
deszczee

i każdemu zapewniam
płody ziemi.

2 Terafim� przekazuj�
kłamstwa�,

wróżbici maj� fałszywe
wizje.

Opowiadaj� nic niewarte
sny,

próbuj� pocieszać,
ale na próżno.

Dlatego ludzie bł�kaj� si�
jak owce.

Cierpi�, bo nie maj�
pasterza.

3 Zapłon� gniewem
na pasterzy,

rozlicz� si� z despotycznymi
przywódcami�.

Bo ja, Jehowa, Bóg Zast�-
pów, zwróciłem uwag�
na swoj� trzod�f, na dom
Judy,

i uczyniłem go jakby swoim
majestatycznym rumakiem
bojowym.

9:16 �Lub „diademie”. 10:2 �Lub „boż-
ki domowe”. �Lub „to, co tajemnicze;
to, co zwi�zane z magi�”. 10:3 �Dosł.
„kozłami”.

4 Z niego pochodzi wódz�,
ten, który sprawuje władz�

i udziela wsparcia�,
łuk wojowników,
z niego wywodzi si� każdy

nadzorca�. Z niego pocho-
dz� oni wszyscy.

5 B�d� jak wojownicy,
którzy podczas bitwy depcz�

błoto na ulicach.
B�d� toczyć wojn�, bo ja,

Jehowa, jestem z nimia.
I wrogowie na koniach

okryj� si� wstydemb.
6 Wywyższ� dom Judy,

wybawi� potomków Józefac.
Odrodz� ich w ich ziemi,
okaż� im miłosierdzied.
I b�dzie tak, jakbym ich

nigdy nie odrzuciłe.
Bo ja jestem Jehowa, ich

Bóg, i ja ich wysłucham.
7 Efraimici stan� si� podobni

do pot�żnego wojownika
i ich serce b�dzie radosne

jak po wypiciu winaf.
Zobacz� to ich synowie

i też b�d� si� cieszyć.
Radości� ich serca b�d� ja,

Jehowag.
8 Zagwiżdż� i zbior� ich

razem.
Wykupi� ichh i stan� si�

liczni.
I b�d� liczni już zawsze.

9 Choć rozrzuciłem ich mi�-
dzy ludami niczym ziarno,

to w tych odległych miejs-
cach b�d� o mnie pami�-
tać.

Oni i ich synowie odzyskaj�
siły i powróc�.

10 Przyprowadz� ich
z powrotem z Egiptu,

pozbieram ich z Asyrii i.

10:4 �Dosł. „baszta narożna”. �Dosł.
„kołek namiotowy”. �Lub „wyznaczaj�-
cy zadania”.
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Przyprowadz� ich do ziemi

Gileada i do Libanu,
a i tak b�dzie brakować

dla nich miejscab.
11 Przejd� przez morze

i zadam mu kl�sk�,
uderz� morskie falec.
Wszystkie gł�biny Nilu

wyschn�,
dumna Asyria zostanie

upokorzona,
berło Egiptu zostanie

usuni�ted.
12 Ja, Jehowa, ich wywyższ�e.

I b�d� chodzić w moim imie-
niuf—oświadcza Jehowa”.

11 „Otwórz, Libanie,
swoje bramy,

żeby ogień pochłon�ł
twe cedry.

2 J�cz, jałowcu,
bo cedry padły,

majestatyczne drzewa
zostały zniszczone!

J�czcie, d�by Baszanu,
bo g�sty las

został powalony!
3 Słuchajcie!

Lamentuj� pasterze,
bo ich chwała przemin�ła.
Słuchajcie!

Rycz� młode lwy�,
bo nad Jordanem nie ma już

bujnych g�stwin.
4 „Tak mówi Jehowa, mój

Bóg: ‚Paś owce przeznaczane na
rzeźg. 5 Ci, którzy je kupuj�,
zarzynaj� jeh i nie ponosz� za
to winy. A ci, którzy je sprzeda-
j� i, mówi�: „Chwała Jehowie, bo
stan� si� bogaty”. Ich pasterze
nie maj� dla nich współczucia’ j.

6 „‚Już dłużej nie b�d� oka-
zywał współczucia mieszkań-
com tej ziemi’—oświadcza Jeho-
wa. ‚Sprawi�, że każdy wpadnie
w r�ce swojego bliźniego i w r�-

11:3 �Lub „młode grzywiaste lwy”.

ce króla. I zniszcz� oni ten kraj,
a ja nikogo nie wyratuj� z ich
r�k’”.

7 Zacz�łem wi�c paść owce
przeznaczane na rzeźa—dla wa-
szego dobra, uciśnieni z trzody.
Wzi�łem sobie dwie laski. Jedn�
nazwałem „Przychylność”, a dru-
g� „Zjednoczenie”b i zacz�łem
paść trzod�. 8 W jednym mie-
si�cu usun�łem trzech paste-
rzy, bo straciłem� do nich cierp-
liwość, a oni� też nie mogli
mnie znieść. 9 Potem powie-
działem: „Już nie b�d� was pasł.
Ta, która umiera, niech umrze,
ta, która marnieje, niech zmar-
nieje. A pozostałe niech poże-
raj� siebie nawzajem”. 10 Wzi�-
łem wi�c lask� „Przychylność”c

i j� por�bałem, łami�c przymie-
rze, które zawarłem z ludem.
11 W tym właśnie dniu zostało
ono zerwane, a uciśnieni z trzo-
dy, którzy mnie obserwowali,
zrozumieli, że stało si� to na sło-
wo Jehowy.

12 Potem powiedziałem: „Jeś-
li uważacie to za słuszne, daj-
cie mi zapłat�, a jeśli nie, to
nie dawajcie”. I dali� mi zapłat�:
30 srebrnikówd.

13 Wtedy Jehowa rzekł do
mnie: „Wrzuć j� do skarbca—
t� wielk� kwot�, na jak� mnie
wycenili!”e. Wzi�łem wi�c te
30 srebrników i wrzuciłem do
skarbca w domu Jehowyf.

14 Potem por�bałem swo-
j� drug� lask�, „Zjednoczenie”g,
zrywaj�c bratersk� wi�ź mi�dzy
Jud� a Izraelemh.

15 A Jehowa powiedział do
mnie: „Weź sobie rzeczy należ�-
ce do nieużytecznego pasterza i.
16 Bo pozwalam, żeby pojawił
si� w tej ziemi pasterz, który
nie b�dzie si� troszczył o gin�ce
owce j, który młodych nie b�dzie

11:8 �Lub „moja dusza straciła”. �Lub
„ich dusza”. 11:12 �Dosł. „odważyli”.
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szukał, zranionych nie uleczya,
a stoj�cym na własnych nogach
nie zapewni pokarmu. Zamiast
tego sam b�dzie jadł mi�so tłus-
tychb i b�dzie zdzierał owcom
kopytac.
17 Biada mojemu nieużytecz-

nemu pasterzowid,
który porzuca trzod�!e

Miecz ugodzi go w rami�
i w prawe oko.

Jego rami� stanie si�
bezwładne�,

a prawe oko zupełnie
przestanie widzieć�”.

12 Obwieszczenie:
„‚Oto słowo Jehowy

dotycz�ce Izraela’—
oświadcza Jehowa,

Ten, który rozpostarł niebof,
założył fundament ziemig,
który dał człowiekowi

ducha� życia.
2 „‚Uczyni� Jerozolim� kie-

lichem�, po wypiciu którego
wszystkie okoliczne ludy b�d�
si� zataczać. Juda i Jerozolima
zostanie obl�żonah. 3 W tym
dniu uczyni� Jerozolim� ci�ż-
kim kamieniem� dla wszyst-
kich ludów. Każdy, kto b�dzie
próbował go podnieść, moc-
no si� zrani i. I zbior� si� prze-
ciw niej wszystkie narody ziemi j.
4 W tym dniu’, oświadcza Jeho-
wa, ‚sprawi�, że wszystkie konie
wpadn� w popłoch, a jeźdźcy
na nich w obł�d. Skieruj� swój
wzrok na dom Judy, a każdego
konia tych ludów poraż� ślepo-
t�. 5 Szejkowie� Judy pomyśl�
sobie: „Nasz� sił� s� mieszkań-
cy Jerozolimy, ponieważ ich Bo-
giem jest Jehowa, Bóg Zast�-
pów”k. 6 W tym dniu sprawi�,

11:17 �Dosł. „uschnie”. �Dosł. „za-
ćmi si�”. 12:1 �Lub „dech”. 12:2 �Lub
„czasz�”. 12:3 �Lub „kamieniem sta-
nowi�cym brzemi�”. 12:5 �Szejkami
nazywano naczelników plemion.

że szejkowie Judy b�d� jak roz-
żarzony garnek na drewnie i jak
ognista pochodnia w pasie ści�-
tego zbożaa. I pochłon� wszyst-
kie okoliczne ludy z prawej
i z lewej stronyb. A ludność Je-
rozolimy znów w niej zamieszka,
osiedli si� na swoim miejscu�’c.

7 „Jehowa wybawi najpierw
namioty Judy, tak by chwała�
domu Dawida i chwała� miesz-
kańców Jerozolimy nie prze-
wyższyła chwały innych miesz-
kańców Judy. 8 W tym dniu
Jehowa b�dzie ochraniał miesz-
kańców Jerozolimy ze wszyst-
kich strond. Najsłabszy� wśród
nich b�dzie wtedy silny jak Da-
wid, a dom Dawida b�dzie po-
t�żny jak Bóg, jak anioł Jehowy,
który ich prowadzie. 9 ‚W tym
dniu z cał� pewności� zniszcz�
wszystkie narody, które wyru-
sz� przeciwko Jerozolimie’f.

10 „‚Wylej� na dom Dawi-
da i na mieszkańców Jerozoli-
my swego ducha i obdarz� ich
uznaniem. I b�d� zanosić do
mnie błagania�. B�d� patrzeć
na tego, którego przebilig, i b�-
d� go opłakiwać, jak opłakuje
si� jedynaka. B�d� gorzko pła-
kać jak po stracie pierworodne-
go syna’. 11 W tym dniu w Je-
rozolimie podniesie si� głośny
lament, jak lament w Hadad-
-Rimmon na równinie Megiddoh.
12 B�dzie lamentował cały kraj,
wszystkie rodziny z osobna: ro-
dziny z rodu Dawida, m�żczyź-
ni i kobiety osobno; rodziny
z rodu Natana i, m�żczyźni i ko-
biety osobno; 13 rodziny z ro-
du Lewiego j, m�żczyźni i kobie-
ty osobno; rodziny Szimeitówk,
m�żczyźni i kobiety osobno;

12:6 �Lub „w należnym jej miejscu”.
12:7 �Lub „pi�kno”. 12:8 �Lub „ten,
kto si� potyka”. 12:10 �Dosł. „[wylej�
na dom Dawida i na mieszkańców Jero-
zolimy] ducha łaski i błagania”.
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14 i wszystkie pozostałe rodzi-
ny, każda rodzina z osobna,
osobno m�żczyźni i kobiety”.

13 „W tym dniu dla domu
Dawida i mieszkańców

Jerozolimy zostanie wydr�żo-
na studnia, żeby mogli zostać
oczyszczeni z grzechu i nieczys-
tościa.

2 „‚W tym dniu’, oświadcza
Jehowa, Bóg Zast�pów, ‚wyma-
ż� z tej ziemi imiona bożkówb

i nie b�dzie si� już o nich pami�-
tać. Usun� z niej prorokówc oraz
ducha nieczystości. 3 A jeśli
jakiś człowiek znów b�dzie pro-
rokował, jego ojciec i matka,
którzy dali mu życie, powiedz�
do niego: „Umrzesz, bo wypo-
wiadasz kłamstwa w imieniu Je-
howy”. I zadadz� mu cios� za to,
że prorokował’d.

4 „W tym dniu każdy pro-
rok zawstydzi si� swoich pro-
roczych wizji. Nie b�dzie już no-
sił urz�dowej szaty z sierście
i wprowadzał w bł�d. 5 Powie:
‚Nie jestem prorokiem, tylko rol-
nikiem. Gdy byłem młody, jeden
człowiek kupił mnie jako nie-
wolnika’. 6 A jeśli ktoś go za-
pyta: ‚Co to za rany masz na cie-
le�?’, odpowie: ‚Te rany zadano
mi w domu tych, którzy mnie ko-
chaj��’”.
7 „‚Mieczu, podnieś si�

na mojego pasterzaf,
na tego, który jest mi

bliski’—mówi Jehowa,
Bóg Zast�pów.

‚Uderz pasterzag i niech
trzoda� si� rozproszyh.

Skieruj� sw� r�k� przeciw
mało znacz�cym’.

8 ‚I w całej tej ziemi’,
oświadcza Jehowa,

13:3 �Lub „przebij� go”. 13:6 �Dosł.
„mi�dzy r�kami”, czyli na piersiach albo
na plecach. �Lub „w domu moich przy-
jaciół”. 13:7 �Lub „owce”.

‚dwie trzecie ludzi zostan�
zniszczone, zgin�,

a jedna trzecia w niej
pozostanie.

9 I sprawi�, że ta jedna trzecia
ludzi przejdzie przez
ogień.

Oczyszcz� ich, jak oczyszcza
si� srebro,

poddam ich próbie, jak
poddaje si� próbie złotoa.

B�d� wzywać mojego
imienia,

a ja b�d� im odpowiadał.
Powiem: „To jest mój lud”b,
a oni powiedz�: „Jehowa jest

naszym Bogiem”’”.

14 „Nadchodzi dzień, dzień
Jehowy, gdy w twoich

murach� rozdziel� zdobyty w to-
bie łup. 2 ‚Na wojn� przeciw
Jerozolimie zbior� wszystkie
narody. I miasto zostanie zdoby-
te, domy spl�drowane, a kobie-
ty zgwałcone. Połowa mieszkań-
ców pójdzie na wygnanie. Ale
reszta ludu nie zostanie wyp�-
dzona z miasta’.

3 „Jehowa wyruszy i b�dzie
toczył wojn� z tymi narodamic,
tak jak zwykle walczy w dniu
bitwyd. 4 W tym dniu Jego sto-
py stan� na Górze Oliwneje, le-
ż�cej naprzeciw Jerozolimy, od
wschodu. I Góra Oliwna rozst�pi
si� w połowie, tak iż powstanie
bardzo wielka dolina biegn�ca
ze wschodu� na zachód�. Poło-
wa góry zostanie przesuni�ta na
północ, a połowa na południe.
5 ‚I b�dziecie szukać schronie-
nia w dolinie mi�dzy moimi gó-
rami, bo b�dzie si� ona rozci�gać
aż do Acel. B�dziecie zmuszeni
uciekać, tak jak uciekaliście z po-
wodu trz�sienia ziemi za pano-
wania judzkiego króla Uzzjasza’f.

14:1 �Chodzi o miasto z wersetu 2.
14:4 �Lub „od wschodu słońca”.
�Dosł. „ku morzu”.
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Jehowa, mój Bóg, przyb�dzie ra-
zem ze wszystkimi świ�tymia.

6 „W tym dniu nie b�dzie cen-
nego światłab. Wszystko zastyg-
nie�. 7 Stanie si� on znany jako
dzień Jehowyc. Okaże si� szcze-
gólnym dniem, w którym nie da
si� odróżnić dnia od nocy. Wie-
czorem b�dzie jasno. 8 W tym
dniu z Jerozolimy wypłyn� żywe
wodyd—połowa w stron� morza
wschodniego�e i połowa w stro-
n� morza zachodniego�f. I b�d�
płyn�ć latem i zim�. 9 A Jeho-
wa zostanie Królem nad cał� zie-
mi�g. W tym dniu Jehowa b�dzie
jedynym Bogiemh i Jego imi� b�-
dzie jednoi.

10 „Cała ta ziemia, od Ge-
byj po Rimmonk leż�cy na po-
łudnie od Jerozolimy, stanie si�
jak Araba l. Jerozolima si� po-
dźwignie i b�dzie zamieszkanam,
jej ludność osiedli si� na swo-
im miejscu—od Bramy Beniami-
nan do Bramy Pierwszej i aż do
Bramy Narożnej oraz od Wie-
ży Chananelao aż po królewskie
tłocznie winne�. 11 B�dzie za-
mieszkana i już nie zostanie ska-
zana na zagład�p. B�dzie si�
w niej mieszkać bezpiecznieq.

12 „A wszystkie narody, któ-
re wyrusz� na wojn� z Jerozoli-
m�, Jehowa dotknie tak� plag�r:
Ciała ludzi zaczn� gnić, gdy jesz-
cze b�d� si� trzymać na nogach,
b�d� im gnić oczy w oczodołach
i j�zyk w ustach.

13 „W tym dniu Jehowa spra-
wi, że zapanuje wśród nich za-
m�t. Każdy z nich pochwyci
swojego bliźniego i podnie-
sie na niego r�k��s. 14 Rów-
nież Juda zaangażuje si� w woj-

14:6 �Lub „znieruchomieje”, jakbyskost-
niało z zimna. 14:8 �Chodzi o Morze
Słone (Martwe). �Chodzi o Morze Wiel-
kie (

´
Sródziemne). 14:10 �Lub „kadzie

tłoczni”. 14:13 �Lub „i zaatakuj� siebie
nawzajem”.

n� toczon� przeciw Jerozolimie.
I zostanie zebrane bogactwo
wszystkich okolicznych naro-
dów—złoto, srebro i szaty w nie-
zliczonej ilościa.

15 „Plaga taka jak tamta
spadnie też na konie, muły, wiel-
bł�dy i osły—na cały żywy in-
wentarz w obozach wrogów.

16 „A każdy, kto ocaleje
ze wszystkich narodów nad-
ci�gaj�cych przeciwko Jerozoli-
mie, b�dzie przybywał tam co
rokub, żeby oddać cześć� Kró-
lowi, Jehowie, Bogu Zast�pówc,
i obchodzić

´
Swi�to Szałasówd.

17 Gdyby ktoś spośród ludów
ziemi nie przybył do Jerozo-
limy, żeby oddać cześć� Królo-
wi, Jehowie, Bogu Zast�pów, to
dla kogoś takiego nie b�dzie de-
szczue. 18 Również gdyby nie
przybył tam naród egipski, nie
spadnie na niego deszcz. Jeho-
wa ześle na niego tak� sam�
plag� jak na inne narody, któ-
re nie przyjd� obchodzić

´
Swi�ta

Szałasów. 19 Właśnie taka b�-
dzie kara za grzech Egiptu i za
grzech wszystkich innych naro-
dów, które nie przyjd� obcho-
dzić

´
Swi�ta Szałasów.

20 „W tym dniu na dzwonecz-
kach koni b�d� wypisane słowa:
‚Jehowa jest świ�ty!’f. A kotły�g

w domu Jehowy b�d� jak cza-
szeh przed ołtarzem. 21 Każdy
kocioł� w Jerozolimie i w Judzie
stanie si� świ�ty i b�dzie nale-
żeć do Jehowy, Boga Zast�pów.
I wszyscy przychodz�cy składać
ofiary b�d� używać niektórych
z tych kotłów do gotowania.
W tym dniu w domu Jehowy, Bo-
ga Zast�pów, nie b�dzie już Ka-
nanejczyka�” i.

14:16, 17 �Lub „pokłonić si�”. 14:20
�Lub „garnki z szerokim otworem”.
14:21 �Lub „garnek z szerokim otwo-
rem”. �Możliwe też „kupca”.
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1 Obwieszczenie:
Słowa Jehowy dotycz�ce Iz-

raela, przekazane za pośrednic-
twem Malachiasza�:

2 „Okazuj� wam miłość”a—
mówi Jehowa.

Ale wy pytacie: „W jaki spo-
sób okazujesz nam miłość?”.

„Czy Ezaw nie był bratem Ja-
kuba?”b—mówi Jehowa. „Ale ja
pokochałem Jakuba, 3 a Eza-
wa znienawidziłemc. Sprawiłem,
że jego góry opustoszałyd, jego
dziedzictwo wydałem szakalom
na pustkowiu”e.

4 „Edom mówi: ‚Zostaliśmy
rozgromieni, ale wrócimy i od-
budujemy ruiny’. Dlatego Jeho-
wa, Bóg Zast�pów, oświadcza:
‚Oni b�d� budować, a ja b�d�
burzył. I zostan� nazwani „krai-
n� niegodziwości” oraz „ludem,
który Jehowa na zawsze pot�-

1:1 � Imi� to znaczy „mój posłaniec”.

pił”a. 5 Zobaczycie to na włas-
ne oczy i powiecie: „Niech Jeho-
wa b�dzie wywyższany w ziemi
Izraela”’”.

6 „‚Syn szanuje ojcab, a słu-
ga swojego pana. Skoro wi�c ja
jestem ojcemc, to czemu nie da-
rzycie mnie należnym szacun-
kiem?d I skoro jestem panem�,
czemu si� mnie nie boicie�?’—
Ja, Jehowa, Bóg Zast�pów,
zwracam si� do was, kapłani,
którzy gardzicie moim imie-
nieme.

„ ‚Ale wy pytacie: „W jaki
sposób gardzimy Twoim imie-
niem?”’.

7 „‚Składacie na moim ołta-
rzu nieczysty pokarm�’.

„ ‚Pytacie jeszcze: „W jaki spo-
sób Ci� znieważamy?”’.

1:6 �Lub „wielkim panem”. �Lub „nie
traktujecie mnie z respektem”. 1:7
�Dosł. „chleb”.

KSI�GA

MALACHIASZA
ZARY S T R E

´
S C I

1 Miłość Jehowy do Jego ludu (1-5)
Kapłani składaj� ofiary niskiej
jakości (6-14)
Imi� Boże b�dzie wielkie wśród
narodów (11)

2 Kapłani nie dopisuj� w pouczaniu
ludu (1-9)
Kapłani maj� stać na straży wiedzy (7)

Lud ponosi win� za bezpodstawne
rozwody (10-17)
„,Nienawidz� rozwodów’—
mówi Jehowa” (16)

3 Prawdziwy Pan przybywa do swojej
świ�tyni (1-5)
Posłaniec przymierza (1)

Zach�ta do powrotu do Jehowy (6-12)
Jehowa si� nie zmienia (6)
„Wróćcie do mnie, a ja wróc�
do was” (7)

�Przynieście cał� dziesi�cin�,
a Jehowa zleje na was
błogosławieństwa’ (10)

Prawy i niegodziwy (13-18)
Ksi�ga pami�ci spisywana
na polecenie Jehowy (16)

Różnica mi�dzy człowiekiem prawym
a niegodziwym (18)

4 Przyjście Eliasza przed dniem
Jehowy (1-6)
Zaświeci słońce prawości (2)
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„‚Mówicie: „Stół Jehowya za-
sługuje na pogard�”. 8 I gdy
przynosicie na ofiar� zwierz�
ślepe, mówicie: „To nic złego”.
Tak samo gdy przynosicie zwie-
rz� kulawe lub chore, mówicie:
„To nic złego”’”b.

„Spróbuj, prosz�, złożyć ta-
ki dar swojemu namiestnikowi.
Czy zyskasz jego uznanie? Czy
okaże ci wzgl�dy?”—pyta Jeho-
wa, Bóg Zast�pów.

9 „A teraz, prosz�, idźcie za-
biegać o przychylność� Boga.
Czy okaż� wam wzgl�dy, gdy zło-
życie mi takie ofiary?”—pyta Je-
howa, Bóg Zast�pów.

10 „Kto spośród was jest
ch�tny zamykać drzwi�?c Prze-
cież wy nawet ognia na moim
ołtarzu nie zapalacie za darmod.
Nie darz� was uznaniem”, mó-
wi Jehowa, Bóg Zast�pów, „i dar
ofiarny z waszych r�k nie spra-
wia mi przyjemności”e.

11 „Moje imi� b�dzie wielkie
wśród narodów—od wschodu aż
do zachodu�f. I wsz�dzie na jego
cześć b�d� spalane ofiary, czys-
te dary. Bomoje imi� b�dzie wiel-
kie wśród narodów”g—oświad-
cza Jehowa, Bóg Zast�pów.

12 „Ale wy je� bezcześcicieh.
Mówicie: ‚Stół Jehowy jest ska-
lany, ofiary na nim to pokarm
zasługuj�cy na pogard�’ i. 13 W
dodatku narzekacie: ‚Co za m�-
ka!’ i pogardliwie prychacie”—
mówi Jehowa, Bóg Zast�pów.
„Przynosicie zwierz�ta zrabowa-
ne, kulawe i chore i składacie je
w darze! Czy miałbym je przyj�ć
z waszych r�k?” j—pyta Jehowa.

1:9 �Lub „błagać; ułagodzić oblicze”.
1:10 �Najwyraźniej chodzi o zamyka-
nie drzwi w świ�tyni w ramach pełnio-
nej w niej służby. 1:11 �Lub „od wscho-
du słońca aż do jego zachodu”. 1:12
�Możliwe też „mnie”.

14 „Przekl�ty jest człowiek
przebiegły, który ma w swojej
trzodzie zdrowego samca, ale
gdy składa Jehowie jakiś ślub,
ofiaruje Mu zwierz� ze skaz��.
Ja jestem wielkim Królem”a, mó-
wi Jehowa, Bóg Zast�pów, „i mo-
je imi� b�dzie budzić wśród na-
rodów l�k i respekt”b.

2 „A teraz, kapłani, daj� wam
poleceniec, 2 żebyście przy-

sparzali chwały mojemu imie-
niu. Jeżeli nie usłuchacie, nie
weźmiecie sobie tego do ser-
ca”, mówi Jehowa, Bóg Zast�-
pów, „to ja sprowadz� na was
przekleństwod, wasze błogosła-
wieństwa zamieni� w przekleń-
stwae. Właściwie już zamieniłem
je w przekleństwa, bo nie bierze-
cie sobie tego do serca”.

3 „Z waszego powodu znisz-
cz�� zasiane przez was ziarnof,
a na wasze twarze rzuc� odcho-
dy� zwierz�t, które składacie
w ofierze w czasie swoich świ�t.
I zostaniecie wyrzuceni razem
z tymi odchodami. 4 Wtedy si�
przekonacie, że dałem wam to
polecenie, żeby pozostało w mo-
cy moje przymierze z Lewim”g—
mówi Jehowa, Bóg Zast�pów.

5 „Moje przymierze z nim
oznaczało dla niego życie i po-
kój, a także bojaźń� przede mn�.
I bał si� mnie. Moje imi� budzi-
ło w nim l�k i respekt. 6 Na je-
go ustach było prawo prawdy�h,
w jego słowach� nie doszuka-
no si� nic nieprawego.

˙
Zył� ze

mn� w pokoju i prawości i i wie-
lu zawrócił ze złej drogi. 7 Bo
kapłan ma stać na straży wie-
dzy�, lud ma od niego ocze-

1:14 �Lub „mizerne”. 2:3 �Dosł. „zgro-
mi�”. �Lub „zawartość jelit”. 2:5
�Lub „respekt; szacunek”. 2:6 �Lub
„nauczał prawdy”. �Lub „na jego war-
gach”. �Dosł. „chodził”. 2:7 �Lub
„wargi kapłana maj� strzec wiedzy”.
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kiwać pouczeń�a, ponieważ jest
on posłańcem Jehowy, Boga Za-
st�pów.

8 „Ale wy zeszliście na ma-
nowce. I sprawiliście, że wie-
lu si� potyka i nie przestrzega
prawa�b. Złamaliście przymie-
rze, które zawarłem z Lewim”c—
mówi Jehowa, Bóg Zast�pów.
9 „Dlatego ja poniż� was w
oczach całego ludu, sprawi�, że
b�dziecie w pogardzie. Bo nie
trzymaliście si� moich dróg, lecz
byliście stronniczy w stosowa-
niu prawa”d.

10 „Czy wszyscy nie mamy
jednego ojca?e Czy nie stwo-
rzył nas jeden Bóg? Czemu
wi�c zachowujemy si� nielojal-
nie� wobec siebie nawzajemf,
bezczeszcz�c przymierze za-
warte z naszymi przodkami?
11 Nielojalnie post�puje si� w
Judzie, w Izraelu i w Jerozoli-
mie czyni si� coś obrzydliwego.
Bo mieszkańcy Judy bezczesz-
cz� świ�tość Jehowyg—któr�
On tak kocha—i poślubiaj� czci-
cielki� cudzoziemskiego bogah.
12 Jehowa usunie z namiotów
Jakuba każdego, kto tak czyni,
bez wzgl�du na to, kim on jest�,
nawet jeśli składa dary ofiarne
Jehowie, Bogu Zast�pów” i.

13 „Jest jeszcze inna� rzecz,
której si� dopuszczacie. Przez
ni� ołtarz Jehowy jest pokryty
łzami, słychać przy nim płacz
i wzdychanie, wskutek czego nie
zwraca On już uwagi na wasze
dary ofiarne, niczego z waszych
r�k nie przyjmuje z uznaniem j.
14 Ale wy pytacie: ‚Dlaczego?’.

2:7 �Lub „na jego ustach lud ma szukać
prawa”. 2:8 �Możliwe też „potyka si�
przez wasze pouczenia”. 2:10, 14-16
�Lub „zdradziecko”. 2:11 �Dosł. „cór-
k�”. 2:12 �Dosł. „[usunie z namiotów
Jakuba] tego, kto czuwa, i tego, kto od-
powiada”. 2:13 �Dosł. „druga”.

Dlatego, że sam Jehowa był
świadkiem mi�dzy tob� a żo-
n�, któr� poślubiłeś w młodo-
ści—twoj� partnerk�, żon� zwi�-
zan� z tob� przymierzem�—
a ty post�piłeś wobec niej nielo-
jalnie�a. 15 Jednak znaleźli si�
i tacy, którzy tego nie zrobili, bo
mieli resztk� ducha Bożego. Cze-
go pragn�li? Potomstwa wierne-
go Bogu. Strzeżcie wi�c swojego
ducha� i niech nikt z was nie po-
st�puje nielojalnie� wobec żony
poślubionej w młodości. 16 Bo
ja nienawidz�� rozwodów”b—mó-
wi Jehowa, Bóg Izraela. „I nie-
nawidz� tego, kto dopuszcza si�
przemocy�”—mówi Jehowa, Bóg
Zast�pów. „Strzeżcie wi�c swoje-
go ducha i nie post�pujcie nielo-
jalnie�c.

17 „Zm�czyliście Jehow� swo-
imi słowamid. Ale pytacie: ‚Czym
Go zm�czyliśmy?’. Tym, że mó-
wicie: ‚Każdy, kto czyni źle, jest
w oczach Jehowy dobry i cieszy
si� Jego uznaniem’e, albo tym,
że pytacie: ‚Gdzie jest sprawied-
liwy Bóg?’”.

3 „Wysyłam swojego posłańca,
żeby oczyścił� drog� przede

mn�f. I nagle do swojej świ�-
tyni przyb�dzie prawdziwy Pan,
którego szukacieg. Przyjdzie
też posłaniec przymierza, któ-
rego z radości� wyczekujecie.
Przyjdzie na pewno”—mówi Je-
howa, Bóg Zast�pów.

2 „Ale kto przetrwa dzień je-
go przyjścia, kto si� ostoi, gdy on
si� pojawi? B�dzie on jak ogień
w piecu hutniczym i jak ług�h

używany do prania. 3 Usi�dzie

2:14 �Lub „twoj� prawowit� żon�”.
2:15 �Czyli swoich skłonności, nasta-
wienia umysłu. 2:16 �Dosł. „On nie-
nawidzi”. �Lub „kto pokrywa sw� sza-
t� przemoc�”. 3:1 �Lub „przygotował”.
3:2 �Lub „mydło”.

ROZDZ. 2
a Pwt 24:8

2Kn 15:3
Neh 8:7, 8
Eze 44:23, 24

b Łk 11:52

c Neh 13:29

d Kpł 19:15
Pwt 1:17
Pwt 16:19

e Mal 1:6
1Ko 8:6

f Neh 5:8

g Kpł 20:26

h Pwt 7:1, 3
Sdz 3:5, 6
1Kl 11:1, 2
Neh 13:23

i 1Sm 15:22

j Prz 21:27
��������������������

szpalta 2
a Prz 5:18-20

Mt 19:4-6

b Rdz 2:24
Mt 5:32
Mt 19:8, 9
Mk 10:5-9

c Mal 2:10

d Iz 1:14, 15

e Eze 18:29
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f Mt 3:1-3

Mt 11:7, 10
Mk 1:2-4
Łk 1:76
Jn 1:6, 23
Jn 3:28

g Ps 11:4

h Iz 1:25
Jer 2:22
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jak wytapiacz metali, jak czyś-
ciciel srebraa i b�dzie oczysz-
czał synów Lewiego. B�dzie ich
oczyszczał jak złoto i srebro i sta-
n� si� dla Jehowy ludem składa-
j�cym dary ofiarne w prawości.
4 I dary ofiarne składane w Ju-
dzie i Jerozolimie rzeczywiście
b�d� sprawiać Jehowie przyjem-
ność�—jak w przeszłości, jak za
dawnych latb.

5 „Przyjd� was os�dzić i szyb-
ko wyst�pi� jako świadek prze-
ciw uprawiaj�cym czaryc i do-
puszczaj�cym si� cudzołóstwa,
przeciw tym, którzy składaj� fał-
szywe przysi�gid, i tym, którzy
oszukuj� wynaj�tych pracowni-
kówe, wdowy i sieroty�f, jak rów-
nież przeciw tym, którzy odma-
wiaj� pomocy� cudzoziemcomg.
Tacy si� mnie nie boj�”—mówi
Jehowa, Bóg Zast�pów.

6 „Ja jestem Jehowa. Ja si�
nie zmieniam�h. Wasz kres nie
nadszedł jeszcze dlatego, że
jesteście potomkami Jakuba.
7 Od czasów swoich przodków
odst�pujecie od moich przepi-
sów, nie przestrzegacie ich i.
Wróćcie do mnie, a ja wróc�
do was” j—mówi Jehowa, Bóg Za-
st�pów.

Ale wy pytacie: „Jak to mamy
wrócić?”.

8 „Czy zwykły człowiek mo-
że okradać Boga? Ale wy mnie
okradacie”.

I pytacie: „Jak to Ci� okrada-
my?”.

„Zaniedbuj�c składanie dzie-
si�cin i darów ofiarnych. 9 Okra-
dacie mnie—tak, cały naród to
robi—dlatego z cał� pewnoś-
ci� ci�ży na was przekleństwo�.

3:4 �Lub „zadowolenie”. 3:5 �Dosł.
„chłopca bez ojca”. �Lub „praw”. 3:6
�Lub „ja si� nie zmieniłem”. 3:9 �Moż-
liwe też „przeklinacie mnie przekleń-
stwem”.

10 Przynieście do spichlerza ca-
ł� dziesi�cin�a, żeby w moim
domu była żywnośćb, i pro-
sz�, poddajcie mnie próbie”, mó-
wi Jehowa, Bóg Zast�pów, „żeby
si� przekonać, czy nie otworz�
wam upustów niebac i nie zlej�
na was tylu błogosławieństw, że
niczego nie b�dzie wam brako-
wać”d.

11 „Ze wzgl�du na was nie po-
zwol� szkodnikom� pożreć pło-
dów waszej ziemi, a w waszych
winnicach nie zabraknie owo-
ców”e—mówi Jehowa, Bóg Za-
st�pów.

12 „I wszystkie narody uzna-
j� was za szcz�śliwychf, bo wasz
kraj b�dzie budził zachwyt”—
oświadcza Jehowa, Bóg Zast�-
pów.

13 „Wypowiadacie przeciwko
mnie harde słowa”—mówi Je-
howa.

Ale pytacie: „Co takiego mó-
wimy mi�dzy sob� przeciwko
Tobie?”g.

14 „Mówicie: ,Nie warto słu-
żyć Boguh. Co nam z tego,
że wypełniamy obowi�zki wo-
bec Jehowy, Boga Zast�pów,
i że chodzimy smutni? 15 We-
dług nas to zuchwali s� szcz�ś-
liwi. Dobrze si� wiedzie post�-
puj�cym niegodziwie i. Ośmielaj�
si� wystawiać Boga na prób�
i uchodzi im to płazem’”.

16 W tym samym czasie rów-
nież boj�cy si� Jehowy roz-
mawiali mi�dzy sob�, każdy ze
swoim bliźnim, a Jehowa zwra-
cał na to uwag� i słuchał. I Je-
howa polecił, żeby imiona tych,
którzy si� Go boj� i rozmyślaj�
o Jego imieniu�j, zostały zapisa-
ne w ksi�dze pami�cik.

17 „W dniu, w którym przy-
st�pi� do działania, uczyni� ich

3:11 �Dosł. „pożeraj�cemu”. 3:16
�Możliwe też „ceni� Jego imi�”.
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swoj� szczególn�� własności�”a,
mówi Jehowa, Bóg Zast�pów,
„stan� si� moimib. Okaż� im
współczucie, jak ojciec okazuje
współczucie swojemu posłusz-
nemu synowic. 18 I znów zoba-
czycie różnic� mi�dzy człowie-
kiem prawym a niegodziwymd,
mi�dzy tym, który służy Bogu,
a tym, który Mu nie służy”.

4 „Nadchodzi dzień pal�cy jak
piece i wszyscy zuchwali,

wszyscy post�puj�cy niegodzi-
wie stan� si� jak słoma. Ten
dzień ich pochłonie”, mówi Je-
howa, Bóg Zast�pów, „nie pozo-
stanie po nich ani korzeń, ani
gał�zka. 2 Ale dla was, którzy
darzycie szacunkiem moje imi��,
zaświeci słońce prawości i je-
go promienie� was uzdrowi�. B�-

3:17 �Lub „drogocenn�”. 4:2 �Lub
„boicie si� mojego imienia”. �Dosł.
„skrzydła”.

dziecie wtedy skakać jak tuczne
ciel�ta”.

3 „I podepczecie niegodzi-
wych, bo w dniu, w którym przy-
st�pi� do działania, stan� si� oni
jak pył pod waszymi stopami”—
mówi Jehowa, Bóg Zast�pów.

4 „Pami�tajcie o Prawie mo-
jego sługi Mojżesza, o przepi-
sach i rozporz�dzeniach, które
przekazałem mu na Horebie dla
całego Izraelaa.

5 „Zanim nadejdzie wielki,
budz�cy l�k dzień Jehowyb, po-
śl� do was proroka Eliaszac.
6 On sprawi, że serca ojców sta-
n� si� jak serca synówd, a serca
synów jak serca ojców�—żebym
nie przyszedł zniszczyć ziemi,
żebym nie przeznaczył jej na za-
gład�”.

4:6 �Lub „zawróci serca ojców ku sy-
nom, a serca synów ku ojcom”.

(Koniec przekładu Pism Hebrajsko-Aramejskich.
Dalej przekład Chrześcijańskich Pism Greckich)
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Powrót i osiedlenie si�
w Nazarecie (19-23)
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MATEUSZA Zarys treści do 1:14 1350

1 Rodowód� Jezusa Chrystu-
sa�, syna Dawidaa, syna Ab-

rahamab:
2 Abraham został ojcem

Izaakac;
Izaak został ojcem Jakubad;
Jakub został ojcem

Judye i jego braci;
3 Juda został ojcem

Pereca i Zerachaf,
urodzonych przez Tamar;

Perec został ojcem
Checronag;

Checron został ojcem
Ramah;

4 Ram został ojcem
Amminadaba;

Amminadab został ojcem
Nachszona i;

Nachszon został ojcem
Salmona;

5 Salmon został ojcem Boaza,
urodzonego przez Rachabj;

Boaz został ojcem Obeda,
urodzonego przez Rutk;

Obed został ojcem Jessego l;
6 Jesse został ojcem

Dawidam, króla.
Dawid został ojcem

Salomonan, urodzonego
przez żon� Uriasza;

7 Salomon został ojcem
Rechoboamao;

Rechoboam został ojcem
Abijasza;

Abijasz został ojcem Asyp;

1:1 �Lub „ksi�ga dziejów”. �Lub „Me-
sjasza; Pomazańca”.

8 Asa został ojcem
Jehoszafataa;

Jehoszafat został ojcem
Jehoramab;

Jehoram został ojcem
Uzzjasza;

9 Uzzjasz został ojcem
Jotamac;

Jotam został ojcem
Achazad;

Achaz został ojcem
Ezechiaszae;

10 Ezechiasz został ojcem
Manassesaf;

Manasses został ojcem
Amonag;

Amon został ojcem
Jozjaszah;

11 Jozjasz i został ojcem
Jechoniasza j i jego braci
w okresie� uprowadzenia
do Babilonuk.

12 Po uprowadzeniu do Babi-
lonu Jechoniasz został
ojcem Szealtiela;

Szealtiel został ojcem
Zerubbabela l;

13 Zerubbabel został ojcem
Abiuda;

Abiud został ojcem
Eliakima;

Eliakim został ojcem Azora;
14 Azor został ojcem Cadoka;

Cadok został ojcem Achima;
Achim został ojcem Eliuda;

1:11 �Najwyraźniej chodzi tu o okres
obejmuj�cy czas przed niewol� babiloń-
sk�.

27 Jezus odprowadzony do Piłata (1, 2)
Judasz si� wiesza (3-10)
Jezus przed Piłatem (11-26)
Publicznie wyśmiany (27-31)
Przybity do pala na Golgocie (32-44)´
Smierć Jezusa (45-56)

Pochowanie Jezusa (57-61)
Zabezpieczenie grobu (62-66)

28 Wskrzeszenie Jezusa (1-10)˙
Zołnierze przekupieni, żeby
kłamali (11-15)

Zadanie pozyskiwania uczniów (16-20)
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Mt 9:27
Łk 1:32, 33

b Rdz 22:18

c Rdz 21:3
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f Rdz 38:29, 30

g Rut 4:18-22

h 1Kn 2:9

i 1Kn 2:10, 11

j Joz 2:1

k Rut 4:13

l 1Kn 2:12

m 1Kn 2:13, 15

n 2Sm 12:24
1Kn 3:5

o 1Kl 11:43

p 1Kn 3:10-19
2Kn 14:1
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g 2Kn 33:20

h 2Kl 21:24

i 2Kl 23:34

j 1Kn 3:15, 16

k 2Kl 24:12, 15
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l Ezd 3:2
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15 Eliud został ojcem Eleazara;
Eleazar został ojcem

Mattana;
Mattan został ojcem Jakuba;

16 Jakub został ojcem Józefa,
m�ża Marii, która urodziła
Jezusaa nazywanego
Chrystusemb.

17 Tak wi�c od Abrahama aż
do Dawida było w sumie 14 po-
koleń, od Dawida aż do uprowa-
dzenia do Babilonu—14 pokoleń,
od uprowadzenia do Babilonu aż
do Chrystusa—14 pokoleń.

18 A z narodzinami Jezusa
Chrystusa było tak: Jego matka,
Maria, była zar�czona z Józefem.
Jednak zanim si� pobrali, okaza-
ło si�, że jest w ci�ży za spraw�
ducha świ�tego�c. 19 A ponie-
waż Józef, jej narzeczony�, był
prawy i nie chciał z niej zrobić
publicznego widowiska, zamie-
rzał potajemnie zerwać zar�czy-
ny�d. 20 Gdy już to przemyślał,
ukazał mu si� we śnie anioł Je-
howy� i powiedział: „Józefie, sy-
nu Dawida, nie bój si� ożenić
z Mari�, swoj� narzeczon��, bo
zaszła w ci�ż� za spraw� du-
cha świ�tegoe. 21 I urodzi sy-
na, a ty masz mu nadać imi�
Jezus�f, bo on wybawi swój lud
od grzechów”g. 22 A to wszyst-
ko stało si� po to, żeby si� speł-

1:18 �Lub „czynnej siły Bożej”. 1:19
�Dosł. „m�ż”. Zgodnie z żydowskim
zwyczajem m�żem nazywano też narze-
czonego. �Dosł. „rozwieść si� z ni�”.
Zgodnie z żydowskim zwyczajem do ze-
rwania zar�czyn potrzebny był roz-
wód. 1:20 �To pierwsze z 237 miejsc
w tym przekładzie, w których imi� Bo-
że, Jehowa, wyst�puje w tekście głów-
nym Chrześcijańskich Pism Greckich.
Zob. Dodatek A5. �Dosł. „nie bój si�
wzi�ć Marii, swojej żony, do domu”.
Zgodnie z żydowskim zwyczajem żon�
nazywano też narzeczon�. 1:21 �Od-
powiednik hebr. imienia Jeszua, inaczej
Jehoszua, które znaczy „Jehowa jest wy-
bawieniem”.

niły słowa, które Jehowa� wypo-
wiedział przez swojego proroka:
23 „Dziewica zajdzie w ci�ż� i
urodzi syna, i nadadz� mu imi�
Immanuel”a, co znaczy „z nami
jest Bóg”b.

24 Wtedy Józef si� obudził
i zrobił tak, jak mu polecił anioł
Jehowy�, i ożenił si� z Mari��.
25 Ale z ni� nie współżył, dopó-
ki nie urodziła synac. I nadał mu
imi� Jezusd.

2 Jezus urodził si� w Betle-
jeme Judejskim za dni kró-

la Heroda�f. Po jego narodzi-
nach do Jerozolimy przybyli
astrolodzy� ze Wschodu 2 i py-
tali: „Gdzie jest ten król

˙
Zydów,

który si� urodził?g Zobaczyli-
śmy na Wschodzie jego gwiazd�
i przyszliśmy złożyć mu hołd�”.
3 Gdy król Herod to usłyszał,
przestraszył si�, a z nim ca-
ła Jerozolima. 4 Zebrał wi�c
wszystkich naczelnych kapła-
nów oraz uczonych w piśmie�
spośród ludu i zacz�ł ich wy-
pytywać, gdzie miał si� urodzić
Chrystus�. 5 Odpowiedzieli mu:
„W Betlejemh Judejskim, bo pro-
rok napisał: 6 ‚A ty, Betlejem
w ziemi Judy, wcale nie je-
steś najmniej znacz�cym mias-
tem wśród władaj�cych� Jud�,
bo z ciebie b�dzie pochodził
władca, który zostanie paste-
rzem mojego ludu, Izraela’” i.

7 Wtedy Herod potajemnie
wezwał astrologów i dokładnie
ich wypytał o czas ukazania si�
tej gwiazdy. 8 Nast�pnie skie-
rował ich do Betlejem, mówi�c:
„Idźcie i dobrze poszukajcie

1:22, 24 �Zob. Dodatek A5. 1:24
�Dosł. „wzi�ł swoj� żon� do do-
mu”. 2:1 �Chodzi o Heroda Wielkie-
go. Zob. Słowniczek poj�ć. �Lub
„magowie”. 2:2 �Lub „pokłon”. 2:4
�Zob. Słowniczek poj�ć. �Lub „Me-
sjasz; Pomazaniec”. 2:6 �Lub „wśród
władców”.
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Jn 1:29
Dz 4:12
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tego dziecka, a gdy je znajdzie-
cie, powiadomcie mnie o tym,
żebym i ja mógł pójść i złożyć
mu hołd”. 9 Oni wi�c po wy-
słuchaniu króla ruszyli w dro-
g�. A gwiazda, któr� wcześniej
widzieli na Wschodziea, przesu-
wała si� przed nimi, aż si� za-
trzymała nad miejscem, gdzie
było dziecko. 10 Kiedy zauwa-
żyli, że si� zatrzymała�, bardzo
si� ucieszyli. 11 A gdy weszli
do domu, zobaczyli dziecko z je-
go matk�, Mari�. Wtedy upadli
i złożyli mu hołd�. Otworzyli też
szkatuły ze skarbami i dali mu
w prezencie dary: złoto, kadzid-
ło� i mirr�. 12 Ponieważ jed-
nak otrzymali we śnie Boskie
ostrzeżenieb, żeby nie wracali
do Heroda, udali si� do swojego
kraju inn� drog�.

13 Gdy już odeszli, Józefowi
ukazał si� we śnie anioł Jeho-
wy�c i powiedział: „Wstań, weź
dziecko oraz jego matk� i ucie-
kaj do Egiptu. Pozostań tam, aż
ci dam znać, bo Herod zaraz za-
cznie szukać dziecka, żeby je za-
bić”. 14 Józef wi�c wstał, wzi�ł
w nocy dziecko oraz jego mat-
k� i ruszył do Egiptu. 15 Pozo-
stał tam aż do śmierci Heroda.
Tak spełniły si� słowa, które Je-
howa� wypowiedział przez swe-
go proroka: „Z Egiptu wezwałem
swojego syna”d.

16 WtedyHerod,widz�c, że as-
trolodzy go przechytrzyli, wpadł
we wściekłość i kazał pozabijać
w Betlejem oraz w całej jego oko-
licy wszystkich chłopców w wie-
ku dwóch lat i poniżej—stosow-
nie do ram czasowych, które
starannie ustalił, wypytuj�c as-
trologówe. 17 Spełniły si� wte-

2:10 �Dosł. „na widok gwiazdy”. 2:11
�Lub „pokłon”. �Chodzi o olibanum,
gumożywic� z kadzidłowca. 2:13, 15,
19; 3:3 �Zob. Dodatek A5.

dy słowa przekazane przez pro-
roka Jeremiasza: 18 „W Ramie
usłyszano głos, płacz i wielki la-
ment. To Rachelaa opłakuje swo-
je dzieci i nie daje si� pocieszyć,
bo już ich nie ma”b.

19 Kiedy Herod umarł, Józe-
fowi przebywaj�cemu w Egipcie
ukazał si� we śnie anioł Jeho-
wy�c 20 i powiedział: „Wstań,
weź dziecko oraz jego matk�
i wyrusz do ziemi Izraela, bo ci,
którzy czyhali na życie� dziec-
ka, już umarli”. 21 Józef wi�c
wstał, wzi�ł dziecko oraz jego
matk� i wrócił do ziemi Izraela.
22 Ale bał si� iść do Judei, bo
usłyszał, że tron po swoim ojcu,
Herodzie, obj�ł tam Archelaus.
Ponadto otrzymał we śnie Bo-
skie ostrzeżenied, dlatego udał
si� na terytorium Galileie. 23 I
zamieszkał w mieście Nazaretf,
żeby si� spełniły słowa przeka-
zane przez proroków: „B�dzie�
zwany Nazarejczykiem�”g.

3 W tamtych dniach na Pustko-
wie Judejskie przyszedł Janh

Chrzciciel i głosił i: 2 „Okażcie
skruch�, bo przybliżyło si� Kró-
lestwo Niebios” j. 3 To właśnie
Jana dotyczyły słowa przekaza-
ne przez proroka Izajaszak: „Oto
głos tego, który woła na pust-
kowiu: ‚Przygotujcie drog� Je-
howie�! Prostujcie dla Niego
szlaki’” l. 4 Jan nosił ubranie
z wielbł�dziej sierści i przepasy-
wał si� skórzanym pasemm.

˙
Zy-

wił si� szarańcz� oraz dzikim
miodemn. 5 I przychodzili do
niego ludzie z Jerozolimy i całej
Judei oraz całej krainy nad Jor-
danemo. 6 Otwarcie wyznawali
swoje grzechy, a on chrzcił� ich
w Jordaniep.

2:20 �Lub „dusz�”. 2:23 �Chodzi
o Chrystusa. �Prawdopodobnie od
hebr. słowa oznaczaj�cego „latorośl”.
3:6 �Lub „zanurzał”.
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7 Gdy zobaczył wielu faryze-
uszy i saduceuszya przychodz�-
cych do chrztu, odezwał si� do
nich: „Pomiocie żmijowyb, kto
was ostrzegł, żebyście uciekali
przed nadchodz�cym gniewem?c

8 Wydawajcie owoce świadcz�-
ce o skrusze. 9 Niech si� wam
nie zdaje, że możecie sobie mó-
wić: ‚Naszym ojcem jest Abra-
ham’d. Bo zapewniam was, że
Bóg potrafi wzbudzić Abraha-
mowi dzieci z tych kamieni.
10 Siekiera już jest przyłożona
do korzeni drzew, dlatego każde
drzewo, które nie wydaje wybor-
nych owoców, ma zostać ści�-
te i wrzucone w ogieńe. 11 Ja
chrzcz� was wod� ze wzgl�-
du na wasz� skruch�f, ale ten,
który idzie za mn�, jest sil-
niejszy niż ja—nie jestem godny
zdj�ć mu sandałówg. On b�dzie
was chrzcił duchem świ�tymh

i ogniemi. 12 Ma w r�ce szuf-
l� do odwiewania i całkowicie
oczyści swoje klepisko, i zbierze
swoj� pszenic� do spichlerza,
ale plewy spali w ogniu j nie do
ugaszenia”.

13 Wtedy nad Jordan przy-
szedł z Galilei Jezus, żeby Jan
go ochrzciłk. 14 Ale Jan pró-
bował powstrzymać Jezusa: „To
ja potrzebuj� być ochrzczony
przez ciebie, a ty przychodzisz
do mnie?”. 15 Jezus mu odpo-
wiedział: „Niech tym razem tak
b�dzie, bo godzi si�, żebyśmy
w ten sposób wykonali wszyst-
ko, co prawe”. Jan przestał wi�c
go powstrzymywać. 16 Kiedy
Jezus został ochrzczony, od ra-
zu wyszedł z wody. Wtedy otwo-
rzyły si� niebiosa l i on� zobaczył
ducha Bożego zst�puj�cego na
Jezusa� niczym goł�bm. 17 Po-
nadto z nieba rozległ si� głosn:

3:16 �Może chodzić o Jana. �Dosł.
„niego”.

„To jest mój ukochany Syna, któ-
rego darz� uznaniem”b.

4 Potem duch� zaprowadził Je-
zusa na pustkowie. Tam ku-

sił goc Diabełd. 2 Gdy Jezus
przepościł 40 dni i 40 nocy, po-
czuł głód. 3 Wtedy przyszedł
Kusiciele i odezwał si� do niego:
„Jeżeli jesteś synem Bożym�,
powiedz tym kamieniom, żeby
zamieniły si� w chleby”. 4 On
jednak odparł: „Jest napisane:
‚Człowiek ma żyć nie samym
chlebem, ale każdym słowem
wychodz�cym z ust Jehowy�’ ”f.

5 Nast�pnie Diabeł wzi�ł go
do świ�tego miastag, postawił na
szczycie muru� świ�tynih 6 i po-
wiedział do niego: „Jeżeli jesteś
synem Bożym�, to rzuć si� w
dół, bo jest napisane: ‚Swoim
aniołom wyda co do ciebie na-
kaz’ oraz ‚B�d� ci� nosili na r�-
kach, żebyś nie uderzył stop�
o kamień’” i. 7 Jezus mu odparł:
„Jest również napisane: ‚Jeho-
wy�, swojego Boga, nie wolno ci
wystawiać na prób�’” j.

8 Diabeł wzi�ł go jeszcze na
niezwykle wysok� gór� i po-
kazał mu wszystkie królestwa
świata oraz ich chwał�k, 9 i po-
wiedział: „Dam ci to wszyst-
ko, jeśli upadniesz i oddasz mi
cześć”. 10 Na to Jezus rzekł do
niego: „Precz, Szatanie! Bo jest
napisane: ‚To Jehow��, swojego
Boga, masz czcić l i tylko dla Nie-
go masz pełnić świ�t� służb�’”m.
11 Wtedy Diabeł go zostawiłn,
a przyszli aniołowie i zacz�li mu
usługiwaćo.

12 Kiedy Jezus usłyszał, że
Jan został uwi�zionyp, odszedł
do Galileiq. 13 Potem opuścił
Nazaret i obrał sobie siedzib�

4:1 �Chodzi o ducha Bożego. 4:3, 6
�Lub „jednym z synów Bożych”. 4:4,
7, 10 �Zob. Dodatek A5. 4:5 �Lub „na
blanku; na zwieńczeniu muru”.
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w Kafarnauma, nad jeziorem,
w okr�gach Zebulona i Naftale-
go, 14 żeby si� spełniły słowa
przekazane przez proroka Izaja-
sza: 15 „Ziemio Zebulona i zie-
mio Naftalego, wzdłuż drogi
nadmorskiej�, po drugiej� stro-
nie Jordanu, Galileo narodów!
16 Lud przebywaj�cy w ciem-
ności zobaczył wielkie światło.´
Swiatłob wzeszło nad przebywa-
j�cymi w krainie śmiertelnego
cienia”c. 17 Od tego czasu Je-
zus zacz�ł głosić: „Okażcie skru-
ch�, bo przybliżyło si� Króle-
stwo Niebios”d.

18 Gdy szedł brzegiem Je-
ziora Galilejskiego, zobaczył
dwóch braci: Szymona, zwanego
Piotreme, i jego brata, Andrzeja,
którzy akurat zapuszczali sieć,
bo byli rybakami f. 19 I powie-
dział do nich: „Chodźcie za mn�,
a uczyni� was rybakami ludzi”g.
20 Oni od razu zostawili sie-
ci i poszli za nimh. 21 A Jezus,
odchodz�c stamt�d, zobaczył
dwóch innych braci: Jakuba, sy-
na Zebedeusza, i jego brata, Ja-
na i, którzy byli w łodzi razem
ze swoim ojcem, Zebedeuszem,
i naprawiali sieci. I zawołał ich j.
22 Oni od razu zostawili łódź
oraz ojca i poszli za nim.

23 Potem Jezus obchodził ca-
ł� Galile�k i nauczał w synago-
gach l oraz głosił dobr� nowin�
o Królestwie. Uzdrawiał też ludzi
z wszelkich chorób i wszelkich
niedomagańm. 24 Wieść o nim
rozeszła si� po całej Syrii. I przy-
prowadzano do niego wszystkich
trapionych rozmaitymi dolegli-
wościami i cierpi�cychn, op�ta-
nych przez demonyo, epilepty-
kówp i sparaliżowanych, a on ich

4:15 �Prawdopodobnie chodzi o Morze´
Sródziemne. Jednak według niektórych
źródeł może chodzić o Jezioro Galilej-
skie. �Czyli zachodniej.

uzdrawiał. 25 Szły wi�c za nim
wielkie tłumy z Galilei, Dekapo-
lu�, Jerozolimy, Judei i zza Jor-
danu.

5 Kiedy Jezus zobaczył tłu-
my, wszedł na gór�. A gdy

usiadł, podeszli do niego jego
uczniowie. 2 Wtedy zacz�ł na-
uczać:

3 „Szcz�śliwi ci, którzy s�
świadomi swoich potrzeb du-
chowych�a, bo do nich należy
Królestwo Niebios.

4 „Szcz�śliwi ci, którzy s� po-
gr�żeni w smutku, bo oni b�d�
pocieszenib.

5 „Szcz�śliwi ci, którzy s� ła-
godni�c, bo oni odziedzicz� zie-
mi�d.

6 „Szcz�śliwi ci, którzy s�
głodni i spragnienie prawości,
bo oni b�d� nasyceni�f.

7 „Szcz�śliwi ci, którzy s� mi-
łosiernig, bo im też b�dzie oka-
zane miłosierdzie.

8 „Szcz�śliwi ci, którzy maj�
czyste serceh, bo oni b�d� wi-
dzieć Boga.

9 „Szcz�śliwi ci, którzy krze-
wi� pokój�i, bo oni b�d� nazwa-
ni synami Bożymi.

10 „Szcz�śliwi ci, którzy s�
prześladowani ze wzgl�du na
prawośćj, bo do nich należy Kró-
lestwo Niebios.

11 „Szcz�śliwi jesteście, gdy
z mojego powodu znieważaj�
wask i prześladuj� l, i kłamliwie
opowiadaj� o was wszelkie złe
rzeczym. 12 Cieszcie si� i trys-
kajcie radości�n, bo wielka jest
wasza nagrodao w niebie. Przed

4:25 �Zob. Słowniczek poj�ć. 5:3 �Lub
„żebrz�cy o ducha”. 5:5 �Lub „potul-
ni”. 5:6 �Lub „bo ta ich potrzeba zo-
stanie zaspokojona”. 5:9 �Lub „ci, któ-
rzy s� usposobieni pokojowo”. Dosł.
„czyni�cy pokój”.
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wami tak samo prześladowali
prorokówa.

13 „Wy jesteście sol�b ziemi.
Ale jeśli sól straci swój słony
smak, to czy da si� go przywró-
cić? Taka sól na nic si� już nie
przyda. Można j� tylko wyrzucić
na zewn�trzc, gdzie ludzie b�d�
po niej deptać.

14 „Wy jesteście światłem
światad. Miasta położonego na
górze nie da si� ukryć. 15 Kie-
dy zapala si� lamp�, to nie sta-
wia si� jej pod koszem�, ale na
świeczniku, i świeci ona wszyst-
kim, którzy s� w domue. 16 Po-
dobnie niech wasze światło tak
świeci f, żeby ludzie widzieli wa-
sze szlachetne uczynkig i wy-
chwalali waszego Ojca, który
jest w niebieh.

17 „Nie myślcie, że przy-
szedłem unieważnić Prawo lub
pisma proroków. Nie przyszed-
łem unieważnić, ale spełnići.
18 Zapewniam was, że pr�dzej
zniknie niebo i ziemia, niż znik-
nie najmniejsza litera w Pra-
wie lub choćby jej fragment, za-
nim si� wszystko nie spełni j.
19 Kto wi�c łamie jedno z naj-
mniejszych przykazań Prawa
i uczy tego innych, nie b�dzie
si� nadawał do Królestwa Nie-
bios�. Natomiast każdy, kto te
przykazania spełnia i ich uczy,
b�dzie si� nadawał do Królestwa
Niebios�. 20 Bo mówi� wam,
że jeśli nie okażecie si� bardziej
prawi niż uczeni w piśmie� i fa-
ryzeuszek, to na pewno nie wej-
dziecie do Królestwa Niebios l.

21 „Słyszeliście, że naszym
przodkom powiedziano: ‚Nie
wolno ci mordowaćm; a kto po-
pełni morderstwo, b�dzie od-

5:15 �Lub „korcem”. 5:19 �Dosł. „b�-
dzie nazwany najmniejszym w Króle-
stwie Niebios”. �Dosł. „b�dzie nazwa-
ny wielkim w Królestwie Niebios”. 5:20
�Zob. Słowniczek poj�ć.

powiadał przed s�dem’a. 22 Ja
jednak wam mówi�, że już każdy,
kto trwa w srogim gniewieb na
swojego brata, b�dzie odpowia-
dał przed s�dem. A kto powie
bratu: ‚Ty głupcze’�, b�dzie od-
powiadał przed S�dem Najwyż-
szym�. Z kolei każdy, kto powie:
‚Bezbożny głupcze!’�, b�dzie za-
sługiwał na ognist� Gehenn��c.

23 „Gdybyś wi�c przyniósł
dar do ołtarzad, a tam so-
bie przypomniał, że twój brat
ma coś przeciwko tobie, 24 zo-
staw swój dar przed ołtarzem
i odejdź. Najpierw pogódź si�
z bratem, a dopiero potem wróć
i złóż dare.

25 „Szybko ureguluj sprawy
z tym, kto chce si� z tob� s�-
dzić. Zrób to, zanim jeszcze doj-
dziecie do s�du, żeby czasem
twój przeciwnik nie przekazał
ci� s�dziemu, a s�dzia strażni-
kowi s�dowemu i żebyś nie zo-
stał wtr�cony do wi�zieniaf.
26 Bo zapewniam ci�, że nie
wyjdziesz stamt�d, dopóki nie
spłacisz całego długu�.

27 „Słyszeliście, że powie-
dziano: ‚Nie wolno ci cudzoło-
żyć’g. 28 Ale ja wam mówi�, że
każdy, kto si� wpatruje w ko-
biet�h, tak by rozbudzić w sobie
poż�danie do niej, już popełnił
z ni� cudzołóstwo w swoim ser-
cu i. 29 Jeśli wi�c twoje prawe
oko prowadzi ci� do upadku, wy-
łup je i odrzuć j. Bo lepiej, żebyś
stracił jedn� z cz�ści ciała, niż
żeby całe twoje ciało wrzucono

5:22 �Dosł. „powie swojemu bratu:
‚Raká’ ”. Słowo wskazuj�ce na t�po-
t� umysłow�. �Lub „Sanhedrynem”.
�Dosł. „powie: ‚Moré!’ ”. Słowo oznacza-
j�ce kogoś pozbawionego zasad moral-
nych i buntuj�cego si� przeciw Bogu.
�Miejsce palenia odpadów za mura-
mi Jerozolimy. Zob. Słowniczek po-
j�ć. 5:26 �Dosł. „nie oddasz ostatnie-
go kwadranta”. Zob. Dodatek B14.
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do Gehenny�a. 30 Również jeśli
twoja prawa r�ka prowadzi ci�
do upadku, odetnij j� i odrzućb.
Bo lepiej, żebyś stracił jedn�
z cz�ści ciała, niż żeby całe two-
je ciało trafiło do Gehenny�c.

31 „Ponadto powiedziano:
‚Kto si� rozwodzi z żon�, niech
jej da dokument rozwodowy’d.
32 Ja jednak wam mówi�, że
każdy, kto si� rozwodzi z żon�—
jeśli podstaw� do tego nie s� po-
zamałżeńskie kontakty seksual-
ne�—naraża j� na cudzołóstwo,
a ktokolwiek żeni si� z tak� roz-
wiedzion� kobiet�, popełnia cu-
dzołóstwoe.

33 „Słyszeliście jeszcze, że
naszym przodkom powiedziano:
‚Nie wolno ci złożyć przysi�gi,
a potem jej nie dotrzymaćf, lecz
masz spełnić to, co ślubowałeś
Jehowie�’g. 34 Ja jednak wam
mówi�: W ogóle nie przysi�gaj-
cieh—ani na niebo, bo jest tro-
nem Boga, 35 ani na ziemi�,
bo jest Jego podnóżkiemi, ani
na Jerozolim�, bo jest miastem
wielkiego Króla j. 36 Nie przy-
si�gaj też na swoj� głow�, bo na-
wet jednego włosa nie możesz
uczynić białym lub czarnym.
37 Niech wasze słowo ‚tak’ zna-
czy ‚tak’, a wasze ‚nie’—‚nie’k, bo
wszystko, co si� powie ponad to,
jest od Niegodziwca l.

38 „Słyszeliście, że powiedzia-
no: ‚Oko za oko i z�b za z�b’m.
39 Ja jednak wam mówi�: Nie
stawiajcie oporu złemu człowie-
kowi. Ale jeśli ktoś ci� uderzy
w prawy policzek, nadstaw mu
też drugin. 40 Jeśli ktoś chce
ci� podać do s�du i przej�ć two-
j� szat� spodni�, daj mu też swo-

5:29, 30 �Zob. Słowniczek poj�ć. 5:32
�Dosł. „rozpusta”. Gr. porneı́a. Zob.
Słowniczek poj�ć. 5:33 �Zob. Doda-
tek A5.

j� szat� wierzchni�a. 41 A jeśli
ktoś, kto ma władz�, zmusza ci��
do przejścia 1 mili�, idź z nim
2 mile. 42 Daj temu, kto ci�
o coś prosi, i nie odwracaj si� od
tego, kto chce, byś mu udzielił
pożyczki�b.

43 „Słyszeliście, że powie-
dziano: ‚Masz kochać swojego
bliźniegoc i nienawidzić swoje-
go nieprzyjaciela’. 44 Ja jed-
nak wam mówi�: Kochajcie swo-
ich nieprzyjaciółd i módlcie si�
za tych, którzy was prześladu-
j�e, 45 żebyście si� okazali sy-
nami swojego Ojca, który jest
w niebief, ponieważ On sprawia,
że słońce wschodzi i nad zły-
mi, i nad dobrymi, On też spra-
wia, że deszcz pada i na pra-
wych, i na nieprawychg. 46 Bo
jeśli kochacie tylko tych, którzy
was kochaj�, to na jak� nagro-
d� zasługujecie?h Czy nie robi�
tak również poborcy podatko-
wi? 47 A jeśli pozdrawiacie tyl-
ko swoich braci, to co w tym
nadzwyczajnego? Czy nie robi�
tak również ludzie z innych na-
rodów? 48 Macie wi�c być do-
skonali�, tak jak wasz niebiański
Ojciec jest doskonały i.

6 „Uważajcie, żeby nie afiszo-
wać si� swoj� prawości�

przed ludźmij. W przeciwnym ra-
zie nie otrzymacie nagrody od
swojego Ojca, który jest w nie-
bie. 2 Kiedy wi�c dajesz dary
miłosierdzia�, nie tr�b o tym,
bo tak robi� obłudnicy w syna-
gogach i na ulicach, żeby ludzie
mówili o nich z zachwytem. Za-
pewniam was, że tacy w pełni
odbieraj� swoj� nagrod�. 3 Ale

5:41 �Chodzi o prac� przymusow� zle-
can� przez władze. �Zob. Dodatek
B14. 5:42 �Chodzi o pożyczk� bez od-
setek. 5:48 �Lub „zupełni”—w tym
wypadku zupełni w miłości. 6:2 �Lub
„wspierasz biednych”. Zob. Słowniczek
poj�ć.
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gdy ty dajesz dary miłosierdzia,
niech twoja lewa r�ka nie wie,
co robi prawa, 4 żeby twoje da-
ry pozostały w ukryciu. Wtedy
ci� wynagrodzi twój Ojciec, któ-
ry z ukrycia widzi wszystkoa.

5 „Również gdy si� modlicie,
nie zachowujcie si� jak obłudni-
cyb, bo oni lubi� si� modlić, sto-
j�c w synagogach i na rogach
głównych ulic—żeby ich ludzie
widzielic. Zapewniam was, że ta-
cy w pełni odbieraj� swoj� na-
grod�. 6 Ty jednak, gdy chcesz
si� pomodlić, wejdź do swojego
pokoju, zamknij drzwi i dopiero
potem módl si� do swojego Oj-
ca, który jest w ukryciud. Wte-
dy twój Ojciec, który z ukrycia
widzi wszystko, wynagrodzi ci�.
7 A modl�c si�, nie powtarzaj-
cie wci�ż tego samego jak ludzie
z innych narodów, bo oni s�-
dz�, że zostan� wysłuchani dzi�-
ki wypowiadaniu wielu słów.
8 Nie b�dźcie tacy jak oni, bo
wasz Ojciec wie, czego potrze-
bujeciee, jeszcze zanim Go po-
prosicie.

9 „Macie wi�c modlić si� w
ten sposóbf:

„ ‚Nasz Ojcze w niebie, niech
b�dzie uświ�cone� Twoje imi�g.
10 Niech przyjdzie Twoje Kró-
lestwoh. Niech si� dzieje Two-
ja wola i, jak w niebie, tak i na
ziemi j. 11 Daj nam chleba, któ-
rego potrzebujemy na ten dzieńk.
12 Przebacz nam nasze winy�,
jak i my przebaczyliśmy winnym
wobec nas�l. 13 I nie dopuść,
żebyśmy ulegli pokusie�m, ale
nas wyzwól� od Niegodziwca’n.

14 „Bo jeśli przebaczycie lu-
dziom ich przewinienia, to wasz

6:9 �Lub „uznawane za świ�te; trakto-
wane jako świ�te”. 6:12 �Dosł. „dłu-
gi”. �Dosł. „swoim dłużnikom”. 6:13
�Dosł. „nie wystawiaj nas na pokus�”.
�Lub „wyratuj”.

niebiański Ojciec przebaczy
i waszea, 15 ale jeśli nie prze-
baczycie ludziom ich przewi-
nień, to również wasz Ojciec nie
przebaczy waszychb.

16 „Kiedy pościciec, prze-
stańcie przybierać pos�pn� mi-
n� jak obłudnicy, bo oni szpec�
swoje twarze�, by ludzie zoba-
czyli, że poszcz�d. Zapewniam
was, że w pełni odbieraj� swo-
j� nagrod�. 17 Ale ty, gdy po-
ścisz, natłuść głow� olejkiem
i umyj twarz, 18 by to, że po-
ścisz, pokazać nie ludziom, a je-
dynie swojemu Ojcu, który jest
w ukryciu. Wtedy twój Ojciec,
który z ukrycia widzi wszystko,
wynagrodzi ci�.

19 „Przestańcie gromadzić so-
bie skarby na ziemie, gdzie mole
i rdza niszcz� i gdzie złodzie-
je włamuj� si� i kradn�. 20 Ra-
czej gromadźcie sobie skarby
w niebief, gdzie ani mole, ani
rdza nie niszcz�g i gdzie złodzie-
je nie włamuj� si� i nie kradn�.
21 Bo gdzie jest twój skarb, tam
b�dzie też twoje serce.

22 „Lamp� ciała jest okoh.
Jeśli wi�c twoje oko skupia
si� na jednej rzeczy�, całe two-
je ciało b�dzie jasne�, 23 ale
jeśli twoje oko zawistnie si�
rozgl�da�i, całe twoje ciało b�-
dzie ciemne. Jeżeli światło, któ-
re masz w sobie, w rzeczywisto-
ści jest ciemności�, jakże wielka
to ciemność!

24 „Nikt nie może być nie-
wolnikiem dwóch panów, bo al-
bo jednego b�dzie nienawidzić,
a drugiego kochaćj, albo do jed-
nego przylgnie, a drugim wzgar-
dzi. Nie możecie być niewolnika-
mi Boga i Pieni�dzak.

6:16 �Lub „zaniedbuj� swój wygl�d”.
6:22 �Lub „widzi wyraźnie”. Dosł. „jest
proste”. �Lub „pełne światła”. 6:23
�Dosł. „jest złe; jest niegodziwe”.
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25 „Dlatego wam mówi�: Prze-
stańcie si� zamartwiaća o swo-
je życie�—co b�dziecie jeść lub
co b�dziecie pić, albo o swoje
ciało—w co si� b�dziecie ubie-
raćb. Czy życie� nie znaczy
wi�cej niż pokarm, a ciało wi�-
cej niż odzież?c 26 Przypatrz-
cie si� uważnie ptakom na nie-
bied: nie siej�, nie żn�, nie
zbieraj� do spichlerzy, a jednak
wasz niebiański Ojciec je żywi.
Czy nie jesteście warci wi�cej
niż one? 27 Kto z was przez za-
martwianie si� może choćby
o chwil�� przedłużyć swoje ży-
cie?e 28 Poza tym czemu za-
martwiacie si� o ubranie? Wy-
ci�gnijcie nauk� z tego, jak
rosn� lilie polne: nie trudz� si�
ani nie prz�d�, 29 ale mówi�
wam, że nawet Salomonf w ca-
łej swojej chwale nie był tak
pi�knie ubrany jak jedna z nich.
30 Skoro Bóg tak ubiera roślin-
ność poln�, która dzisiaj jest,
a jutro zostaje wrzucona do pie-
ca, to czy tym bardziej nie ubie-
rze was, ludzie małej wiary?
31 Nigdy si� wi�c nie zamart-
wiajcieg i nie mówcie: ‚Co b�-
dziemy jeść?’ albo ‚Co b�dziemy
pić?’, albo ‚Co na siebie włoży-
my?’h. 32 Bo za tym wszystkim
uganiaj� si� ludzie z innych na-
rodów. A przecież wasz niebiań-
ski Ojciec wie, że te wszystkie
rzeczy s� wam potrzebne.

33 „Dlatego stale szukajcie
najpierw Królestwa oraz Bo-
żej prawości, a wszystkie te in-
ne rzeczy b�d� wam dodanei.
34 Nigdy wi�c nie zamartwiaj-
cie si� o nast�pny dzień j, bo na-
st�pny dzień b�dzie miał włas-
ne zmartwienia. Każdy dzień ma
dosyć własnych problemów.

6:25 �Lub „dusze”. �Lub „dusza”.
6:27 �Dosł. „o 1 łokieć”. Zob. Doda-
tek B14.

7 „Przestańcie os�dzaća, żeby-
ście sami nie byli os�dzeni.

2 Bo jak os�dzacie innych, tak
i wy b�dziecie os�dzenib, i jak�
miar� odmierzacie innym, tak�
i wam odmierz�c. 3 Czemu pa-
trzysz na źdźbło w oku brata,
a nie dostrzegasz belki we
własnym oku?d 4 Albo jak mo-
żesz powiedzieć bratu: ‚Pozwól,
że wyjm� ci z oka źdźbło’,
skoro w twoim własnym oku
jest belka? 5 Obłudniku! Naj-
pierw wyjmij belk� z własnego
oka, a wtedy b�dziesz wyraźnie
widział, jak wyj�ć źdźbło z oka
swojego brata.

6 „Nie dawajcie psom tego,
co świ�te, ani nie rzucajcie
swych pereł przed świniee, żeby
ich czasem nie podeptały, a po-
tem si� nie obróciły i was nie
poszarpały.

7 „Stale proście, a otrzyma-
cief; ci�gle szukajcie, a znajdzie-
cie; wci�ż pukajcie, a b�dzie
wam otworzoneg. 8 Bo każdy,
kto prosi, otrzymujeh; każdy, kto
szuka, znajduje; a każdemu, kto
puka, b�dzie otworzone. 9 Kto
z was, gdy go syn poprosi
o chleb, poda mu kamień? 10 Al-
bo gdy go poprosi o ryb�, czy
poda mu w�ża? 11 Skoro wi�c
wy, chociaż jesteście grzeszni,
umiecie dawać swoim dzieciom
dobre dary, o ileż bardziej wasz
Ojciec, który jest w niebie, da
dobre rzeczy i tym, którzy Go
prosz�!j

12 „Dlatego wszystko, co
chcecie, żeby ludzie wam czy-
nili, sami też im czyńciek. Taki
w rzeczywistości jest sens Pra-
wa i pism proroków l.

13 „Wchodźcie przez ciasn�
bram�m, bo szeroka jest brama
i przestronna droga prowadz�ca
do zagłady i wielu wchodzi właś-
nie t� bram�. 14 Natomiast
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ciasna jest brama i w�ska droga
prowadz�ca do życia i niewielu
j� znajdujea.

15 „Miejcie si� na baczności
przed fałszywymi prorokamib.
Tacy przychodz� do was w ow-
czej skórzec, ale wewn�trz s�
drapieżnymi wilkamid. 16 Roz-
poznacie ich po owocach. Czy
z cierni zbiera si� winogro-
na albo z ostu figi?e 17 Podob-
nie każde dobre drzewo wydaje
dobre owoce, a każde złe drze-
wo wydaje złe owocef. 18 Do-
bre drzewo nie może rodzić
złych owoców, a złe—dobrychg.
19 Każde drzewo, które nie wy-
daje dobrych owoców, ścina si�
i wrzuca w ogieńh. 20 Rzeczy-
wiście wi�c rozpoznacie tych lu-
dzi po ich owocach i.

21 „Nie każdy, kto do mnie
mówi: ‚Panie, Panie’, wejdzie do
Królestwa Niebios, lecz tylko
ten, kto spełnia wol� mojego Oj-
ca, który jest w niebiej. 22 Na-
dejdzie dzień, gdy wielu mi
powie: ‚Panie, Paniek, czy w two-
im imieniu nie prorokowaliśmy?
Czy w twoim imieniu nie wy-
p�dzaliśmy demonów? I czy w
twoim imieniu nie dokonywali-
śmy wielu pot�żnych dzieł�?’ l.
23 Ale ja im wtedy oświadcz�:
‚Nigdy was nie znałem! Odejdź-
cie ode mnie, wy, którzy post�-
pujecie niegodziwie�!’m.

24 „Dlatego każdy, kto sły-
szy te moje słowa i wprowadza
je w czyn, przypomina człowie-
ka roztropnego, który zbudo-
wał dom na skalen. 25 I lun�ł
deszcz, i wylały rzeki, i zerwa-
ły si� wiatry, i smagały ten dom,
ale si� nie zawalił, bo jego fun-
dament był na skale. 26 Nato-
miast każdy, kto słyszy te mo-

7:22 �Lub „wielu cudów”. 7:23 �Dosł.
„dopuszczaj�cy si� bezprawia”.

je słowa, ale nie wprowadza ich
w czyn, przypomina człowieka
głupiego, który zbudował dom
na piaskua. 27 I lun�ł deszcz,
i wylały rzeki, i zerwały si� wia-
try, i uderzyły w ten domb, i si�
zawalił, rozpadł si� całkowicie”.

28 Gdy Jezus skończył mó-
wić te rzeczy, tłumy były ogrom-
nie zdumione jego sposobem na-
uczaniac, 29 bo nauczał ich jak
ktoś, kto ma władz�d, a nie jak
ich uczeni w piśmie�.

8 Kiedy Jezus zszedł z góry,
ruszyły za nim wielkie tłu-

my. 2 I podszedł do niego pe-
wien tr�dowaty, złożył mu hołd�
i powiedział: „Panie, jeśli tylko
zechcesz, możesz mnie uzdro-
wić�”e. 3 A on wyci�gn�ł r�k�,
dotkn�ł go i rzekł: „Chc�! Odzys-
kaj zdrowie�”f. I chory natych-
miast został uzdrowiony z tr�-
dug. 4 Wtedy Jezus powiedział
do niego: „Tylko nikomu o tym
nie mówh. Idź za to pokazać si�
kapłanowi i i na dowód�, że wy-
zdrowiałeś, złóż dar wyznaczo-
ny przez Mojżesza” j.

5 Gdy Jezus przybył do Ka-
farnaum, podszedł do niego pe-
wien setnik� i błagalnie si� do
niego zwróciłk: 6 „Panie, mój
sługa leży w domu sparaliżo-
wany i straszliwie cierpi”. 7 Je-
zus odparł: „Kiedy tam przyjd�,
uzdrowi� go”. 8 Setnik odpo-
wiedział: „Panie, nie jestem god-
ny, żebyś wszedł pod mój dach.
Wystarczy, że powiesz słowo,
a mój sługa zostanie uzdrowiony.
9 Bo i ja, choć sam podlegam

7:29 �Zob. Słowniczek poj�ć. 8:2
�Lub „pokłon”. �Lub „oczyścić”. 8:3
�Dosł. „b�dź oczyszczony”. 8:4 �Dosł.
„na świadectwo dla nich”. Prawdopo-
dobnie chodzi o kapłanów. 8:5 �Lub
„centurion”, oficer dowodz�cy oddzia-
łem 100 żołnierzy.
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władzy, mam pod sob� żołnierzy
i jednemu mówi�: ‚Idź!’—i idzie,
a innemu: ‚Przyjdź!’—i przycho-
dzi, a swojemu niewolnikowi:
‚Zrób to!’—i to robi”. 10 Jezus,
zdumiony tym, co usłyszał, rzekł
do id�cych za nim: „Zapewniam
was, że u nikogo w Izraelu nie
znalazłem tak wielkiej wiarya.
11 Ale mówi� wam, że wielu
przyjdzie ze wschodu i z zachodu
i zajmie miejsce przy stole z Ab-
rahamem, Izaakiem i Jakubem
w Królestwie Niebiosb. 12 Na-
tomiast synowie Królestwa zo-
stan� wyrzuceni na zewn�trz,
w ciemność. Tam b�d� płakać
i zgrzytać z�bami”c. 13 Nast�p-
nie Jezus zwrócił si� do setni-
ka: „Idź. Niech stanie si� to, w co
uwierzyłeś”d. I w tym momencie
sługa został uzdrowionye.

14 A Jezus przyszedł do do-
mu Piotra i zobaczył, że jego
teściowaf leży w łóżku, bo ma
gor�czk�g. 15 Dotkn�ł wi�c jej
r�kih i gor�czka ust�piła. Wte-
dy ona wstała i zacz�ła mu
usługiwać. 16 A wieczorem lu-
dzie przyprowadzili do niego
wielu op�tanych przez demony.
I wyp�dził duchy prostym po-
leceniem, i uleczył wszystkich
chorych— 17 żeby si� spełniły
słowa przekazane przez proroka
Izajasza: „On wzi�ł na siebie na-
sze choroby i poniósł nasze do-
legliwości” i.

18 Kiedy Jezus zobaczył wo-
kół siebie tłum, postanowił po-
płyn�ć z uczniami na drugi
brzeg j. 19 A pewien uczony w
piśmie� podszedł do niego i po-
wiedział: „Nauczycielu, pójd� za
tob�, dok�d tylko si� udasz”k.
20 Jezus odparł: „Lisy maj� no-
ry, a ptaki�—gniazda, ale Syn
Człowieczy nie ma własnego do-

8:19 �Zob. Słowniczek poj�ć. 8:20
�Dosł. „ptaki nieba”.

mu�”a. 21 Wtedy inny z jego
uczniów rzekł: „Panie, pozwól
mi najpierw pójść i pochować
ojca”b. 22 Jezus mu odpowie-
dział: „Chowanie umarłych zo-
staw umarłym, a sam stale
chodź za mn�”c.

23 I wsiadł do łodzi, a za
nim jego uczniowied. 24 Nagle
na jeziorze zerwała si� tak gwał-
towna burza, że fale zalewały
łódź. Ale Jezus spałe. 25 Wte-
dy uczniowie zacz�li go budzić,
wołaj�c: „Panie, ratuj nas! Ginie-
my!”. 26 Ale on im powiedział:
„Ludzie małej wiary, czemu si�
tak boicie?”f. Potem wstał, zgro-
mił wicher i jezioro i nastała
wielka ciszag. 27 Oni wi�c mó-
wili zdumieni: „Kim on jest, że
nawet wiatr i jezioro s� mu po-
słuszne?”.

28 Gdy dotarł na drugi brzeg,
w okolice zamieszkane przez
Gadareńczyków, z cmentarza�
wyszło mu naprzeciw dwóch
m�żczyzn op�tanych przez de-
monyh. Byli wyj�tkowo niebez-
pieczni, dlatego nikt nie miał
odwagi tamt�dy przechodzić.
29 I zacz�li krzyczeć: „Cze-
go od nas chcesz, Synu Boży?! i
Czy przyszedłeś tu m�czyć nas j

przed wyznaczonym czasem?”k.
30 A w oddali pasło si� duże
stado świń l. 31 Demony wi�c
zacz�ły go prosić: „Jeśli nas wy-
p�dzasz, poślij nas w to stado
świń”m. 32 Na to im rzekł: „Idź-
cie!”. I wyszły z tych dwóch m�ż-
czyzn, i weszły w świnie. Wtedy
całe stado pop�dziło w stron�
urwiska, wpadło do jeziora i uto-
n�ło. 33 A ci, którzy je paśli,
uciekli do miasta i o wszystkim
opowiedzieli, również o op�ta-
nych przez demony. 34 Wtedy
mieszkańcy miasta wyszli Jezu-

8:20 �Dosł. „nie ma gdzie złożyć gło-
wy”. 8:28 �Lub „spomi�dzy grobow-
ców pami�ci”.
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sowi na spotkanie. A gdy go zo-
baczyli, zacz�li go prosić, żeby
odszedł z ich okolica.

9 Wsiadł wi�c do łodzi, prze-
prawił si� na drugi brzeg

i poszedł do swojego miastab.
2 A pewni ludzie przynieśli do
niego sparaliżowanego, leż�ce-
go na noszach. Widz�c ich wia-
r�, Jezus zwrócił si� do chorego:
„Nie bój si�, synu! Twoje grzechy
s� przebaczone”c. 3 Wtedy nie-
którzy uczeni w piśmie� pomyś-
leli sobie: „Ten człowiek bluź-
ni”. 4 Jezus, wiedz�c, o czym
pomyśleli, zapytał: „Czemu ta-
kie niegodziwe myśli kryj� si�
w waszych sercach?d 5 Co jest
łatwiej powiedzieć: ‚Twoje grze-
chy s� przebaczone’ czy ‚Wstań
i chodź’?e 6 Ale chc�, byście
wiedzieli, że Syn Człowieczy
ma na ziemi władz� przeba-
czać grzechy”. W tym momencie
odezwał si� do sparaliżowanego:
„Wstań, weź swoje nosze i idź do
domu”f. 7 On wi�c wstał i po-
szedł do swojego domu. 8 Na
ten widok tłumy zacz�ły odczu-
wać l�k i wychwalały Boga, któ-
ry dał człowiekowi tak� władz�.

9 Potem Jezus, id�c dalej, zo-
baczył m�żczyzn� o imieniu Ma-
teusz, siedz�cego w kantorze
podatkowym�, i powiedział do
niego: „B�dź moim naśladowc�”.
Ten wi�c wstał i poszedł za nimg.
10 Gdy później Jezus z uczniami
jadł w jego domu posiłek�, przy-
szło wielu poborców podatko-
wych oraz grzeszników i zacz�ło
jeść� razem z nimih. 11 Faryze-
usze, widz�c to, odezwali si� do

9:3 �Zob. Słowniczek poj�ć. 9:9 �Mały
budynek lub punkt, w którym pobiera-
no podatki od towarów eksportowa-
nych, importowanych b�dź przewożo-
nych przez dany kraj przez kupców.
9:10 �Lub „półleżał w jego domu przy
stole”. �Lub „ułożyło si� przy stole”.

jego uczniów: „Czemu wasz na-
uczyciel je z poborcami podatko-
wymi i grzesznikami?”a. 12 A
Jezus ich usłyszał i rzekł: „Zdro-
wi nie potrzebuj� lekarza, tyl-
ko chorzyb. 13 Idźcie wi�c i do-
wiedzcie si�, co znacz� słowa:
‚Miłosierdzia chc�, a nie ofiary’c.
Bo nie przyszedłem wezwać pra-
wych, tylko grzeszników”.

14 Wtedy przyszli do niego
uczniowie Jana i zapytali: „Dla-
czego my i faryzeusze pościmy,
a twoi uczniowie nie poszcz�?”d.
15 Na to Jezus im odpowie-
dział: „Czy goście� pana młode-
goe maj� powód si� smucić, do-
póki on z nimi przebywa? Ale
nadejdzie czas, gdy zostanie od
nich zabranyf, i wtedy b�d� po-
ścić. 16 Nikt na stare ubranie
nie naszywa łaty z nowej tkani-
ny, bo gdy taka łata si� zbiegnie,
spowoduje jeszcze wi�ksze roz-
darcieg. 17 Nikt też do starych
bukłaków nie wlewa młodego
wina, bo jeśli tak zrobi, bukła-
ki p�kn�. Wtedy wino si� wyleje,
a bukłaki stan� si� bezużytecz-
ne. Młode wino wlewa si� raczej
do nowych bukłaków, dzi�ki cze-
mu da si� uchronić i jedno, i dru-
gie”.

18 Gdy jeszcze to do nich
mówił, podszedł pewien dostoj-
nik, złożył mu hołd� i powie-
dział: „Moja córka pewnie już
umarła, ale gdybyś tylko przy-
szedł i włożył na ni� sw� r�k�,
to znów b�dzie żyła”h.

19 Wtedy Jezus wstał i po-
szedł za nim razem z ucznia-
mi. 20 Nagle od tyłu podeszła
do niego kobieta, która od 12 lat
cierpiała z powodu krwotoków i.
I dotkn�ła skraju� jego szaty j,
21 bo mówiła sobie: „Jeśli tylko
dotkn� jego szaty, wyzdrowiej�”.

9:15 �Lub „przyjaciele”. 9:18 �Lub
„pokłon”. 9:20 �Lub „fr�dzla”.
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22 Gdy Jezus si� odwrócił i j�
zauważył, powiedział: „Nie bój
si�, córko! Twoja wiara ci�
uzdrowiła”a. I od tej chwili ta ko-
bieta była zdrowab.

23 A Jezus przyszedł do do-
mu tamtego dostojnika i zoba-
czył flecistów oraz lamentuj�-
cy tłumc. 24 Odezwał si� wi�c:
„Opuśćcie to miejsce, bo dziew-
czynka nie umarła, tylko śpi”d.
Wtedy zacz�li z niego szydzić.
25 Kiedy odprawiono tłum, Je-
zus wszedł, wzi�ł dziewczynk� za
r�k�e i ona wstałaf. 26 Oczywi-
ście wiadomość o tym rozniosła
si� po całej tamtej okolicy.

27 Gdy ruszył w dalsz� dro-
g�, poszli za nim dwaj niewido-
mig, którzy głośno wołali: „Sy-
nu Dawida, zlituj si� nad nami!”.
28 Kiedy wszedł do pewnego
domu, podeszli do niego, a on
ich zapytał: „Czy wierzycie, że
mog� to zrobić?”h. Odpowiedzieli
mu: „Tak, Panie”. 29 Wtedy do-
tkn�ł ich oczu i i rzekł: „Niech
stanie si� to, w co wierzycie”.
30 I odzyskali wzrok. A Jezus
stanowczo ich przestrzegł: „Tyl-
ko niech nikt si� o tym nie do-
wie” j. 31 Ale oni wyszli i rozpo-
wiadali o Jezusie po całej tamtej
okolicy.

32 Kiedy odchodzili, ludzie
przyprowadzili do niego człowie-
ka niemego, który był op�tany
przez demonak. 33 Gdy Jezus
wyp�dził demona, niemy prze-
mówił l. A tłumy si� zdumiewały:
„Czegoś takiego nigdy w Izraelu
nie widziano”m. 34 Ale faryzeu-
sze mówili: „On wyp�dza demo-
ny moc� ich władcy”n.

35 A Jezus obchodził wszyst-
kie miasta i wsie i nauczał
w synagogach oraz głosił do-
br� nowin� o Królestwie. Leczył
też wszelkie choroby i wszelkie
niedomaganiao. 36 Widz�c tłu-

my, litował si� nad nimia, bo by-
ły złupione i porzucone niczym
owce bez pasterzab. 37 Potem
powiedział do swoich uczniów:
„

˙
Zniwa s� wielkie, ale pracowni-

ków małoc. 38 Proście wi�c
Pana żniw, żeby wysłał pracow-
ników na swoje żniwa”d.

10 I wezwał swoich 12 ucz-
niów, i dał im władz� nad

nieczystymi duchamie, żeby je
wyp�dzali i żeby leczyli wszelkie
choroby oraz wszelkie niedoma-
gania.

2 A imiona 12 apostołów s�
nast�puj�cef: Szymon, zwany
Piotremg, i jego brat, Andrzejh;
Jakub, syn Zebedeusza, i jego
brat, Jan i; 3 Filip i Bartłomiej j;
Tomaszk i Mateusz l, poborca po-
datkowy; Jakub, syn Alfeusza,
i Tadeusz; 4 Szymon Kananej-
czyk� i Judasz Iskariot, który
później zdradził Jezusam.

5 Jezus wysłał tych 12 ucz-
niów, daj�c im takie wskazówkin:
„Nie idźcie do innych narodów
i nie wchodźcie do miast sama-
rytańskicho. 6 Idźcie raczej do
zaginionych owiec z narodu iz-
raelskiegop. 7 A id�c, głoście:
‚Przybliżyło si� Królestwo Nie-
bios’q. 8 Uzdrawiajcie chorychr,
wskrzeszajcie umarłych, oczysz-
czajcie tr�dowatych, wyp�dzaj-
cie demony. Otrzymaliście za
darmo, za darmo dawajcie.
9 Nie gromadźcie do swoich
trzosów ani złotych, ani srebr-
nych, ani miedzianych pieni�-
dzys. 10 Nie starajcie si� też
o torb� na drog�, szat� na zmia-
n��, sandały czy lask�t, bo pra-
cownik zasługuje na wynagro-
dzenie�u.

11 „Gdy przyjdziecie do ja-
kiegoś miasta lub wsi, wyszu-
kajcie tam osob�, której warto

10:4 �Lub „Gorliwy”. 10:10 �Dosł.
„dwie szaty”. �Dosł. „wyżywienie”.
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poświ�cić uwag�, i zatrzymajcie
si� u niej, dopóki nie pój-
dziecie daleja. 12 Wchodz�c do
domu, pozdrówcie domowników.
13 Jeśli ten dom na to zasłu-
guje, niech zagości w nim po-
kój, którego mu życzycieb, a jeśli
nie zasługuje, niech wasz pokój
wróci do was. 14 Jeżeli gdzieś
was nie przyjm� ani nie b�d�
słuchać, to wychodz�c z takie-
go domu lub miasta, strz�śnijcie
pył ze swoich nógc. 15 Zapew-
niam was, że w Dniu S�du lżej
b�dzie Sodomie i Gomorzed niż
temu miastu.

16 „Posyłam was jak owce
mi�dzy wilki, okażcie si� wi�c
ostrożni jak w�że, a zarazem
niewinni� jak goł�biee. 17 Miej-
cie si� na baczności, bo ludzie
b�d� was wydawać lokalnym s�-
domf i biczowaćg w synago-
gachh. 18 I z mojego powodu
b�dziecie ci�gani przed namiest-
ników i królów i—na świadectwo
im i narodom j. 19 Jednak gdy
was wydadz�, nie zamartwiajcie
si�, jak lub co powiecie, bo w da-
nej chwili otrzymacie pomock—
20 w gruncie rzeczy to nie
wy b�dziecie mówić, ale b�dzie
przez was mówić duch waszego
Ojca l. 21 I brat wyda na śmierć
brata, a ojciec własne dziecko,
z kolei dzieci wyst�pi� przeciw
rodzicom i też wydadz� ich na
śmierćm. 22 Z powodu mojego
imienia wszyscy b�d� was niena-
widzićn. Ale ten, kto wytrwa
do końca, zostanie wybawio-
nyo. 23 Gdyby was prześlado-
wali w jednym mieście, uciekaj-
cie do drugiegop, bo zapewniam
was, że nie zd�życie obejść
miast Izraela, zanim przyb�dzie
Syn Człowieczy.

24 „Uczeń nie przewyższa
swojego nauczyciela ani niewol-

10:16 �Lub „uczciwi; czystego serca”.

nik swojego panaa. 25 Wystar-
czy, żeby uczeń stał si� jak
jego nauczyciel, a niewolnik jak
jego panb. Jeśli ludzie nazywa-
j� Belzebubem� pana domuc, to
czy tym bardziej nie nazw� tak
jego domowników? 26 Dlatego
nie bójcie si� ich, bo nie ma nic
zakrytego, co nie zostanie od-
kryte, ani nic sekretnego, co nie
stanie si� znaned. 27 Co wam
mówi� w ciemności, powiedz-
cie w świetle, a co wam mówi�
szeptem, rozgłoście z dachówe.
28 I nie bójcie si� tych, którzy
zabijaj� ciało, ale nie mog� zabić
duszy�f. Bójcie si� raczej Tego,
który i dusz�, i ciało może zgła-
dzić w Gehennie�g. 29 Czy nie
sprzedaje si� dwóch wróbli za
jedn� drobn� monet��? A prze-
cież ani jeden z nich nie spadnie
na ziemi� bez wiedzy waszego
Ojcah. 30 Nawet wszystkie wa-
sze włosy na głowie s� policzo-
ne. 31 Dlatego nie bójcie si�—
jesteście warci wi�cej niż wiele
wróbli i.

32 „Kto si� przyzna do mnie
przed ludźmi j, do tego ja przy-
znam si� przed swoim Ojcem,
który jest w niebiek. 33 Ale kto
si� mnie wyprze przed ludźmi,
tego ja wypr� si� przed swo-
im Ojcem, który jest w niebie l.
34 Nie myślcie, że przyszedłem
przynieść na ziemi� pokój. Nie
przyszedłem przynieść pokoju,
tylko mieczm. 35 Bo przyszed-
łem poróżnić syna z ojcem, cór-
k� z matk� i synow� z teściow�n.
36 Tak wi�c nieprzyjaciółmi
człowieka stan� si� ci, którzy
mieszkaj� z nim pod jednym

10:25 �Określenie odnosz�ce si� do
Szatana—ksi�cia, czyli władcy, demo-
nów. 10:28 �Lub „odebrać życia”, czyli
pozbawić szans na życie w przyszłości.
�Zob. Słowniczek poj�ć. 10:29 �Dosł.
„za assariona”. Zob. Dodatek B14.
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dachem. 37 Kto bardziej kocha
ojca lub matk� niż mnie, nie jest
mnie godny. I kto bardziej ko-
cha syna lub córk� niż mnie, nie
jest mnie godnya. 38 I kto nie
chce wzi�ć na siebie swojego pa-
la m�ki� i iść za mn�, nie jest
mnie godnyb. 39 Kto by urato-
wał swoje życie�, ten je straci,
a kto by z mojego powodu stra-
cił swoje życie�, ten je uratujec.

40 „Kto przyjmuje was, przyj-
muje także mnie, a kto przyj-
muje mnie, przyjmuje także Te-
go, który mnie posłałd. 41 Kto
przyjmuje proroka, ponieważ
jest on prorokiem, ten otrzyma
tak� nagrod� jak proroke, a kto
przyjmuje prawego, ponieważ
jest on prawy, ten otrzyma tak�
nagrod� jak prawy. 42 I kto da
do picia jednemu z tych małych
choćby tylko kubek zimnej wo-
dy, dlatego że jest on moim ucz-
niem, tego na pewno nie minie
nagroda”f.

11 Kiedy Jezus skończył da-
wać wskazówki 12 ucz-

niom, wyruszył stamt�d, żeby
nauczać i głosić w innych mias-
tachg.

2 A gdyJan usłyszał w wi�zie-
niuh o czynach Chrystusa, wysłał
do niego swoich uczniów i, 3 że-
by go zapytali: „Czy to ty jesteś
tym, który miał przyjść, czy ma-
my oczekiwać kogoś innego?” j.
4 Jezus odrzekł: „Idźcie i opo-
wiedzcie Janowi, co słyszycie
i widziciek: 5 ślepi widz�l, kula-
wi chodz�, tr�dowacim staj� si�
czyści, głusi słysz�, umarli s�
wskrzeszani, a biednym jest gło-
szona dobra nowinan. 6 Szcz�ś-
liwy jest ten, kto nie znajduje po-
wodu, by we mnie w�tpić�”o.

10:38 �Zob. Słowniczek poj�ć. 10:39
�Lub „dusz�”. 11:6 �Lub „kto nie znaj-
duje we mnie powodu do zgorszenia”.

7 Gdy oni ruszyli w drog�,
Jezus zacz�ł mówić do tłumów
o Janie: „Co wyszliście zoba-
czyć na pustkowiu?a Trzcin� ko-
łysan� przez wiatr?b 8 Co wi�c
wyszliście zobaczyć? Człowie-
ka ubranego w wytworne� sza-
ty? Przecież wytworne szaty no-
si si� w pałacach królewskich.
9 No wi�c po co wyszliście?

˙
Ze-

by zobaczyć proroka? Tak! I to
kogoś znacznie wi�kszego niż
prorokc. 10 To właśnie o nim
jest napisane: ‚Wysyłam przed
tob�� swojego posłańca, który
przygotuje ci drog�!’d. 11 Za-
pewniam was, że spośród ludzi�
nie został powołany nikt wi�k-
szy niż Jan Chrzciciel, ale naj-
mniejszy w Królestwie Niebios
jest wi�kszy niż one. 12 Od
dni Jana Chrzciciela Królestwo
Niebios jest celem, do którego
ludzie wytrwale d�ż�, a ci, któ-
rzy si� nie poddaj�, otrzymu-
j� je�f. 13 Bo wsz�dzie, w pis-
mach proroków i w Prawie,
prorokowano aż do Janag. 14 I
czy chcecie to uznać, czy nie,
to on jest Eliaszem, który miał
przyjśćh. 15 Kto ma uszy, niech
słucha.

16 „Do kogo mam przyrów-
nać to pokolenie? i Podobne jest
do małych dzieci, które bawi�
si� na rynkach i mówi� jedne do
drugich: 17 ‚Graliśmy wam na
flecie, ale nie tańczyliście. Za-
wodziliśmy, ale si� nie smuci-
liście�’. 18 Podobnie przyszedł
Jan, nie jadł ani nie pił, a jednak
ludzie mówi�: ‚On ma demona’.
19 Przyszedł Syn Człowieczy, je
i pije j, a mimo to ludzie mówi�:

11:8 �Dosł. „mi�kkie”. 11:10 �Dosł.
„przed twoim obliczem”. 11:11 �Dosł.
„wśród narodzonych z kobiet”. 11:12
�Dosł. „pochwytuj� je”. 11:17 �Lub
„nie uderzaliście si� ze smutku”.
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‚To żarłok i pijak�, przyjaciel po-
borców podatkowych i grzeszni-
ków’a. Ale o m�drości świadcz�
jej dzieła�”b.

20 Wtedy Jezus zacz�ł ganić
miasta, w których dokonał wi�k-
szości pot�żnych dzieł, że nie
okazały skruchy: 21 „Biada ci,
Chorazynie! Biada ci, Betsaido!
Bo gdyby takie pot�żne dzie-
ła jak w waszych murach do-
konały si� w Tyrze i Sydonie,
te już dawno okazałyby skruch�
w worze� i popielec. 22 Dlate-
go w Dniu S�du lżej b�dzie
Tyrowi i Sydonowi niż wamd.
23 A ty, Kafarnaume, czy może
b�dziesz wywyższone do nieba?
Zejdziesz do grobu�f. Bo gdyby
tak pot�żne dzieła jak w two-
ich murach dokonały si� w So-
domie, ta istniałaby aż po dziś
dzień. 24 Dlatego w Dniu S�du
lżej b�dzie Sodomie niż tobie”g.

25 W tamtym czasie Jezus
powiedział: „Publicznie wysła-
wiam Ci�, Ojcze, Panie nie-
ba i ziemi, bo ukryłeś te rzeczy
przed m�drcami i intelektualis-
tami, a wyjawiłeś je małym dzie-
ciomh. 26 Tak, Ojcze, bo uzna-
łeś to za dobre. 27 Wszystko
zostało mi przekazane przez Oj-
ca i i nikt nie zna w pełni Sy-
na, tylko Ojciec j, ani nikt nie
zna w pełni Ojca, tylko Syn oraz
każdy, komu Syn da Go poznaćk.
28 Przyjdźcie do mnie wszyscy
utrudzeni i obci�żeni, a ja was
pokrzepi�. 29 Weźcie na sie-
bie moje jarzmo i uczcie si�
ode mnie, bo jestem łagodny
i pokorny�l. Wtedy zaznacie po-

11:19 �Dosł. „oddaj�cy si� piciu wina”.
�Lub „m�drość zostaje usprawiedli-
wiona przez swoje dzieła”, czyli re-
zultaty m�drego post�powania. 11:21
�Zob. Słowniczek poj�ć. 11:23 �Lub
„Hadesu”, czyli wspólnego grobu ludz-
kości. Zob. Słowniczek poj�ć. 11:29
�Dosł. „uniżony w sercu”.

krzepienia�. 30 Bo moje jarz-
mo jest miłe�, a moje brzemi�
lekkie”.

12 W tamtym czasie Jezus z
uczniami szedł w szabat

wśród łanów zbóż. Uczniowie
zgłodnieli, wi�c zacz�li zrywać
kłosy i jeśća. 2 Gdy zobaczyli
to faryzeusze, powiedzieli do
niego: „Patrz, twoi uczniowie ro-
bi� coś, czego w szabat nie wol-
no”b. 3 On im odparł: „Czy nie
czytaliście, co zrobił Dawid, gdy
on i jego ludzie byli głodni?c

4 Jak wszedł do domu Bożego
i jak zjedli chleby pokładne�d,
których nie wolno było jeść ani
jemu, ani tym, którzy z nim
byli, tylko kapłanom?e 5 Albo
czy nie czytaliście w Prawie,
że w dniach szabatu kapłani w
świ�tyni naruszaj� szabat, a po-
zostaj� niewinni?f 6 A mówi�
wam, że tu jest ktoś wi�k-
szy niż świ�tyniag. 7 Gdyby-
ście jednak rozumieli, co znacz�
słowa: ‚Miłosierdziah chc�, a nie
ofiary’i, nie pot�pilibyście nie-
winnych. 8 Bo Syn Człowieczy
jest Panem szabatu” j.

9 Stamt�d Jezus poszedł do
synagogi. 10 Był tam człowiek
z bezwładn�� r�k�k. A faryzeu-
sze, chc�c znaleźć pretekst do
oskarżenia Jezusa, zapytali go:
„Czy w szabat wolno leczyć?” l.
11 On im odpowiedział: „Gdyby-
ście mieli jedn� owc� i ta wpad-
łaby w szabat do dołu, to czy jest
wśród was ktoś, kto by jej nie wy-
ci�gn�ł?m 12 A o ileż cenniejszy
jest człowiek niż owca! Tak wi�c
wolno w szabat zrobić coś do-
brego”. 13 Potem powiedział do

11:29 �Lub „znajdziecie pokrzepienie
dla swoich dusz”. 11:30 �Lub „łat-
we do niesienia”. 12:4 �Dosł. „chleby
przedkładania”. Zob. Słowniczek poj�ć.
12:10 �Dosł. „uschł�”.
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tamtego człowieka: „Wyci�gnij
r�k�”. Ten j� wyci�gn�ł i wte-
dy stała si� sprawna jak druga
r�ka. 14 Ale faryzeusze wyszli
i zacz�li si� naradzać, żeby zabić
Jezusa. 15 Gdy on si� o tym do-
wiedział, odszedł stamt�d. I po-
szło za nim wiele ludzia. A on
wszystkich uzdrawiał, 16 ale
stanowczo im przykazywał, by
nie ujawniali, kim jestb— 17 że-
by si� spełniły słowa przekazane
przez proroka Izajasza:

18 „To jest mój sługac, któ-
rego wybrałem, którego ko-
cham i darz�� uznaniem!d Dam
mu swojego duchae i wyjaśni
narodom, czym jest sprawiedli-
wość. 19 Nie b�dzie si� wykłó-
całf ani głośno krzyczał, nikt też
nie usłyszy jego głosu na głów-
nych ulicach. 20 Nie zmiażdży
zgniecionej trzciny ani nie zga-
si tl�cego si� knotag, aż sprawi,
że sprawiedliwość zatryumfuje.
21 I w jego imieniu narody b�-
d� pokładać nadziej�”h.

22 Potem przyprowadzili do
niego op�tanego przez demo-
na. Człowiek ten był niewidomy
i niemy. Jezus go uleczył i w re-
zultacie zacz�ł on mówić i wi-
dzieć. 23 A tłumy, bardzo zdu-
mione, pytały: „Czy nie jest to
Syn Dawida?”. 24 Faryzeusze,
słysz�c to, powiedzieli: „Ten
człowiek nie wyp�dza demonów
inaczej, jak tylko moc� Belzebu-
ba�, ich władcy” i. 25 A Jezus,
znaj�c ich myśli, rzekł do nich:
„Każde królestwo, które jest
wewn�trznie podzielone, popad-
nie w ruin�. Również każde
miasto i każdy dom, które s�
wewn�trznie podzielone, upad-
n�. 26 Tak samo jeśli Szatan
wyp�dza Szatana, to jest we-
wn�trznie podzielony. Jak wi�c

12:18 �Lub „moja dusza darzy”. 12:24
�Określenie odnosz�ce si� do Szatana.

jego królestwo uchroni si� przed
upadkiem? 27 Ponadto jeśli ja
wyp�dzam demony moc� Belze-
buba, to czyj� moc� wyp�dza-
j� je wasi uczniowie�? Dlate-
go oni b�d� waszymi s�dziami.
28 Jeśli jednak wyp�dzam de-
mony duchem Bożym, to Króle-
stwo Boże istotnie was zasko-
czyłoa. 29 Albo jak ktoś może
wtargn�ć do domu kogoś silne-
go i zabrać jego mienie, jeśli
go najpierw nie zwi�że? Dopie-
ro wtedy zdoła okraść jego dom.
30 Kto nie jest po mojej stronie,
ten jest przeciwko mnie, a kto
ze mn� nie gromadzi, ten roz-
praszab.

31 „Dlatego mówi� wam, że
wszelkiego rodzaju grzech i
bluźnierstwo b�d� ludziom prze-
baczone, ale bluźnierstwo prze-
ciwko duchowi nie b�dzie prze-
baczonec. 32 Na przykład kto
by powiedział coś przeciw Sy-
nowi Człowieczemu, b�dzie mu
przebaczoned, ale kto by powie-
dział coś przeciw duchowi świ�-
temu, temu nigdy nie b�dzie
przebaczone—ani w tym syste-
mie rzeczy�, ani w przyszłyme.

33 „Albo niech wasze drze-
wo b�dzie dobre i wydaje do-
bre owoce, albo niech b�dzie
złe i wydaje złe owoce—bo drze-
wo poznaje si� po owocachf.
34 Pomiocie żmijowyg, jak mo-
żecie mówić rzeczy dobre, sko-
ro jesteście źli? Przecież usta
mówi� to, czym jest przepełnio-
ne serceh. 35 Dobry człowiek
ze swego skarbca z dobrymi rze-
czami wydobywa rzeczy dobre,
natomiast zły człowiek ze swego
skarbca ze złymi rzeczami wy-
dobywa rzeczy złe i. 36 Mówi�
wam, że w Dniu S�du ludzie zda-
dz� spraw�j z każdej bezwartoś-

12:27 �Dosł. „synowie”. 12:32 �Lub
„epoce”. Zob. Słowniczek poj�ć.
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ciowej wypowiedzi. 37 Bo na
podstawie swoich słów zosta-
niesz uznany za prawego i na
podstawie swoich słów zosta-
niesz pot�piony”.

38 Wtedy niektórzy uczeni w
piśmie� i faryzeusze powiedzieli
mu: „Nauczycielu, chcemy zo-
baczyć jakiś znak od ciebie”a.
39 A on im odpowiedział: „Po-
kolenie niegodziwe i niewierne�
stale domaga si� znaku, ale ża-
den znak nie b�dzie mu dany
oprócz znaku proroka Jonaszab.
40 Bo jak Jonasz był trzy dni
i trzy noce w brzuchu ogrom-
nej rybyc, tak Syn Człowieczy
b�dzie trzy dni i trzy noce
w grobie�d. 41 Mieszkańcy Ni-
niwy powstan� z tym pokole-
niem na s�d i je pot�pi�, bo oka-
zali skruch� ze wzgl�du na to,
co głosił Jonasze. A przecież tu
jest ktoś wi�kszy niż Jonasz!f
42 Królowa z południa powsta-
nie z tym pokoleniem na s�d
i je pot�pi, bo przyszła z krań-
ca świata, żeby usłyszeć m�d-
rość Salomonag. A przecież tu
jest ktoś wi�kszy niż Salomon!h

43 „Kiedy nieczysty duch wyj-
dzie z człowieka, przemierza
bezwodne okolice w poszukiwa-
niu miejsca odpoczynku i żadne-
go nie znajdujei. 44 Wtedy mó-
wi: ‚Wróc� do domu, z którego
wyszedłem’. A gdy wraca, za-
staje dom niezaj�ty, wymiecio-
ny i przyozdobiony. 45 Wtedy
idzie i sprowadza siedem innych
duchów, bardziej niegodziwych
niż on sam, i wchodz� do środ-
ka, i tam mieszkaj�.W rezultacie
końcowe położenie tego człowie-
ka staje si� gorsze niż pocz�tko-
we j. Tak też b�dzie z tym niego-
dziwym pokoleniem”.

12:38 �Zob. Słowniczek poj�ć. 12:39
�Dosł. „cudzołożne”. 12:40 �Dosł.
„w sercu ziemi”.

46 Gdy Jezus jeszcze przema-
wiał do tłumów, jego matka i bra-
ciaa stan�li na zewn�trz, chc�c
z nim porozmawiaćb. 47 Ktoś
wi�c mu powiedział: „Na ze-
wn�trz stoi twoja matka i twoi
bracia i chc� z tob� rozmawiać”.
48 Wtedy Jezus rzekł: „Kto jest
moj� matk� i kto moimi brać-
mi?”. 49 Nast�pnie wyci�gn�ł
r�k� w kierunku swoich uczniów
i powiedział: „To moja matka
i moi bracia!c 50 Bo moim bra-
tem i siostr�, i matk� jest każ-
dy, kto spełnia wol� mojego Oj-
ca, który jest w niebie”d.

13 Tego dnia Jezus wyszedł
z domu i siedział nad je-

ziorem. 2 Zebrały si� przy nim
tak wielkie tłumy, że wszedł do
łodzi. Usiadł w niej, a wszyscy
stali na brzegue. 3 Wtedy opo-
wiedział im wiele rzeczy za
pomoc� przykładów f: „Siewca
wyszedł siaćg. 4 Kiedy siał, nie-
które ziarna upadły przy dro-
dze. Przyleciały ptaki i je zjad-
łyh. 5 Inne upadły na grunt
skalisty, gdzie nie było dużo gle-
by. Od razu powschodziły, bo
nie była ona gł�boka i. 6 Ale
gdy słońce zacz�ło grzać, przy-
piekły si�, a ponieważ nie miały
korzenia, uschły. 7 Jeszcze in-
ne upadły mi�dzy ciernie, a cier-
nie wyrosły i je zagłuszyły j.
8 Ale były też takie, które upad-
ły na urodzajn� gleb� i zacz�ły
wydawać plon—jedno 100-krot-
ny, inne 60-krotny, jeszcze in-
ne 30-krotnyk. 9 Kto ma uszy,
niech słucha” l.

10 A uczniowie Jezusa pode-
szli do niego i zapytali: „Dlaczego
przemawiasz do nich za pomoc�
przykładów?”m. 11 On im odpo-
wiedział: „Wam dano zrozumieć
świ�te tajemnicen Królestwa Nie-
bios, ale im nie. 12 Bo kto ma,
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temu b�dzie dane jeszcze wi�cej
i b�dzie miał obfitość, ale temu,
kto nie ma, zostanie odebrane
nawet to, co maa. 13 Właśnie
dlatego mówi� do nich za pomo-
c� przykładów. Bo gdy patrz�—
patrz� na próżno. Gdy słucha-
j�—słuchaj� na próżno. I nie
pojmuj� sensub. 14 Spełnia si�
na nich proroctwo Izajasza: ‚B�-
dziecie słuchać, ale na pewno
nie pojmiecie sensu, i b�dziecie
patrzeć, ale na pewno nie zo-
baczyciec. 15 Bo nieczułe stało
si� serce tego ludu i zakryli swo-
je uszy�, i zamkn�li swoje oczy,
żeby czasem nie widzieć swoi-
mi oczami ani nie słyszeć swoi-
mi uszami, ani nie poj�ć sensu
swoimi sercami, żeby nie zawró-
cić i żebym ich nie uzdrowił’d.

16 „Ale wy jesteście szcz�śli-
wi, bo wasze oczy widz� i wa-
sze uszy słysz�e. 17 Zapewniam
was, że wielu proroków i pra-
wych ludzi pragn�ło zobaczyć
to, co wy widzicie, ale nie zoba-
czyłof, i słyszeć to, co wy słyszy-
cie, ale nie usłyszało.

18 „Posłuchajcie teraz wy-
jaśnienia przypowieści o siew-
cyg. 19 Gdy ktoś słyszy słowo
o Królestwie, ale nie pojmu-
je jego sensu, przychodzi Niego-
dziwiech i wyrywa to, co zostało
zasiane w sercu tego człowie-
ka—tak jest w wypadku ziarna
zasianego przy drodze i. 20 A w
wypadku ziarna zasianego na
gruncie skalistym jest tak: Ktoś
słyszy słowo i od razu z radoś-
ci� je przyjmuje j. 21 Ponieważ
jednak nie ma w sobie korze-
nia, trwa tylko przez jakiś czas.
Gdy z powodu słowa pojawia
si� ucisk lub prześladowanie,
od razu upada. 22 A w wypad-
ku ziarna zasianego mi�dzy cier-

13:15 �Lub „uszami swymi słyszeli, ale
nie reagowali”.

nie jest tak: Ktoś słyszy słowo,
ale troski życia w tym świecie�a

i zwodnicza moc bogactwa za-
głuszaj� je i nie wydaje ono żad-
nego plonub. 23 A w wypadku
ziarna zasianego na urodzajnej
glebie jest tak: Ktoś słyszy sło-
wo i pojmuje jego sens, i rze-
czywiście przynosi owoc—jeden
100-krotny, inny 60-krotny, jesz-
cze inny 30-krotny”c.

24 Jezus opowiedział im też
inn� przypowieść: „Z Króle-
stwem Niebios jest jak z czło-
wiekiem, który zasiał na swoim
polu wyborne ziarno. 25 Kie-
dy ludzie spali, przyszedł jego
nieprzyjaciel i mi�dzy pszeni-
c� nasiał chwastów, i odszedł.
26 Gdy zboże wykiełkowało i
pojawiły si� kłosy, ukazały si�
też chwasty. 27 Wtedy niewol-
nicy gospodarza podeszli do nie-
go i zapytali: ‚Panie, czy nie
zasiałeś na swoim polu wy-
bornego ziarna? Sk�d si� wi�c
wzi�ły chwasty?’. 28 On im od-
powiedział: ‚Zasiał je nieprzyja-
ciel’d. Rzekli do niego: ‚Czy wi�c
chcesz, żebyśmy poszli i je po-
wyrywali?’. 29 On odparł: ‚Nie,
bo z chwastami moglibyście też
powyrywać pszenic�. 30 Po-
zwólcie obu rosn�ć razem aż do
żniw, a w czasie żniw powiem
żniwiarzom: „Najpierw zbierzcie
chwasty i powi�żcie je w wi�z-
ki na spalenie, a potem idźcie
i zbierzcie do mojego spichlerza
pszenic�”’”e.

31 Jezus posłużył si� też
pewnym porównaniem: „Z Kró-
lestwem Niebios jest jak z ziarn-
kiem gorczycy, które człowiek
zasiał na swoim poluf. 32 Cho-
ciaż jest to najmniejsze ze

13:22 �Lub „systemie rzeczy; epoce”.
Zob. Słowniczek poj�ć, hasło „System
rzeczy”.
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wszystkich nasion, to wyrasta
z niego najwi�ksza z roślin ziel-
nych, wr�cz drzewo, tak iż pta-
ki� przylatuj� i gnieżdż� si�
wśród jej gał�zi”.

33 Użył jeszcze innego po-
równania: „Z Królestwem Nie-
bios jest jak z zakwasem, któ-
ry kobieta wymieszała z trzema
dużymi miarami� m�ki, tak iż
cała ta masa si� zakwasiła”a.

34 O tym wszystkim Jezus
nauczał tłumy za pomoc� przy-
kładów. Bez użycia przykładu ni-
czego do nich nie mówiłb, 35 że-
by si� spełniły słowa przekazane
przez proroka: „B�d� mówił,
używaj�c przykładów. Oznajmi�
rzeczy ukryte od samego po-
cz�tku�”c.

36 Potem Jezus odesłał tłu-
my i wszedł do pewnego domu.
A jego uczniowie podeszli do
niego i poprosili: „Wyjaśnij nam
przypowieść o chwastach na po-
lu”. 37 On im odrzekł: „Siewc�
wybornego ziarna jest Syn Czło-
wieczy, 38 polem jest światd,
wybornym ziarnem s� synowie
Królestwa, chwastami s� syno-
wie Niegodziwcae, 39 a nie-
przyjacielem, który je zasiał,
jest Diabeł.

˙
Zniwa to zakończe-

nie systemu rzeczy�, a żniwia-
rzami s� aniołowie. 40 Dlate-
go jak zbiera si� chwasty i pali
w ogniu, tak b�dzie podczas
zakończenia systemu rzeczy�f—
41 Syn Człowieczy pośle swo-
ich aniołów i zbior� z jego
Królestwa wszystkich, którzy
doprowadzaj� innych do upad-
ku�, oraz tych, którzy post�-

13:32 �Dosł. „ptaki nieba”. 13:33
�Dosł. „z 3 seami”, czyli z 22 l. Zob. Do-
datek B14. 13:35 �Możliwe też „od za-
łożenia świata”. 13:39 �Lub „zakoń-
czenie epoki”. Zob. Słowniczek poj�ć.
13:40, 49 �Lub „zakończenia epoki”.
Zob. Słowniczek poj�ć. 13:41 �Dosł.
„wszystko, co powoduje zgorszenie”.

puj� niegodziwie�, 42 i wrzuc�
ich do ognistego piecaa. Tam b�-
d� oni płakać i zgrzytać z�bami.
43 Wtedy prawi b�d� świecić
jasno jak słońceb w Królestwie
swojego Ojca. Kto ma uszy,
niech słucha.

44 „Z Królestwem Niebios
jest jak ze skarbem ukrytym
w polu, który ktoś znalazł i po-
nownie ukrył. Potem uradowany
poszedł i sprzedał wszystko, co
miał, i kupił to polec.

45 „Ponadto z Królestwem
Niebios jest jak z w�drownym
kupcem poszukuj�cym szlachet-
nych pereł. 46 Gdy znalazł jed-
n� niezwykle cenn� perł�, po-
szedł i natychmiast sprzedał
wszystko, co miał, i j� kupiłd.

47 „Z Królestwem Niebios
jest też jak z sieci��, któr� za-
puszczono w morze i która za-
cz�ła zagarniać ryby wszelkiego
rodzaju. 48 Gdy si� napełniła,
rybacy wyci�gn�li j� na brzeg.
Potem usiedli i dobre ryby ze-
bralie do naczyń, a niedobref

wyrzucili. 49 Tak właśnie b�-
dzie podczas zakończenia sys-
temu rzeczy�—aniołowie wyru-
sz� i oddziel� niegodziwych od
prawych, 50 i wrzuc� niegodzi-
wych do ognistego pieca. Tam
b�d� oni płakać i zgrzytać z�-
bami.

51 „Czy poj�liście sens te-
go wszystkiego?”. Uczniowie od-
powiedzieli mu: „Tak”. 52 Wte-
dy rzekł do nich: „Wobec tego
wiedzcie, że każdy nauczyciel,
który został pouczony o Króle-
stwie Niebios, jest podobny do
pana domu, który wynosi ze
swojego skarbca rzeczy nowe
i stare”.

53 Gdy Jezus skończył po-
dawać te przykłady, wyruszył

13:41 �Dosł. „dopuszczaj�cych si� bez-
prawia”. 13:47 �Lub „niewodem”.
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w drog�. 54 Kiedy przyszedł
w rodzinne stronya, zacz�ł na-
uczać w miejscowej synagodze.
A ludzie byli bardzo zdumie-
ni i mówili: „Sk�d u niego ta
m�drość i sk�d te pot�żne dzie-
ła?b 55 Czy to nie jest syn
cieśli?c Czy jego matka nie na-
zywa si� Maria, a jego bra-
cia: Jakub, Józef, Szymon i Ju-
das�?d 56 I czy nie mieszkaj�
wśród nas wszystkie jego sios-
try? Sk�d wi�c u niego to
wszystko?”e. 57 I nie chcieli
w niego uwierzyć�f. Wtedy Jezus
im powiedział: „Prorok wsz�-
dzie cieszy si� szacunkiem, tyl-
ko nie w swoich rodzinnych
stronach i nie w swoim domu”g.
58 I z powodu ich braku wiary
nie dokonał tam zbyt wielu po-
t�żnych dzieł.

14 W tamtym czasie Herod�,
władca okr�gu�, usłyszał

wieści o Jezusieh 2 i powie-
dział do swoich sług: „To Jan
Chrzciciel. Został wzbudzony
z martwych i dlatego dokonuje
tych pot�żnych dzieł�”i. 3 He-
rod wcześniej pojmał Jana,
zwi�zał go i uwi�ził ze wzgl�du
na Herodiad�, żon� swego brata
Filipa j. 4 Bo Jan mówił do He-
roda: „Nie wolno ci jej mieć za
żon�”k. 5 Herod chciał go za-
bić, ale bał si� ludu, bo lud uwa-
żał Jana za proroka l. 6 Gdy
jednak na urodzinachm Heroda
zatańczyła córka Herodiady,
tak bardzo mu si� spodobałan,
7 że przysi�gł jej dać wszystko,
o cokolwiek poprosi. 8 Wtedy
za namow� matki powiedziała:
„Daj mi na półmisku głow� Jana
Chrzciciela”o. 9 Król co praw-

13:55 � Inaczej „Juda”, najwyraźniej
późniejszy pisarz Listu Judy. 13:57
�Lub „zacz�li si� gorszyć z jego powo-
du”. 14:1 �Chodzi o Heroda Antypasa.
Zob. Słowniczek poj�ć. �Dosł. „tetrar-
cha”. 14:2 �Lub „tych cudów”.

da si� zasmucił, ale ze wzgl�-
du na swoj� przysi�g� i na
tych, którzy z nim ucztowali�,
kazał spełnić t� prośb�. 10 Po-
słał wi�c ludzi, żeby ści�to Jana
w wi�zieniu. 11 I przyniesiono
na półmisku jego głow�, i dano
dziewczynie, a ona zaniosła j�
matce. 12 Później przyszli ucz-
niowie Jana, zabrali jego ciało
i je pochowali. Nast�pnie poszli
opowiedzieć o wszystkim Je-
zusowi. 13 Gdy Jezus to usły-
szał, udał si� łodzi� na odludne
miejsce, żeby pobyć na osobnoś-
ci. Ale ludzie si� o tym dowie-
dzieli i tłumnie poszli za nim ze
swoich miasta.

14 Kiedy wyszedł na brzeg,
zobaczył mnóstwo ludzi. Ulito-
wał si� nad nimib i uleczył cho-
rychc. 15 Gdy zapadł wieczór,
podeszli do niego uczniowie
i rzekli: „To miejsce jest odlud-
ne, a zrobiło si� już późno. Ode-
ślij wi�c wszystkich, żeby mogli
pójść do wiosek i kupić sobie
coś do jedzenia”d. 16 Ale Je-
zus odparł: „Nie musz� odcho-
dzić. Wy im dajcie coś do jedze-
nia”. 17 Powiedzieli mu: „Nie
mamy tu nic oprócz pi�ciu chle-
bów i dwóch ryb”. 18 Na to
on polecił: „Przynieście mi je
tutaj”. 19 Potem kazał tłumom
ułożyć si� na trawie. Nast�pnie
wzi�ł te pi�ć chlebów oraz dwie
ryby i patrz�c w niebo, pomodlił
si��e, po czym połamał chleby
i rozdawał je uczniom, a ucznio-
wie tłumom. 20 Wszyscy na-
jedli si� do syta i zebrano
pozostałe kawałki—w sumie 12
pełnych koszyf. 21 Tych, któ-
rzy jedli, było jakieś 5000 m�ż-
czyzn, a także kobiety i dziecig.
22 Zaraz potem Jezus polecił
uczniom, żeby wsiedli do łodzi

14:9 �Lub „półleżeli przy stole”. 14:19
�Lub „wypowiedział błogosławieństwo”.
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i udali si� przed nim na drugi
brzeg, podczas gdy sam odesłał
tłumya.

23 Nast�pnie wszedł na gór�,
żeby na osobności si� modlićb.
I zrobiła si� późna noc, a on był
tam sam. 24 Tymczasem łódź
oddaliła si� już od l�du o wiele-
set metrów� i miotały ni� fale,
bo wiatr był przeciwny. 25 Ale
o czwartej straży nocnej� Je-
zus przyszedł do uczniów po
wodzie. 26 Kiedy ci zobaczyli,
że idzie po jeziorze, zaniepoko-
ili si� i mówili: „To jakaś zjawa!”.
I ze strachu zacz�li krzyczeć.
27 Ale Jezus od razu odezwał
si� do nich: „To ja. Nie bój-
cie si�!”c. 28 Piotr mu odpo-
wiedział: „Panie, jeśli to ty, każ
mi przyjść do siebie po wodzie”.
29 Jezus rzekł: „Przyjdź!”. Piotr
wi�c wyszedł z łodzi i zacz�ł
iść po wodzie w jego stron�.
30 Ale gdy popatrzył na wichu-
r�, przestraszył si�, a gdy za-
cz�ł ton�ć, zawołał: „Panie,
ratuj mnie!”. 31 Jezus natych-
miast wyci�gn�ł r�k�, chwycił
go i powiedział: „Człowieku ma-
łej wiary! Czemu zw�tpiłeś?”d.
32 Kiedy weszli do łodzi, wi-
cher ustał. 33 Wtedy ucznio-
wie, którzy byli w łodzi, złożyli
mu hołd� i przyznali: „Rzeczy-
wiście jesteś Synem Bożym”.
34 Potem wszyscy razem popły-
n�li na drugi brzeg i zeszli na
l�d w Genezareciee.

35 Kiedy tamtejsi mieszkań-
cy rozpoznali Jezusa, rozpowie-
dzieli o nim po całej okolicy
i ludzie przyprowadzali do nie-
go wszystkich chorych. 36 A ci
błagali go, żeby im pozwolił cho-

14:24 �Dosł. „wiele stadiów”. Stadium
odpowiadało 185 m. Zob. Dodatek B14.
14:25 �Okres od ok. 3 w nocy do wscho-
du słońca (ok. 6 rano). 14:33 �Lub
„pokłon”.

ciaż dotkn�ć skraju� jego szatya.
Wszyscy, którzy to zrobili, zo-
stali całkowicie uzdrowieni.

15 Potem z Jerozolimy przy-
szli do Jezusa faryzeusze

oraz uczeni w piśmie�b i powie-
dzieli: 2 „Czemu twoi ucznio-
wie naruszaj� tradycj� przod-
ków? Na przykład nie myj� r�k�
przed posiłkiem”c.

3 On odpowiedział: „A czemu
wy ze wzgl�du na swoj� trady-
cj� naruszacie przykazania Bo-
że?d 4 Na przykład Bóg pole-
cił: ‚Szanuj ojca i matk�’e oraz
‚Kto znieważa� ojca lub matk�,
niech poniesie śmierć’f. 5 Ale
wy mówicie: ‚Kto powie ojcu lub
matce: „Wszystko, czym mógł-
bym ci� wspierać, poświ�ciłem
Bogu”g, 6 ten wcale nie musi
ich szanować’. W ten sposób
przez swoj� tradycj� unieważni-
liście słowo Bogah. 7 Obłudni-
cy, Izajasz trafnie o was pro-
rokował i: 8 ‚Ci ludzie okazuj�
mi szacunek ustami, ale ser-
cem s� ode mnie bardzo daleko.
9 Oddaj� mi cześć na próżno,
bo głosz� nauki, które s� na-
kazami ludzkimi’” j. 10 Nast�p-
nie Jezus przywołał tłum i rzekł:
„Posłuchajcie i uchwyćcie sensk:
11 Nieczystym czyni człowieka
nie to, co do ust wchodzi, ale to,
co z ust wychodzi” l.

12 Wtedy podeszli do niego
uczniowie i zapytali: „Czy wiesz,
że faryzeusze zgorszyli si� twoi-
mi słowami?”m. 13 Na to on od-
parł: „Każda roślina, której nie
zasadził mój niebiański Ojciec,
b�dzie wykorzeniona. 14 Zo-
stawcie ich. To ślepi przewod-
nicy. A gdy ślepy prowadzi śle-
pego, obaj wpadn� do dołu”n.

14:36 �Lub „fr�dzla”. 15:1 �Zob. Słow-
niczek poj�ć. 15:2 �Chodzi o ceremo-
nialne obmywanie r�k. 15:4 �Lub „ob-
rzuca obelgami”.
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15 Wtedy Piotr poprosił: „Wyjaś-
nij nam podany wcześniej przy-
kład”. 16 Jezus odrzekł: „Czy
i wam wci�ż brakuje zrozu-
mienia?a 17 Czy nie wiecie, że
wszystko, co wchodzi do ust, tra-
fia do żoł�dka, po czym zosta-
je wydalone do ścieku? 18 Ale
wszystko, co wychodzi z ust,
pochodzi z serca—i to czyni
człowieka nieczystymb. 19 Na
przykład z serca pochodz� nie-
godziwe rozmyślaniac, które pro-
wadz� do morderstw, wszel-
kich niemoralnych kontaktów
seksualnych�, kradzieży, fałszy-
wych świadectw, bluźnierstw.
20 Właśnie te rzeczy czyni�
człowieka nieczystym, a nie je-
dzenie nieumytymi r�kami�”.

21 Potem Jezus odszedł stam-
t�d i udał si� w okolice Tyru
i Sydonud. 22 I przyszła pewna
Fenicjanka� mieszkaj�ca w tych
okolicach, i zacz�ła wołać: „Zli-
tuj si� nade mn�, Panie, Sy-
nu Dawida! Moja córka jest op�-
tana przez demona i okropnie
cierpi”e. 23 Ale Jezus nie od-
powiedział jej ani słowem. Ucz-
niowie podeszli wi�c do niego
i zacz�li nalegać: „Odpraw j�, bo
wci�ż woła za nami”. 24 Wte-
dy on si� odezwał: „Zostałem
posłany tylko do zaginionych
owiec z narodu izraelskiego”f.
25 Ale ta kobieta podeszła, zło-
żyła mu hołd� i poprosiła: „Pa-
nie, pomóż mi!”. 26 On odparł:
„Nie godzi si� zabrać chleb
dzieciom i rzucić szczeni�tom”.
27 A ona na to: „Tak, Panie,
ale szczeni�ta jedz� przecież
okruchy spadaj�ce ze stołu ich

15:19 �Dosł. „cudzołóstw, rozpust”.
Słowo „rozpusta” jest tłumaczeniem
gr. porneı́a. Zob. Słowniczek poj�ć.
15:20 �Chodzi o ceremonialne obmy-
wanie r�k. 15:22 �Lub „Kananejka”.
Mieszkańcy Fenicji byli potomkami Ka-
naana. 15:25 �Lub „pokłon”.

panów”a. 28 Jezus jej odpo-
wiedział: „Twoja wiara jest na-
prawd� wielka. Niech si� stanie,
jak sobie życzysz”. I w tym mo-
mencie jej córka została uzdro-
wiona.

29 A Jezus odszedł stamt�d
i przybył w okolice Jeziora Ga-
lilejskiegob. Tam wszedł na gó-
r� i usiadł. 30 Wtedy przyszły
do niego wielkie tłumy i przy-
prowadziły ze sob� kulawych,
kalekich, niewidomych, niemych
i wielu innych. I kładziono ich
u jego stóp, a on ich uzdrawiałc.
31 Tłumy wi�c były zdumione,
że niemi mówi�, kalecy wra-
caj� do zdrowia, kulawi chodz�,
a niewidomi widz�. I wychwala-
ły Boga Izraelad.

32 A Jezus zawołał uczniów
i rzekł: „

˙
Zal mi tych ludzie, bo

s� ze mn� już trzy dni i nie ma-
j� nic do jedzenia. Nie chc� ich
odesłać głodnych�, bo mogliby
w drodze zasłabn�ć”f. 33 Ale
uczniowie powiedzieli do niego:
„Gdzie na tym odludziu dosta-
niemy tyle chleba, żeby nakar-
mić tak liczny tłum?”g. 34 Wte-
dy Jezus zapytał: „Ile macie
chlebów?”. Odpowiedzieli: „Sie-
dem. I kilka małych ryb”.
35 Polecił wi�c tłumom ułożyć
si� na ziemi, 36 wzi�ł te sie-
dem chlebów oraz ryby, po-
dzi�kował Bogu, po czym je
połamał i zacz�ł rozdawać ucz-
niom, a uczniowie tłumomh.
37 I wszyscy najedli si� do syta,
a kawałkami, które pozostały,
zapełniono siedem wielkich ko-
szy�i. 38 Tych, którzy jedli, by-
ło 4000 m�żczyzn, jak również
kobiety i dzieci. 39 W końcu
Jezus odesłał tłumy, wsiadł do
łodzi i udał si� w okolice Maga-
danu j.

15:32 �Lub „wyposzczonych”. 15:37
�Lub „koszy na żywność”.
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16 Tam podeszli do niego
faryzeusze i saduceusze

i chc�c go wystawić na prób�,
poprosili, żeby pokazał im jakiś
znak z niebaa. 2 A on odpowie-
dział: „Gdy zapada wieczór, ma-
wiacie: ‚B�dzie ładna pogoda,
bo niebo jest ognistoczerwone’.
3 Z kolei rano mawiacie: ‚Dzisiaj
b�dzie zimowa, deszczowa po-
goda, bo niebo jest ognistoczer-
wone, ale pochmurne’. Umiecie
rozpoznać pogod� po wygl�dzie
nieba, ale znaków tych czasów
nie umiecie rozpoznać. 4 Po-
kolenie niegodziwe i niewierne�
stale domaga si� znaku, ale ża-
den znak nie b�dzie mu danyb

oprócz znaku Jonasza”c. Wtedy
pozostawił ich tam i odszedł.

5 Uczniowie przeprawili si�
na drugi brzeg jeziora, jednak
zapomnieli wzi�ć ze sob� chlebd.
6 Jezus im powiedział: „Miej-
cie oczy otwarte i strzeżcie si�
zakwasu faryzeuszy i saduceu-
szy”e. 7 Oni wi�c zacz�li mówić
jeden do drugiego: „Nie wzi�li-
śmy ze sob� chleba”. 8 Gdy
Jezus zorientował si�, o czym
mówi�, zapytał: „Ludzie małej
wiary, czemu rozmawiacie mi�-
dzy sob� o tym, że nie macie
chleba? 9 Czy dalej nie rozu-
miecie, co chc� wam powie-
dzieć? Czy nie pami�tacie, jak
pi�cioma chlebami najadło si�
5000 i ile zebraliście jeszcze do
koszy?f 10 Albo jak siedmio-
ma chlebami najadło si� 4000
i ile zebraliście jeszcze do wiel-
kich koszy�?g 11 Czemu wi�c
nie pojmujecie, że nie mówiłem
wam o chlebie? Macie si� strzec
zakwasu faryzeuszy i saduceu-
szy”h. 12 Wtedy zrozumieli, że
nie kazał im si� strzec zakwasu
chlebowego, lecz nauk faryzeu-
szy i saduceuszy.

16:4 �Dosł. „cudzołożne”. 16:10 �Lub
„koszy na żywność”.

13 Po przybyciu w okolice
Cezarei Filipowej Jezus zapytał
uczniów: „Co ludzie mówi�? Kim
jest Syn Człowieczy?”a. 14 Oni
odpowiedzieli: „Niektórzy mó-
wi�, że Janem Chrzcicielemb, in-
ni—że Eliaszemc, a jeszcze in-
ni—że Jeremiaszem lub jednym
z proroków”. 15 Wtedy ich za-
pytał: „A wy jak uważacie? Kim
jestem?”. 16 Szymon Piotr od-
rzekł: „Ty jesteś Chrystusd, Syn
Boga żywego”e. 17 Jezus mu
odpowiedział: „Szcz�śliwy jes-
teś, Szymonie, synu Jonasza, bo
nie wyjawił ci tego żaden czło-
wiek�, ale mój Ojciec, który jest
w niebief. 18 Ja też ci mówi�:
Ty jesteś Piotrg, a na tej skaleh

zbuduj� swój zbór i śmierć� nie
odniesie nad nim zwyci�stwa.
19 Dam ci klucze Królestwa Nie-
bios. Wszystko, co zwi�żesz na
ziemi, b�dzie już zwi�zane w nie-
bie, a wszystko, co rozwi�żesz
na ziemi, b�dzie już rozwi�zane
w niebie”. 20 Potem stanowczo
przykazał uczniom, by nikomu
nie mówili, że jest Chrystusem i.

21 Od tamtej pory Jezus za-
cz�ł tłumaczyć uczniom, że musi
iść do Jerozolimy i wiele wycier-
pieć od starszych ludu oraz na-
czelnych kapłanów i uczonych
w piśmie� i że musi zostać zabi-
ty, a trzeciego dnia wskrzeszo-
ny j. 22 Ale Piotr wzi�ł go na
bok i zacz�ł go strofować: „Zli-
tuj si� nad sob�, Panie. Wcale
ci� to nie spotka”k. 23 A Jezus
odwrócił si� i powiedział do nie-
go: „Zejdź mi z oczu, szatanie!
Jesteś przeszkod� na mojej dro-
dze�, bo nie myślisz po Bożemu,
tylko po ludzku”l.

16:17 �Dosł. „ciało i krew”. 16:18
�Dosł. „bramy Hadesu”, czyli wspól-
nego grobu ludzkości. Zob. Słowniczek
poj�ć. 16:21 �Zob. Słowniczek poj�ć.
16:23 �Lub „jesteś dla mnie zgorsze-
niem”.
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24 Potem Jezus zwrócił si�
do uczniów: „Jeśli ktoś chce
pójść za mn�, niech si� wyrzek-
nie samego siebie, weźmie swój
pal m�ki� i stale mnie naśladu-
jea. 25 Bo kto by chciał urato-
wać swoje życie�, ten je straci,
ale kto by z mojego powodu stra-
cił swoje życie�, ten je uratujeb.
26 Jaki pożytek odniesie czło-
wiek, jeśli pozyska cały świat,
ale straci swoje życie�?c Albo co
człowiek da w zamian za swo-
je życie�?d 27 Bo Syn Człowie-
czy przyjdzie w chwale swego
Ojca ze swoimi aniołami, a wte-
dy odpłaci każdemu według jego
post�powaniae. 28 Zapewniam
was, że niektórzy ze stoj�cych
tutaj nie umr��, dopóki nie zoba-
cz� Syna Człowieczego przycho-
dz�cego w swoim Królestwie”f.

17 Sześć dni później Je-
zus zabrał Piotra, Jaku-

ba i jego brata, Jana, i zapro-
wadził ich na wysok� gór�.
Byli tam samig. 2 Wtedy zo-
stał na ich oczach przemienio-
ny: jego twarz zacz�ła jaśnieć
jak słońce, a jego szaty stały
si� olśniewaj�co białe�h. 3 Na-
gle uczniom ukazali si� Moj-
żesz i Eliasz, którzy rozmawiali
z Jezusem. 4 Piotr odezwał si�
wtedy do Jezusa: „Panie, to
wspaniale, że tutaj jesteśmy.
Jeśli chcesz, postawi� tu trzy
namioty: jeden dla ciebie, jeden
dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”.
5 Gdy jeszcze mówił, osłonił ich
jasny obłok, z którego rozległ
si� głos: „To jest mój ukochany
Syn, którego darz� uznaniem i.
Słuchajcie go” j. 6 Na te słowa
uczniowie padli twarz� do ziemi,
przej�ci strachem. 7 Ale Jezus

16:24; 17:10 �Zob. Słowniczek poj�ć.
16:25, 26 �Lub „dusz�”. 16:28 �Dosł.
„nie zakosztuj� śmierci”. 17:2 �Dosł.
„białe jak światło”.

podszedł, dotkn�ł ich i powie-
dział: „Wstańcie. Nie bójcie si�”.
8 Podnieśli wi�c oczy, lecz nie
zobaczyli już nikogo oprócz Je-
zusa. 9 A gdy schodzili z góry,
on im polecił: „Nikomu nie opo-
wiadajcie tej wizji, dopóki Syn
Człowieczy nie zostanie wzbu-
dzony z martwych”a.

10 Uczniowie jednak zadali
mu pytanie: „A dlaczego ucze-
ni w piśmie� mówi�, że najpierw
musi przyjść Eliasz?”b. 11 On
odpowiedział: „Eliasz rzeczywi-
ście przyjdzie i wszystko przy-
wrócic. 12 Ale mówi� wam, że
Eliasz już przyszedł, a oni
go nie rozpoznali, lecz zrobili
z nim, co chcielid. Tak samo Syn
Człowieczy ma zaznać cierpień
z ich r�k”e. 13 Wtedy ucznio-
wie uświadomili sobie, że miał
na myśli Jana Chrzciciela.

14 Kiedy zbliżyli si� do tłu-
muf, podszedł do niego pewien
człowiek, ukl�kn�ł przed nim
i powiedział: 15 „Panie, zlituj
si� nad moim synem, bo ma pa-
daczk� i jest w bardzo złym
stanie. Cz�sto wpada w ogień al-
bo w wod�g. 16 Przyprowadzi-
łem go do twoich uczniów, ale
nie mogli go uleczyć”. 17 Na to
Jezus powiedział: „O pokolenie
bez wiary, pokolenie spaczone!h
Jak długo jeszcze mam z wami
pozostawać? Jak długo jeszcze
mam was znosić? Przyprowadź-
cie go tu do mnie”. 18 Wtedy
Jezus zgromił demona i ten wy-
szedł z chłopca. W tym mo-
mencie chłopiec wyzdrowiał i.
19 Potem uczniowie podeszli do
Jezusa na osobności i zapytali:
„Czemu my nie mogliśmy go wy-
p�dzić?”. 20 On odrzekł: „Z po-
wodu swojej małej wiary. Bo
zapewniam was, że jeśli b�dzie-
cie mieć wiar� wielkości ziarnka
gorczycy, to powiecie tej górze:
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‚Przenieś si� st�d tam’ i ona si�
przeniesie. I nie b�dzie dla was
nic niemożliwego”a. 21 ——�

22 Gdy zebrali si� razem w
Galilei, Jezus powiedział im:
„Syn Człowieczy b�dzie wydany
w r�ce ludzib 23 i zabity, a trze-
ciego dnia zostanie wskrzeszo-
ny”c.Wtedy uczniowie bardzo si�
zasmucili.

24 Kiedy przybyli do Kafarna-
um, do Piotra podeszli ludzie po-
bieraj�cy podatek dwudrachmo-
wy� i zapytali: „Wasz nauczyciel
nie płaci podatku dwudrachmo-
wego?”d. 25 On odpowiedział:
„Płaci”. Gdy jednak wszedł do
domu, Jezus od razu go zapy-
tał: „Jak myślisz, Szymonie? Od
kogo ziemscy królowie ści�ga-
j� różne podatki�—od synów czy
od obcych?”. 26 Gdy Piotr od-
rzekł: „Od obcych”, Jezus powie-
dział: „W takim razie synowie s�
zwolnieni od podatków. 27 Ale
żebyśmy im nie dali powodu do
zgorszeniae, idź nad jezioro, za-
rzuć haczyk i weź pierwsz� ry-
b�, która si� na niego złapie,
a gdy otworzysz jej pyszczek,
znajdziesz srebrn� monet��. Weź
j� i daj im za mnie i za siebie”.

18 Wtedy podeszli do Je-
zusa uczniowie i zapy-

tali: „Kto właściwie b�dzie naj-
wi�kszy w Królestwie Niebios?”f.
2 A on zawołał małe dziecko,
postawił je wśród nich 3 i po-
wiedział: „Zapewniam was, że
jeśli si� nie zmienicie� i nie sta-
niecie jak dziecig, to w ogóle
nie wejdziecie do Królestwa Nie-
biosh. 4 A kto stanie si� pokor-

17:21; 18:11 �Zob. Dodatek A3.
17:24 �Dosł. „pobieraj�cy didrach-
my”. Zob. Dodatek B14. 17:25 �Dosł.
„opłaty lub podatek pogłówny”. 17:27
�Dosł. „statera”, utożsamianego z te-
tradrachm�. Zob. Dodatek B14. 18:3
�Dosł. „nie zawrócicie”.

ny jak to dziecko, ten b�dzie naj-
wi�kszy w Królestwie Niebiosa.
5 Kto by przyj�ł jedno z ta-
kich dzieci ze wzgl�du na moje
imi�, ten przyjmuje także mnie.
6 Ale kto by doprowadził do
upadku jednego z tych małych,
którzy we mnie wierz�, lepiej
byłoby dla niego, żeby mu za-
wieszono na szyi wielki kamień
młyński� i utopiono go w mor-
skiej gł�binieb.

7 „Biada światu, który dopro-
wadza ludzi do upadku! Oczy-
wiście powody, wskutek któ-
rych można upaść, na pewno
si� pojawi�, ale biada człowieko-
wi, przez którego to si� stanie!
8 Jeśli wi�c do upadku prowa-
dzi ci� twoja r�ka lub twoja no-
ga, odetnij j� i odrzućc. Le-
piej, żebyś zyskał życie, b�d�c
kalekim lub kulawym, niż żebyś
z dwiema r�kami lub dwiema no-
gami został wrzucony w ogień
wiecznyd. 9 Podobnie jeśli do
upadku prowadzi ci� twoje oko,
wyłup je i odrzuć. Lepiej, że-
byś zyskał życie, maj�c jedno
oko, niż żebyś z dwojgiem oczu
został wrzucony do ognistej
Gehenny�e. 10 Uważajcie, żeby
nie gardzić ani jednym z tych
małych, bo mówi� wam, że ich
aniołowie w niebie zawsze maj�
dost�p� do mojego niebiańskie-
go Ojcaf. 11 ——�

12 „Jak myślicie? Jeśli ktoś
ma 100 owiec i jedna z nich si�
zabł�kag, to czy nie pozostawi
w górach 99 i nie pójdzie szukać
tej jednej?h 13 A gdy j� znaj-
dzie, to mówi� wam, że cieszy
si� z niej bardziej niż z 99, które
si� nie zabł�kały. 14 Tak samo
mój� Ojciec w niebie nie chce,

18:6 �Lub „kamień młyński, jaki jest ob-
racany przez osła”. 18:9 �Zob. Słowni-
czek poj�ć. 18:10 �Dosł. „ogl�daj� ob-
licze”. 18:14 �Możliwe też „wasz”.
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żeby zgin�ł choćby jeden z tych
małycha.

15 „Jeżeli twój brat popełni
przeciw tobie grzech, idź i po-
wiedz mu� na osobności, co
złego zrobiłb. Jeśli ci� posłu-
cha, pozyskałeś swojego bratac.
16 Ale jeśli ci� nie posłucha,
weź ze sob� jeszcze jedn� lub
dwie osoby, tak żeby każda spra-
wa mogła być potwierdzona ze-
znaniami� dwóch lub trzech
świadkówd. 17 Jeżeli ich też
nie posłucha, przedstaw spraw�
zborowi. Jeżeli nie posłucha na-
wet zboru, niech b�dzie dla cie-
bie po prostu jak człowiek z in-
nych narodówe i jak poborca
podatkowyf.

18 „Zapewniam was, że co-
kolwiek zwi�żecie na ziemi, b�-
d� to rzeczy już zwi�zane w nie-
bie, i cokolwiek rozwi�żecie na
ziemi, b�d� to rzeczy już rozwi�-
zane w niebie. 19 Zapewniam
was też, że jeśli dwóch z was na
ziemi wspólnie ustali, że popro-
si o coś ważnego mojego Ojca
w niebie, to On spełni ich proś-
b�g. 20 Bo gdzie jest dwóch
lub trzech zebranych w moje
imi��h, tam jestem pośród nich”.

21 Wtedy do Jezusa podszedł
Piotr i powiedział: „Panie, ile ra-
zy mam przebaczać bratu, jeśli
grzeszy przeciwko mnie? Aż sie-
dem razy?”. 22 Jezus mu od-
parł: „Mówi� ci, że nie siedem
razy, ale aż 77 razyi.

23 „Z Królestwem Niebios
jest bowiem jak z królem, któ-
ry chciał si� rozliczyć ze swo-
imi niewolnikami. 24 Gdy za-
cz�ł to robić, przyprowadzono
do niego niewolnika, który był

18:15 �Dosł. „upomnij go”. 18:16
�Dosł. „ustami”. 18:20 �Może też cho-
dzić o działanie w charakterze przedsta-
wicieli Jezusa, z jego upoważnienia.

mu winien 10 000 talentów�.
25 A ponieważ nie miał mu
z czego oddać, pan rozkazał
sprzedać go razem z żon�, dzieć-
mi i całym jego mieniem, żeby
w ten sposób odzyskać długa.
26 Wtedy niewolnik upadł, zło-
żył mu hołd� i powiedział: ‚B�dź
wobec mnie cierpliwy, a na pew-
no wszystko ci spłac�’. 27 Pan
wi�c zlitował si� nad nim i go
wypuścił, daruj�c mu długb.
28 Ale gdy ten niewolnik wy-
szedł, spotkał jednego ze współ-
niewolników, który był mu wi-
nien 100 denarów�. Chwycił go,
zacz�ł dusić i zaż�dał: ‚Odda-
waj dług!’. 29 Wtedy współnie-
wolnik upadł przed nim i bła-
gał: ‚B�dź wobec mnie cierpliwy,
a na pewno ci oddam’. 30 On
jednak nie chciał si� na to zgo-
dzić. Odszedł i kazał go wtr�cić
do wi�zienia, aż spłaci, co był
winien. 31 Ale całe zajście zo-
baczyli inni niewolnicy i bar-
dzo si� tym przej�li. Poszli wi�c
opowiedzieć o wszystkim swo-
jemu panu. 32 Wtedy pan we-
zwał tamtego niewolnika i po-
wiedział: ‚Zły sługo, darowałem
ci cały dług, kiedy mnie błaga-
łeś. 33 Czy nie powinieneś zli-
tować si� nad współniewolni-
kiem, tak jak ja zlitowałem si�
nad tob�?’c. 34 I rozgniewany
wydał go strażnikom wi�zien-
nym, aż spłaci wszystko, co był
winien. 35 Tak samo mój nie-
biański Ojciec potraktuje każde-
go z wasd, kto z serca nie prze-
baczy swojemu bratu”e.

19 Kiedy Jezus skończył to
mówić, odszedł z Galilei

i w�druj�c po drugiej stronie

18:24 �10 000 talentów srebra odpo-
wiadało 60 000 000 denarów. Zob. Do-
datek B14. 18:26 �Lub „pokłon”.
18:28 �Zob. Dodatek B14.
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Jordanu, dotarł do granic Ju-
deia. 2 Pod�żało za nim mnó-
stwo ludzi, a on uleczył tych,
którzy byli chorzy.

3 I podeszli do niego faryze-
usze, i chc�c go wystawić na
prób�, zapytali: „Czy m�żczyz-
na ma prawo rozwieść si� z żon�
z dowolnego powodu?”b. 4 Od-
parł im: „Czy nie czytaliście, że
Stwórca już na pocz�tku stwo-
rzył ludzi jako m�żczyzn� i ko-
biet�c 5 i że powiedział: ‚Z tego
wzgl�du m�żczyzna opuści ojca
i matk�, a przylgnie do swojej
żony i oboje b�d� jednym cia-
łem’?d 6 Tak wi�c nie s� już
dwojgiem—s� jednym ciałem.
Co zatem Bóg poł�czył�, tego
niech człowiek nie rozdziela”e.
7 Wtedy go zapytali: „W takim
razie dlaczego Mojżesz pozwo-
lił wr�czyć żonie dokument roz-
wodowy i si� z ni� rozwieść?”f.
8 Jezus im odpowiedział: „Moj-
żesz zrobił dla was ust�pstwo
w sprawie rozwodów z powodu
zatwardziałości waszych sercg,
ale od pocz�tku tak nie byłoh.
9 Mówi� wam, że kto si� roz-
wodzi z żon�—jeśli podstaw�
do tego nie s� pozamałżeńskie
kontakty seksualne�—i poślubia
inn� kobiet�, popełnia cudzołó-
stwo” i.

10 Wtedy do Jezusa odezwali
si� uczniowie: „Jeśli tak wygl�-
da sytuacja żonatego m�żczyz-
ny, to nie warto si� żenić”.
11 Rzekł do nich: „Nie wszys-
cy mog� uczynić temu miejsce
w swoim życiu, ale tylko ci, któ-
rzy maj� darj. 12 Bo s� eunu-
chowie, którzy si� takimi uro-
dzili, i s� eunuchowie, których
takimi uczynili ludzie, i s� eu-
nuchowie, którzy sami si� taki-

19:6 �Lub „wprz�gł we wspólne jarzmo”.
19:9 �Dosł. „rozpusta”. Gr. porneı́a. Zob.
Słowniczek poj�ć.

mi uczynili ze wzgl�du na Króle-
stwo Niebios. Kto może uczynić
temu miejsce, niech to zrobi”a.

13 Potem ludzie przyprowa-
dzili do niego małe dzieci, że-
by włożył na nie r�ce i si�
za nie pomodlił, ale uczniowie
ich strofowalib. 14 Jezus jed-
nak powiedział: „Zostawcie te
dzieci w spokoju i nie zabraniaj-
cie im do mnie przychodzić, bo
do takich jak one należy Króle-
stwo Niebios”c. 15 I włożył na
nie r�ce, a potem stamt�d od-
szedł.

16 Nagle ktoś podszedł do
niego i zapytał: „Nauczycielu, co
dobrego mam robić, żeby uzys-
kać życie wieczne?”d. 17 Jezus
odrzekł: „Czemu to mnie py-
tasz, co jest dobre? Jeden tylko
jest dobrye. Jeśli jednak chcesz
uzyskać życie, to stale prze-
strzegaj przykazań”f. 18 Wte-
dy on zapytał: „Których?”. Je-
zus odpowiedział: „Nie wolno
ci mordowaćg; nie wolno ci cu-
dzołożyćh; nie wolno ci kraść i;
nie wolno ci składać fałszywe-
go świadectwa j; 19 szanuj ojca
i matk�k; masz kochać swoje-
go bliźniego jak samego siebie”l.
20 Ten młody człowiek rzekł
wtedy do niego: „Tego wszyst-
kiego przestrzegam. Czego mi
jeszcze brakuje?”. 21 Jezus od-
parł: „Jeśli chcesz być dosko-
nały�, idź, sprzedaj swoje mie-
nie i rozdaj pieni�dze biednym,
a b�dziesz miał skarb w nie-
biem. Potem przyjdź i b�dź mo-
im naśladowc�”n. 22 Gdy ten
to usłyszał, odszedł zasmucony,
bo miał wiele dóbro. 23 A Je-
zus powiedział uczniom: „Za-
pewniam was, że bogatemu
trudno b�dzie wejść do Króle-
stwa Niebiosp. 24 Mówi� wam,

19:21 �Czyli zupełny w oczach Boga.
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że łatwiej wielbł�dowi przecis-
n�ć si� przez ucho igielne, niż
bogatemu wejść do Królestwa
Bożego”a.

25 Na te słowa uczniowie bar-
dzo si� zdumieli i zapytali: „Czy
w takim razie w ogóle ktoś może
zostać wybawiony?”b. 26 Jezus
popatrzył na nich uważnie i po-
wiedział: „U ludzi jest to niemoż-
liwe, ale u Boga wszystko jest
możliwe”c.

27 Wtedy Piotr si� odezwał:
„My zostawiliśmy wszystko i po-
szliśmy w twoje ślady. Co wi�c
nam z tego przyjdzie?”d. 28 Je-
zus im rzekł: „Zapewniam was,
że przy odtworzeniu, gdy Syn
Człowieczy zasi�dzie na swo-
im wspaniałym tronie, wy, któ-
rzy poszliście w moje ślady,
b�dziecie zasiadać na 12 tro-
nach i s�dzić 12 plemion Izrae-
lae. 29 I każdy, kto ze wzgl�du
na moje imi� zostawił dom, bra-
ci, siostry, ojca, matk�, dzieci
czy pola, otrzyma sto razy wi�-
cej i odziedziczy życie wiecznef.

30 „Ale wielu pierwszych b�-
dzie ostatnimi, a ostatnich pierw-
szymig.

20 „Bo z Królestwem Niebios
jest jak z gospodarzem,

który wyszedł wcześnie rano
naj�ć pracowników do swojej
winnicyh. 2 Ustalił z nimi staw-
k�—po denarze� za dzień—a na-
st�pnie ich tam wysłał. 3 Po-
tem wyszedł około godziny 3�
i zobaczył innych ludzi stoj�cych
bezczynnie na rynku. 4 Ode-
zwał si� wi�c do nich: ‚Wy też
idźcie do winnicy, a odpowied-
nio was wynagrodz�’. 5 Wtedy
oni poszli. A on wyszedł jeszcze
około godziny 6� oraz 9� i uczy-

20:2, 9, 10, 13 �Zob. Dodatek B14.
20:3 �Czyli ok. 9 rano. 20:5 �Czyli ok.
12 w południe. �Czyli ok. 3 po połu-
dniu.

nił tak jak wcześniej. 6 W koń-
cu wyszedł około godziny 11�
i znalazł kolejnych, którzy tam
stali, i zapytał ich: ‚Dlaczego sto-
icie tu cały dzień bezczynnie?’.
7 Odrzekli: ‚Bo nikt nas nie na-
j�ł’. Wtedy im powiedział: ‚Wy
też idźcie do winnicy’.

8 „Kiedy nastał wieczór, właś-
ciciel winnicy polecił swojemu
zarz�dcy: ‚Wezwij pracowników
i im zapłaća—zacznij od ostat-
nich, a skończ na pierwszych’.
9 Gdy przyszli ci z godziny 11,
dostali po denarze�. 10 Gdy
wi�c przyszli ci naj�ci jako
pierwsi, pomyśleli sobie, że
otrzymaj� wi�cej, ale też dostali
po denarze�. 11 Wtedy zacz�li
skarżyć si� na gospodarza 12 i
mu wypominać: ‚Ci ostatni prze-
pracowali tylko godzin�, a zrów-
nałeś ich z nami, chociaż ci�ż-
ko pracowaliśmy w upale cały
dzień!’. 13 Ale on odpowie-
dział jednemu z nich: ‚Człowie-
ku, nie wyrz�dzam ci krzywdy.
Czy nie umówiliśmy si� na dena-
ra�?b 14 Bierz, co twoje, i idź.
Chc� dać ostatniemu tyle sa-
mo, co tobie. 15 Czy z własny-
mi pieni�dzmi nie mog� robić
tego, co mi si� podoba? A może
moja dobroć� wzbudza w tobie
zawiść?�’c. 16 Tak oto ostat-
ni b�d� pierwszymi, a pierwsi
ostatnimi”d.

17 W drodze do Jerozolimy
Jezus wzi�ł 12 uczniów na bok
i powiedział do niche: 18 „Idzie-
my do Jerozolimy, gdzie Syn
Człowieczy zostanie wydany
w r�ce naczelnych kapłanów
i uczonych w piśmie�. A oni ska-
ż� go na śmierćf 19 i wydadz�
ludziom z innych narodów, żeby

20:6 �Czyli ok. 5 po południu. 20:15
�Lub „hojność”. �Lub „czy twoje oko
jest niegodziwe dlatego, że ja jestem
dobry?”. 20:18 �Zob. Słowniczek po-
j�ć.
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ci go wyśmiali, ubiczowali i stra-
cili na palua. Ale trzeciego dnia
zostanie wskrzeszony”b.

20 Wtedy matka synów Zebe-
deuszac podeszła razem z nimi
do Jezusa i złożyła mu hołd�,
zamierzaj�c go o coś poprosićd.
21 Zapytał j�: „Co byś chcia-
ła?”. A ona odparła: „Spraw, że-
by ci dwaj moi synowie za-
siedli w twoim Królestwie obok
ciebie—jeden po prawej stro-
nie, a drugi po lewej”e. 22 Je-
zus rzekł: „Nie wiecie, o co pro-
sicie. Czy możecie pić kielich,
który ja mam wypić?”f. Odpo-
wiedzieli: „Możemy”. 23 A on
im na to: „Mój kielich rzeczywi-
ście b�dziecie pićg. Ale przydzie-
lanie miejsc po mojej prawej czy
lewej stronie nie leży w mojej
gestii. Zajm� je ci, dla których
przygotował je mój Ojciec”h.

24 Kiedy usłyszało o tym
pozostałych 10 uczniów, oburzy-
ło si� na tych dwóch braci i.
25 Ale Jezus zawołał ich do sie-
bie i rzekł: „Wiecie, że władcy
narodów panosz� si� wśród lu-
dzi, a ich przywódcy nad nimi
dominuj� j. 26 Mi�dzy wami nie
może tak byćk. Kto chce si� stać
pośród was wielki, ma być wa-
szym sług� l, 27 a kto chce być
pośród was pierwszy, ma być
waszym niewolnikiemm. 28 Po-
dobnie Syn Człowieczy nie przy-
szedł, żeby mu usługiwano, ale
żeby usługiwaćn i dać swoje ży-
cie� jako okup w zamian za
wielu”o.

29 Gdy wychodzili z Jery-
cha, szedł za nim wielki tłum.
30 A przy drodze siedzieli dwaj
niewidomi. Kiedy usłyszeli, że
przechodzi Jezus, zawołali: „Pa-
nie, Synu Dawida, zlituj si� nad
nami!”p. 31 Ale ludzie zacz�li

20:20 �Lub „pokłon”. 20:28 �Lub „du-
sz�”.

ich ganić i uciszać. Oni jednak
jeszcze głośniej wołali: „Panie,
Synu Dawida, zlituj si� nad na-
mi!”. 32 Jezus wi�c si� zatrzy-
mał, zawołał ich i spytał: „Co
chcecie, żebym dla was zrobił?”.
33 A oni powiedzieli: „Panie,
niech nasze oczy si� otworz�”.
34 Jezus, przepełniony litości�,
dotkn�ł ich oczua, a wtedy na-
tychmiast odzyskali wzrok i po-
szli za nim.

21 Kiedy Jezus z uczniami
zbliżał si� do Jerozolimy

i dotarł do Betfage na Górze
Oliwnej, wysłał dwóch z nichb

2 z takim poleceniem: „Idźcie
do wioski, któr� widzicie. Gdy
tylko tam dojdziecie, znajdziecie
uwi�zan� oślic� razem z osioł-
kiem. Odwi�żcie je i przypro-
wadźcie do mnie. 3 A gdyby
ktoś wam coś powiedział, ma-
cie wyjaśnić: ‚Pan ich potrzebu-
je’. Wtedy od razu pozwoli je za-
brać”.

4 A stało si� tak, żeby si�
spełniły słowa przekazane przez
proroka: 5 „Powiedzcie córce
syjońskiej: ‚Przybywa do ciebie
twój królc. Jest łagodnyd. Siedzi
na ośle, na źrebi�ciu zwierz�cia
nosz�cego ci�żary’”e.

6 Uczniowie wi�c poszli i zro-
bili tak, jak im Jezus poleciłf.
7 Przyprowadzili oślic� oraz
osiołka i włożyli na nie swo-
je wierzchnie szaty, a on na
nich� usiadłg. 8 Wi�kszość lu-
dzi z tłumu rozkładała na dro-
dze swoje wierzchnie szatyh,
a inni rozkładali gał�zie, które
ścinali z drzew. 9 Ponadto tłu-
my, id�ce przed nim i za nim,
wołały: „Zechciej wybawić� Sy-
na Dawidowego! i Błogosławiony,

21:7 �Najwyraźniej chodzi o szaty.
21:9 �Gr. hosanná. Prośba do Boga
o wybawienie. Słowa tego używano też
jako radosnego okrzyku.
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który przychodzi w imieniu Je-
howy�!a Zechciej go wybawić na
wysokościach!”b.

10 A gdy wjechał do Jerozo-
limy, w całym mieście zapano-
wało poruszenie. „Kto to jest?”—
pytano. 11 Tłumy mówiły: „To
jest Jezus, prorokc z Nazaretu
w Galilei!”.

12 Jezus wszedł do świ�ty-
ni i powyrzucał stamt�d wszyst-
kich sprzedaj�cych i kupuj�cych,
i poprzewracał stoły wymienia-
j�cych pieni�dze, a także ławy
sprzedawców goł�bid. 13 I po-
wiedział do nich: „Jest napisane:
‚Mój dom b�dzie nazwany domem
modlitwy’e. A wy robicie z niego
jaskini� przest�pców”f. 14 Po-
deszli tam również do niego nie-
widomi i kulawi, a on ich uleczył.

15 Gdy naczelni kapłani i
uczeni w piśmie� zobaczyli cu-
da, których dokonał, oraz chłop-
ców, którzy wołali w świ�tyni:
„Zechciej wybawić Syna Dawi-
dowego!”g, oburzyli si�h 16 i po-
wiedzieli do niego: „Czy słyszysz,
co oni mówi�?”. Jezus odparł:
„Tak. Czy nigdy nie czytaliście:
‚Słowami z ust dzieci i niemow-
l�t przysporzyłeś sobie chwa-
ły’?” i. 17 Potem ich tam pozo-
stawił, opuścił miasto i udał si�
do Betanii, gdzie sp�dził nocj.

18 Wracaj�c wcześnie rano
do miasta, poczuł głódk. 19 Kie-
dy zobaczył przy drodze drzewo
figowe, podszedł do niego, ale
nie znalazł na nim nic oprócz
liści l. Powiedział wi�c: „Niech
już nigdy nie b�dzie na tobie
owoców”m. I drzewo natych-
miast uschło. 20 A gdy ucznio-
wie to zobaczyli, zdumieni zapy-
tali: „Jak to si� stało, że drzewo
figowe natychmiast uschło?”n.
21 Jezus odrzekł: „Zapewniam

21:9 �Zob. Dodatek A5. 21:15
�Zob. Słowniczek poj�ć.

was, że jeśli b�dziecie mieć wia-
r� i nie b�dziecie w�tpić, to nie
tylko zrobicie to, co ja z drze-
wem figowym. Ale nawet gdy
powiecie tej górze: ‚Podnieś si�
i rzuć w morze’, to tak si� sta-
niea. 22 I otrzymacie wszystko,
o co z wiar� byście si� pomod-
lili”b.

23 Kiedy przybył do świ�ty-
ni i nauczał, podeszli do nie-
go naczelni kapłani i starsi lu-
du i zapytali: „Jakim prawem
robisz te rzeczy? Kto ci dał ta-
k� władz�?”c. 24 Jezus odparł:
„Ja też was o coś spytam. Jeśli
mi odpowiecie, to i ja wam
powiem, jakim prawem to ro-
bi�: 25 Kto upoważnił Jana do
udzielania chrztu? Niebo czy lu-
dzie?”. Wtedy oni zacz�li si� mi�-
dzy sob� zastanawiać: „Jeśli po-
wiemy: ‚Niebo’, to on nas zapyta:
‚Czemu wi�c nie uwierzyliście
Janowi?’d. 26 A jeśli powiemy:
‚Ludzie’, to narazimy si� tłumo-
wi, bo wszyscy uważaj� Jana za
proroka”. 27 Rzekli wi�c Jezu-
sowi: „Nie wiemy”. A wtedy on
odrzekł: „Ja też wam nie po-
wiem, jakim prawem robi� te
rzeczy.

28 „Jak myślicie? Pewien
człowiek miał dwóch synów.
Podszedł do pierwszego i po-
wiedział: ‚Synu, idź dzisiaj pra-
cować w winnicy’. 29 A on na
to: ‚Nie pójd�’, ale potem po-
żałował tego i poszedł. 30 Gdy
o to samo ojciec poprosił dru-
giego, on odrzekł: ‚Ch�tnie, oj-
cze’, ale nie poszedł. 31 Który
z tych dwóch spełnił wol� ojca?”
Odpowiedzieli: „Ten pierwszy”.
Wtedy Jezus rzekł: „Zapew-
niam was, że poborcy podatko-
wi i prostytutki pr�dzej niż wy
znajd� si� w Królestwie Bożym.
32 Bo przyszedł do was Jan
i pokazał wam drog� prawości,
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ale mu nie uwierzyliście. A po-
borcy podatkowi i prostytutki
mu uwierzylia. I nawet gdy to
widzieliście, nie odczuliście żalu
i nie uwierzyliście mu.

33 „Posłuchajcie innej przy-
powieści: Był pewien właściciel
ziemski, który zasadził winni-
c�b, ogrodził j�, wykuł w niej
tłoczni�, zbudował wież�c, a po-
tem wydzierżawił t� winnic� ho-
dowcom i wyjechał za granic�d.
34 W porze zbiorów wysłał do
hodowców swoich niewolników,
żeby odebrać należn� mu cz�ść
owoców. 35 Jednak hodowcy
chwycili ich i jednego pobili,
drugiego zamordowali, a jeszcze
innego ukamienowalie. 36 Wy-
słał wi�c kolejnych niewolni-
ków, wi�cej niż za pierwszym ra-
zem, ale tamci potraktowali ich
tak samof. 37 W końcu wy-
słał do nich syna, myśl�c so-
bie: ‚Do mojego syna odnios� si�
z szacunkiem’. 38 Ale hodow-
cy na widok syna powiedzieli je-
den do drugiego: ‚To dziedzicg.
Zabijmy go, a wtedy przejmiemy
jego dziedzictwo!’. 39 Chwycili
go wi�c, wywlekli poza winni-
c� i zabilih. 40 Gdy przyjdzie
właściciel winnicy, jak post�pi
z tymi hodowcami?” 41 Od-
powiedzieli mu: „Ponieważ s�
źli, sprowadzi na nich strasz-
n� śmierć�, a winnic� wydzier-
żawi innym hodowcom, od któ-
rych w porze zbiorów otrzyma
owoce”.

42 Jezus im powiedział: „Czy
nigdy nie czytaliście w Pismach
tych słów: ‚Kamień odrzuco-
ny przez budowniczych stał si�
wieńcz�cym kamieniem naroż-
nym�i. Pojawił si� za spraw� Je-
howy� i jest cudowny w naszych
oczach’? j 43 Właśnie dlatego

21:41 �Lub „okropn� zagład�”. 21:42
�Dosł. „głowic� w�gła”. �Zob. Doda-
tek A5.

wam mówi�: Królestwo Boże b�-
dzie wam zabrane, a dane naro-
dowi, który wydaje jego owoce.
44 I kto upadnie na ten kamień,
roztrzaska si�a. A każdy, na ko-
go on upadnie, zostanie zmiaż-
dżony”b.

45 Kiedy naczelni kapłani
i faryzeusze usłyszeli jego przy-
kłady, zorientowali si�, że mówił
o nichc. 46 I chcieli go schwy-
tać�, ale bali si� tłumów, bo te
uważały go za prorokad.

22 Jezus jeszcze raz prze-
mówił do nich za po-

moc� przykładów: 2 „Z Króle-
stwem Niebios jest jak z królem,
który wyprawił synowi wese-
lee. 3 Posłał swoich niewolni-
ków, żeby zwołali zaproszonych
gości, ale ci nie chcieli przyjśćf.
4 Posłał wi�c innych niewol-
ników, żeby powiedzieli zapro-
szonym: ‚Przygotowałem uczt�.
Byki i tuczne zwierz�ta s� po-
zarzynane i wszystko jest goto-
we. Chodźcie na wesele’. 5 Ale
tamci nie byli tym zainteresowa-
ni. Jeden poszedł na swoje po-
le, drugi do swoich interesówg,
6 a pozostali schwytali niewol-
ników króla, znieważyli ich i za-
bili.

7 „Wtedy król wpadł w strasz-
ny gniew. Wysłał wojska i po-
zabijał tych morderców, a ich
miasto spaliłh. 8 Potem powie-
dział niewolnikom: ‚Uczta wesel-
na jest gotowa, ale zaproszeni
nie zasługiwali na ni� i. 9 Dla-
tego idźcie na drogi wychodz�-
ce z miasta i zaproście, kogo
tylko spotkacie’ j. 10 Niewolni-
cy wyszli wi�c na drogi i ze-
brali wszystkich napotkanych,
zarówno złych, jak i dobrych.
I sala weselna napełniła si� ucz-
tuj�cymi�.

21:46 �Lub „aresztować”. 22:10 �Lub
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11 „Gdy król wszedł, żeby
przyjrzeć si� gościom, zobaczył
człowieka, który nie miał na so-
bie weselnego stroju. 12 Zapy-
tał go wi�c: ‚Człowieku, jak si�
tu dostałeś bez weselnego stro-
ju?’. Ale ten nie wiedział, co po-
wiedzieć. 13 Wtedy król rzekł
do swoich sług: ‚Zwi�żcie mu r�-
ce i nogi i wyrzućcie go na ze-
wn�trz, w ciemność. Tam b�dzie
płakał i zgrzytał z�bami’.

14 „Bo wielu jest zaproszo-
nych, ale mało wybranych”.

15 Wtedy faryzeusze ode-
szli i zacz�li spiskować, jak by
tu złapać Jezusa za słowoa.
16 Wysłali wi�c do niego swo-
ich uczniów razem z członkami
stronnictwa Herodab, żeby po-
wiedzieli: „Nauczycielu, wiemy,
że jesteś prawdomówny i zgod-
nie z prawd� nauczasz drogi Bo-
żej i że nikomu nie próbujesz si�
przypodobać, bo nie patrzysz na
to, co rzuca si� w oczy�. 17 Po-
wiedz nam wi�c: Jak myślisz?
Czy wolno� płacić podatek po-
główny Cezarowi, czy nie?”.
18 Ale Jezus, znaj�c ich nie-
godziwość, odparł: „Obłudnicy,
czemu wystawiacie mnie na pró-
b�? 19 Pokażcie mi monet�,
któr� si� płaci podatek”. Przy-
nieśli mu denara�. 20 A on
ich zapytał: „Czyja to podobiz-
na i czyje imi�?”. 21 Odrzekli:
„Cezara”. Wtedy im powiedział:
„W takim razie to, co Cezara,
spłacajcie Cezarowi, a to, co
Boże—Bogu”c. 22 Gdy to usły-
szeli, zdumieli si�, po czym po-
zostawili go i odeszli.

23 Tego dnia przyszli do nie-
go saduceusze, twierdz�cy, że
nie ma zmartwychwstaniad, i za-
pytalie: 24 „Nauczycielu, Moj-

22:16 �Lub „na status społeczny ludzi”.
22:17 �Lub „należy”. 22:19 �Zob. Do-
datek B14.

żesz polecił: ‚Jeśli jakiś m�ż-
czyzna umrze bezdzietnie, to
jego brat ma si� ożenić z jego żo-
n�, żeby przedłużyć jego ród�’a.
25 Było u nas siedmiu braci.
Pierwszy si� ożenił, po czym
zmarł bezdzietnie, a z jego żo-
n� ożenił si� jego brat. 26 Tak
samo było z drugim i trzecim—
aż do siódmego. 27 Po nich
wszystkich umarła ta kobieta.
28 Czyj� wi�c b�dzie żon�,
gdy nast�pi zmartwychwsta-
nie? Przecież poślubiła każdego
z tych siedmiu”.

29 Jezus odpowiedział: „Je-
steście w bł�dzie, bo nie zna-
cie ani Pism, ani mocy Bożejb.
30 Gdy nast�pi zmartwych-
wstanie, ani m�żczyźni nie b�d�
si� żenić, ani kobiety nie b�d�
wychodzić za m�ż, ale b�d� jak
aniołowie w niebiec. 31 A co
do tego, czy umarli zmartwych-
wstan�, to czy nie czytaliście, że
Bóg powiedział: 32 ‚Ja jestem
Bogiem Abrahama, Bogiem Iza-
aka i Bogiem Jakuba’?d Przecież
On nie jest Bogiem umarłych,
lecz żywych”e. 33 Kiedy tłumy
to usłyszały, były ogromnie zdu-
mione jego nauk�f.

34 Gdy faryzeusze si� dowie-
dzieli, że Jezus zamkn�ł sadu-
ceuszom usta, przyszli do niego
cał� grup�. 35 Jeden z nich,
znawca Prawa, wystawił go
na prób� pytaniem: 36 „Na-
uczycielu, które przykazanie
w Prawie jest najważniejsze?”g.
37 Jezus odparł: „ ‚Masz kochać
Jehow��, swojego Boga, całym
sercem, cał� dusz�� i całym
umysłem’h. 38 To jest pierw-
sze i najważniejsze przykazanie.
39 Drugie, podobne do nie-
go, brzmi: ‚Masz kochać swoje-

22:24 �Lub „wzbudzić mu potomstwo”.
22:37 �Zob. Dodatek A5. �Zob. Słow-
niczek poj�ć.
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go bliźniego jak samego sie-
bie’a. 40 Na tych dwóch przy-
kazaniach opiera si� całe Prawo
i pisma proroków”b.

41 Kiedy faryzeusze dalej byli
tam zebrani, Jezus ich zapy-
tałc: 42 „Co myślicie o Chrystu-
sie? Czyim jest synem?”. Odpo-
wiedzieli: „Dawida”d. 43 Wtedy
rzekł do nich: „Dlaczego wi�c
Dawid pod natchnieniem�e na-
zywa go Panem, gdy mówi:
44 ‚Jehowa� powiedział mojemu
Panu: „Zasiadaj po mojej prawej
stronie, aż położ� ci twoich wro-
gów pod nogi”’?f 45 Jeśli Da-
wid nazywa go Panem, to jak
może on być jego synem?”g.
46 I nikt nie potrafił odpowie-
dzieć mu na to nawet jednym
słowem. Od tego dnia nikt też
nie ośmielił si� dalej zadawać
mu pytań.

23 Wtedy Jezus przemówił
do tłumów i do swoich

uczniów: 2 „Na miejscu Mojże-
sza usadowili si� uczeni w piś-
mie� i faryzeusze. 3 Dlatego
czyńcie wszystko, co wam mó-
wi�, ale nie naśladujcie tego, co
robi�, bo mówi�, ale sami tak
nie post�puj�h. 4 Wi�ż� wielkie
ci�żary i wkładaj� je ludziom na
barki i, a sami nie chc� ich na-
wet ruszyć palcem j. 5 Wszyst-
ko, co robi�, robi� po to, żeby
ich ludzie widzielik. Poszerzaj�
pudełeczka z fragmentami Pism,
noszone dla ochrony�l, i wydłu-
żaj� fr�dzle na swoich szatachm.
6 Lubi� najzaszczytniejsze miej-
sca na ucztach�, pierwsze� sie-
dzenia w synagogachn 7 i po-
zdrowienia na rynkach. Lubi�

22:43 �Czyli pod wpływem ducha świ�-
tego. 22:44 �Zob. Dodatek A5. 23:2,
15 �Zob. Słowniczek poj�ć. 23:5
�Dosł. „poszerzaj� swoje filakterie”.
23:6 �Dosł. „wieczerzach”. �Lub „naj-
lepsze”.

też, gdy ludzie tytułuj� ich Rab-
bi�. 8 Ale wy nie pozwalajcie
nazywać si� Rabbi, bo macie jed-
nego Nauczycielaa, a wy wszys-
cy jesteście braćmi. 9 I niko-
go na ziemi nie tytułujcie ojcem,
bo macie jednego Ojcab—tego
w niebie. 10 Ani nie pozwalaj-
cie nazywać si� mistrzami, bo
macie jednego Mistrza—Chrys-
tusa. 11 Najwi�kszy wśród was
ma być waszym sług�c. 12 Kto
si� wywyższa, b�dzie poniżonyd,
a kto si� uniży, b�dzie wywyż-
szonye.

13 „Biada wam, uczeni w piś-
mie i faryzeusze, obłudnicy! Bo
zamykacie przed ludźmi Króle-
stwo Niebios. Sami do niego
nie wchodzicie ani nie pozwala-
cie wejść tym, którzy do niego
zmierzaj�f. 14 ——�

15 „Biada wam, uczeni w piś-
mie i faryzeusze, obłudnicy!g Bo
przemierzacie morze i l�d, że-
by pozyskać jednego prozelit��,
a gdy si� nim stanie, sprawiacie,
że zasługuje na Gehenn�� dwa
razy bardziej niż wy sami.

16 „Biada wam, ślepi prze-
wodnicy!h Bo mówicie: ‚Jeśli ktoś
przysi�ga na świ�tyni�, nie ma to
żadnego znaczenia, ale jeśli ktoś
przysi�ga na złoto świ�tyni, to
musi dotrzymać zobowi�zania’ i.
17 Głupi i ślepi! Co w rzeczywis-
tości jest ważniejsze—złoto czy
świ�tynia, która to złoto uświ�-
ca? 18 Mówicie też: ‚Jeśli ktoś
przysi�ga na ołtarz, nie ma to
żadnego znaczenia, ale jeśli ktoś
przysi�ga na dar na ołtarzu,
to musi dotrzymać zobowi�za-
nia’. 19 ´

Slepi! Co w rzeczywis-
tości jest ważniejsze—dar czy oł-
tarz, który ten dar uświ�ca?
20 Kto wi�c przysi�ga na ołtarz,

23:7 �Lub „Nauczycielu”. 23:14 �Zob.
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ten przysi�ga i na niego, i na
wszystko, co si� na nim znajduje.
21 Kto przysi�ga na świ�tyni�,
ten przysi�ga i na ni�, i na Tego,
który j� zamieszkujea. 22 A kto
przysi�ga na niebo, ten przysi�-
ga i na tron Boży, i na Tego, któ-
ry na nim zasiada.

23 „Biada wam, uczeni w piś-
mie i faryzeusze, obłudnicy! Bo
dajecie dziesi�cin� z mi�ty, kop-
ru i kminub, ale lekceważycie to,
co w Prawie ważniejsze—spra-
wiedliwośćc, miłosierdzied i wier-
ność. Tamte rzeczy należało czy-
nić, ale i tych nie lekceważyće.
24 ´

Slepi przewodnicyf, odce-
dzacie komarag, a połykacie wiel-
bł�da!h

25 „Biada wam, uczeni w piś-
mie i faryzeusze, obłudnicy! Bo
oczyszczacie z zewn�trz kielich
i mis�i, ale wewn�trz s� one peł-
ne chciwości�j i poż�dliwościk.
26 ´

Slepy faryzeuszu, oczyść
najpierw wn�trze kielicha i mi-
sy, żeby i z zewn�trz mogły stać
si� czyste.

27 „Biada wam, uczeni w piś-
mie i faryzeusze, obłudnicy!l Bo
przypominacie pobielane gro-
bym, które z zewn�trz wydaj� si�
pi�kne, ale wewn�trz s� pełne
kości zmarłych i wszelkich nie-
czystych rzeczy. 28 Tak i wy
z zewn�trz wydajecie si� lu-
dziom prawi, ale wewn�trz je-
steście pełni obłudy i bezpra-
wian.

29 „Biada wam, uczeni w piś-
mie i faryzeusze, obłudnicy!o Bo
budujecie groby prorokom i
ozdabiacie grobowce� prawychp,
30 i mówicie: ‚Gdybyśmy żyli
w czasach swoich przodków, nie
przelewalibyśmy razem z nimi
krwi proroków’. 31 W ten spo-

23:25 �Lub „grabieży”. 23:29 �Lub
„grobowce pami�ci”.

sób sami si� przyznajecie, że
jesteście synami tych, którzy
mordowali prorokówa. 32 Do-
kończcie wi�c dzieła, które roz-
pocz�li wasi przodkowie�.

33 „W�że, pomiocie żmijo-
wyb, czy zdołacie unikn�ć ska-
zania na Gehenn��?c 34 Dlate-
go posyłam do was prorokówd,
m�drych ludzi i nauczycielie.
Niektórych z nich zabijecief i
stracicie na palu, niektórych b�-
dziecie biczowaćg w swoich sy-
nagogach i prześladowaćh od
miasta do miasta, 35 żeby na
was spadła wina za wszelk�
krew prawych przelan� na zie-
mi, od krwi prawego Abla i do
krwi Zachariasza—syna Bara-
chiasza—którego zamordowali-
ście mi�dzy sanktuarium a ołta-
rzem j. 36 Zapewniam was, że
wszystko to spadnie na to poko-
lenie.

37 „Jerozolimo, Jerozolimo,
ty, która zabijasz proroków i ka-
mienujesz tych, co zostali do
ciebie posłani!k Ileż to razy
chciałem zebrać twoje dzieci,
jak kokoszka zbiera pod skrzyd-
ła swoje kurcz�ta! Ale wy te-
go nie chcieliście l. 38 Dlatego
wasz dom� zostawia si� wam�m.
39 Bo mówi� wam, że odt�d na
pewno nie b�dziecie mnie wi-
dzieć, aż powiecie: ‚Błogosła-
wiony, który przychodzi w imie-
niu Jehowy�!’ ”n.

24 Kiedy Jezus wychodził ze
świ�tyni, podeszli do nie-

go uczniowie, żeby mu poka-
zać budowle świ�tynne. 2 Wte-
dy rzekł do nich: „Czy widzicie
to wszystko? Zapewniam was,
że nie pozostanie tu kamień

23:32 �Dosł. „dopełnijcie miary swo-
ich praojców”. 23:33 �Zob. Słowniczek
poj�ć. 23:38 �Chodzi o świ�tyni�.
�Możliwe też „zostawia si� wam opusz-
czony”. 23:39 �Zob. Dodatek A5.
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na kamieniu—wszystko obróci
si� w ruin�”a.

3 A gdy siedział na Górze
Oliwnej, uczniowie podeszli do
niego na osobności i poprosili:
„Powiedz nam: Kiedy to nast�pi
i co b�dzie znakiem twojej obec-
ności�b oraz zakończenia syste-
mu rzeczy�?”c.

4 Jezus im odpowiedział:
„Uważajcie, żeby was nikt nie
wprowadził w bł�dd, 5 bo po-
jawi si� wielu takich, którzy b�-
d� si� powoływać na moje imi�
i mówić: ‚Ja jestem Chrystu-
sem’. I wielu wprowadz� w bł�de.
6 B�dziecie słyszeć odgłosy
wojen tocz�cych si� w pobliżu,
a także doniesienia o wojnach
tocz�cych si� daleko. Uważajcie,
żeby si� nie przestraszyć, bo te
rzeczy musz� nast�pić. Ale nie
oznacza to jeszcze końcaf.

7 „Bo naród powstanie prze-
ciw narodowi i królestwo prze-
ciw królestwug. W jednym miej-
scu po drugim b�dzie też głódh

i trz�sienia ziemi i. 8 A wszyst-
kie te rzeczy to dopiero pocz�-
tek dotkliwych cierpień�.

9 „Ludzie b�d� was prześla-
dować�j i zabijaćk, i z powodu
mojego imienia wszystkie naro-
dy b�d� pałać do was niena-
wiści� l. 10 Wtedy też wielu od-
padnie od wiary i jedni drugich
b�d� zdradzać oraz nienawi-
dzić. 11 Pojawi si� wielu fał-
szywych proroków i wielu wpro-
wadz� w bł�dm. 12 A z powodu
wzrostu bezprawia miłość wi�k-
szości ozi�bnie. 13 Ale ten,
kto wytrwa do końca, zosta-
nie wybawionyn. 14 I ta do-
bra nowina o Królestwie b�-

24:3, 15 �Zob. Słowniczek poj�ć. 24:3
�Lub „zakończenia epoki”. Zob. Słow-
niczek poj�ć. 24:8 �Dosł. „bólów po-
rodowych”. 24:9 �Dosł. „wydawać was
na ucisk”.

dzie głoszona na całym świecie�
na świadectwo wszystkim na-
rodoma. A potem nadejdzie ko-
niec.

15 „Kiedy wi�c zobaczycie, że
w świ�tym miejscu� stoi obrzyd-
liwość sprowadzaj�ca spusto-
szenieb, o której mówił prorok
Daniel (czytelnik musi si� tu wy-
kazać rozeznaniem), 16 niech
ci w Judei zaczn� uciekać w
góryc. 17 Kto b�dzie na da-
chu, niech nie wchodzi do do-
mu, żeby zabrać swój dobytek,
18 a kto b�dzie w polu, niech
nie wraca po swoj� wierzchni�
szat�. 19 Jakże trudno b�dzie
w te dni kobietom ci�żarnym
i karmi�cym piersi�! 20 Módl-
cie si�, żeby wasza ucieczka nie
przypadła w porze zimowej ani
w szabat, 21 bo nastanie wte-
dy wielki uciskd, jakiego jeszcze
nie było od pocz�tku świata i ja-
kiego już nigdy wi�cej nie b�-
dziee. 22 Gdyby te dni nie zo-
stały skrócone, nikt� by nie
ocalał. Ale ze wzgl�du na wybra-
nych te dni zostan� skróconef.

23 „A jeśli ktoś wam powie:
‚Patrzcie, Chrystus jest tutaj!’g
albo ‚Jest tam!’, nie wierzcie
w toh. 24 Bo powstan� fał-
szywi chrystusowie oraz fałszy-
wi prorocy i i b�d� czynić wiel-
kie znaki i cuda, żeby—jeśli
to możliwe—wprowadzić w bł�d j

nawet wybranych. 25 Pami�-
tajcie, że was przestrzegłem.
26 Jeśli wi�c wam powiedz�:
‚Jest na pustkowiu!’, nie idźcie
tam, a jeśli powiedz�: ‚Jest w gł�-
bi domu�!’, nie wierzcie w tok.
27 Bo jak błyskawica ukazuje si�
na wschodzie i rozświetla nie-
bo aż po zachód, tak też b�dzie

24:14 �Lub „po całej zamieszkanej
ziemi”. 24:22 �Dosł. „żadne ciało”.
24:26 �Dosł. „w wewn�trznych poko-
jach”.
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z obecności�� Syna Człowiecze-
goa. 28 Gdziekolwiek jest trup,
tam zlec� si� orłyb.

29 „Natychmiast po tych
dniach ucisku słońce ściemnie-
jec, ksi�życ przestanie świecić,
gwiazdy b�d� spadać z nieba,
a moce nieba zostan� wstrz�ś-
ni�ted. 30 Wtedy na niebie uka-
że si� znak Syna Człowieczego,
a wszystkie narody� z rozpa-
czy b�d� bić si� w piersie i zo-
bacz� Syna Człowieczegof przy-
chodz�cego na obłokach nieba
z moc� oraz w wielkiej chwaleg.
31 I pośle on swoich aniołów
z pot�żnym dźwi�kiem tr�by,
i zbior� jego wybranych z czte-
rech stron świata�, od jednego
krańca nieba do drugiegoh.

32 „Wyci�gnijcie nauk� z
przykładu drzewa figowego: Gdy
tylko jego gał�zki staj� si�
mi�kkie i wypuszczaj� liście,
poznajecie, że blisko jest la-
to i. 33 Podobnie gdy zobaczy-
cie wszystkie te rzeczy, wiedz-
cie, że Syn Człowieczy jest
blisko, u drzwi j. 34 Zapewniam
was, że to pokolenie nie przemi-
nie, dopóki to wszystko nie na-
st�pi. 35 Niebo i ziemia prze-
min�, ale moje słowa na pewno
nie przemin�k.

36 „O tym dniu i godzinie nie
wie niktl—ani aniołowie w nie-
bie, ani Syn, tylko sam Ojciecm.
37 Bo z obecności�� Syna Czło-
wieczego b�dzie tak, jak było za
dni Noegon. 38 W tamtych cza-
sach przed potopem ludzie jedli
i pili, m�żczyźni si� żenili, a ko-
biety wydawano za m�ż—aż do
dnia, gdy Noe wszedł do arkio.
39 I nie zwrócili na nic uwa-
gi, aż przyszedł potop i zmiótł
ich wszystkichp. Podobnie b�-

24:27, 37 �Zob. Słowniczek poj�ć.
24:30 �Dosł. „plemiona ziemi”. 24:31
�Dosł. „czterech wiatrów”.

dzie z obecności� Syna Człowie-
czego. 40 Wtedy dwóch m�ż-
czyzn b�dzie w polu i jeden
b�dzie wzi�ty, a drugi pozosta-
wiony. 41 Dwie kobiety b�d�
mleć w żarnach i jedna b�dzie
wzi�ta, a druga pozostawionaa.
42 Dlatego stale czuwajcie, bo
nie wiecie, którego dnia wasz
Pan przyjdzieb.

43 „Ale wiedzcie jedno: Gdy-
by gospodarz zdawał sobie spra-
w�, o której porze w nocy�
przyjdzie złodziejc, czuwałby i
nie pozwoliłby włamać si� do
swojego domud. 44 Dlatego i wy
okażcie si� gotowie, bo Syn
Człowieczy przyjdzie o godzinie,
której si� nie domyślacie.

45 „Kto rzeczywiście jest nie-
wolnikiem wiernym i roztrop-
nym, którego pan ustanowił nad
sługami w swoim domu�, żeby
im dawał pokarm we właściwym
czasie?f 46 Szcz�śliwy ten nie-
wolnik, jeśli jego pan, gdy przyj-
dzie, zastanie go przy tej pracy!g
47 Zapewniam was, że ustanowi
go nad całym swoim mieniem.

48 „Ale gdyby ten niewolnik
okazał si� zły i pomyślał sobie:
‚Mój pan zwleka’h 49 i gdyby
zacz�ł bić swoich współniewol-
ników oraz jeść i pić z notorycz-
nymi pijakami, 50 to jego pan
przyjdzie w nieoczekiwanym dla
niego dniu i o nieznanej mu go-
dzinie i 51 i ukarze go z naj-
wi�ksz� surowości�, i wyznaczy
mu miejsce z obłudnikami. Tam
b�dzie on płakał i zgrzytał z�-
bami j.

25 „Z Królestwem Niebios
jest jak z 10 dziewicami,

które wzi�ły swoje lampyk i wy-
szły na spotkanie panu młode-
mu�l. 2 Pi�ć z nich było głu-

24:43 �Lub „o której straży nocnej”.
24:45 �Lub „nad swoj� czeladzi�”.
25:1 �Lub „oblubieńcowi”.
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pich, a pi�ć m�drych�a. 3 Głu-
pie wzi�ły ze sob� lampy, ale nie
wzi�ły oliwy, 4 natomiast m�d-
re wzi�ły i lampy, i naczynia
z oliw�. 5 Gdy pan młody si�
spóźniał, wszystkie poczuły si�
śpi�ce i zasn�ły. 6 Nagle w
środku nocy rozległ si� okrzyk:
‚Patrzcie, pan młody! Wyjdź-
cie mu na spotkanie’. 7 Na to
wszystkie dziewice wstały i do-
prowadziły swoje lampy do po-
rz�dkub. 8 Wtedy głupie zwró-
ciły si� do m�drych: ‚Dajcie
nam troch� oliwy, bo nasze lam-
py gasn�’. 9 M�dre odpowie-
działy: ‚Mogłoby nie wystarczyć
i dla was, i dla nas. Lepiej idź-
cie do handlarzy i sobie kupcie’.
10 Gdy one poszły, przyszedł
pan młody. Dziewice, które by-
ły gotowe, weszły z nim na ucz-
t� weseln�c, po czym zamkni�to
drzwi. 11 Później przyszły po-
zostałe dziewice i zawołały: ‚Pa-
nie, panie, otwórz nam!’d. 12 A
on im odpowiedział: ‚Oświad-
czam wam, że was nie znam’.

13 „Dlatego stale czuwajciee,
bo nie znacie ani dnia, ani go-
dzinyf.

14 „Z Królestwem Niebios
jest też jak z człowiekiem, któ-
ry wybierał si� za granic� i
wezwał swych niewolników, że-
by powierzyć im swoje mienieg.
15 Jednemu dał 5 talentów�,
drugiemu—2, a trzeciemu—1.
Każdemu dał według jego zdol-
ności. Potem wyjechał za gra-
nic�. 16 Ten, który otrzymał
5 talentów, natychmiast po-
szedł, zacz�ł nimi obracać i za-
robił kolejne 5. 17 Podobnie
ten, który otrzymał 2 talenty, za-
robił kolejne 2. 18 Ale ten, któ-
ry otrzymał tylko 1 talent, od-

25:2 �Lub „roztropnych”. 25:15 �Gr.
talent odpowiadał 20,4 kg. Zob. Doda-
tek B14.

szedł, wykopał w ziemi dół
i ukrył pieni�dze� swojego pana.

19 „Po długim czasie pan
tych niewolników przyszedł i
zacz�ł si� z nimi rozliczaća.
20 Ten, który otrzymał 5 talen-
tów, przyniósł jeszcze 5 i po-
wiedział: ‚Panie, powierzyłeś mi
5 talentów. Zobacz, zarobiłem
kolejne 5’b. 21 Wtedy pan rzekł
do niego: ‚

´
Swietnie, niewolniku

dobry i wierny! Byłeś wierny
w niewielu rzeczach, ustanowi�
ci� nad wielomac. Chodź, miej
udział w radości swojego pana’d.
22 Potem podszedł ten, który
otrzymał 2 talenty, i powiedział:
‚Panie, powierzyłeś mi 2 ta-
lenty. Zobacz, zarobiłem kolej-
ne 2’e. 23 Wtedy pan rzekł do
niego: ‚

´
Swietnie, niewolniku do-

bry i wierny! Byłeś wierny w nie-
wielu rzeczach, ustanowi� ci�
nad wieloma. Chodź, miej udział
w radości swojego pana’.

24 „W końcu podszedł nie-
wolnik, który otrzymał 1 talent,
i zacz�ł si� tłumaczyć: ‚Pa-
nie, wiedziałem, że jesteś czło-
wiekiem wymagaj�cym—żniesz
tam, gdzie nie siałeś, i zbie-
rasz tam, gdzie nie odwiewałeśf.
25 Przestraszyłem si� wi�c i po-
szedłem ukryć twój talent w zie-
mi. Oto i on’. 26 Na to pan
rzekł: ‚Niewolniku zły i leni-
wy, przecież wiedziałeś, że żn�
tam, gdzie nie siałem, i zbie-
ram tam, gdzie nie odwiewałem.
27 Trzeba było powierzyć mo-
je pieni�dze� bankierom, a ja po
powrocie� odebrałbym je z od-
setkami.

28 „‚Dlatego zabierzcie mu
ten talent i dajcie temu, który
ma 10 talentówg. 29 Bo każde-
mu, kto ma, b�dzie dane jeszcze

25:18, 27 �Dosł. „srebro”. 25:27
�Dosł. „przyszedłszy”.
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wi�cej i b�dzie miał obfitość.
Ale temu, kto nie ma, b�dzie za-
brane nawet to, co maa. 30 A
nieużytecznego niewolnika wy-
rzućcie na zewn�trz, w ciem-
ność. Tam b�dzie płakał i zgrzy-
tał z�bami’.

31 „Kiedy Syn Człowieczyb

przyjdzie w swojej chwale wraz
ze wszystkimi aniołamic, wtedy
zasi�dzie na swoim wspaniałym
tronie. 32 B�d� przed nim ze-
brane wszystkie narody i b�dzie
oddzielał jednych ludzi od dru-
gich, jak pasterz oddziela owce
od kóz. 33 Owce postawid po
swojej prawej stronie, a kozy po
leweje.

34 „Wtedy Król powie do
tych po swojej prawej stro-
nie: ‚Chodźcie, pobłogosławieni
przez mojego Ojca, odziedzicz-
cie Królestwo przygotowane
dla was od założenia świata.
35 Bo byłem głodny, a daliście
mi jeść. Byłem spragniony, a da-
liście mi pić. Byłem obcy, a przy-
j�liście mnie gościnnief. 36 By-
łem nagi�, a ubraliście mnieg.
Byłem chory, a zaopiekowa-
liście si� mn�. Byłem w wi�zie-
niu, a odwiedziliście mnie’h.
37 Wtedy prawi go zapytaj�:
‚Panie, kiedy widzieliśmy, że je-
steś głodny, i ci� nakarmiliśmy,
albo że jesteś spragniony, i da-
liśmy ci pić? i 38 Kiedy widzie-
liśmy, że jesteś obcy, i przyj�li-
śmy ci� gościnnie, albo że jesteś
nagi, i ci� ubraliśmy? 39 Kie-
dy widzieliśmy, że jesteś chory
lub w wi�zieniu, i ci� odwiedzi-
liśmy?’. 40 A Król im odpowie:
‚Wiedzcie, że wszystko, co zro-
biliście dla jednego z najmniej-
szych moich braci, to zrobiliście
dla mnie’ j.

41 „Nast�pnie powie do tych
po swojej lewej stronie: ‚Przekl�-

25:36 �Lub „potrzebowałem ubrania”.

ci, odejdźcie ode mniea w ogień
wiecznyb, przygotowany dla Dia-
bła i jego aniołówc. 42 Bo by-
łem głodny, ale nie daliście mi
jeść, i byłem spragniony, ale nie
daliście mi pić. 43 Byłem ob-
cy, ale nie przyj�liście mnie goś-
cinnie; byłem nagi, ale mnie
nie ubraliście; byłem chory i w
wi�zieniu, ale si� mn� nie za-
opiekowaliście’. 44 Wtedy rów-
nież oni go zapytaj�: ‚Panie, kie-
dy widzieliśmy, że jesteś głodny,
spragniony, obcy, nagi, chory
lub w wi�zieniu, i nie przyszli-
śmy ci z pomoc��?’. 45 A on
im odpowie: ‚Wiedzcie, że czego
nie zrobiliście dla jednego z tych
najmniejszych, tego nie zrobili-
ście dla mnie’d. 46 I ci zostan�
bezpowrotnie zgładzeni�e, a pra-
wi b�d� żyć wiecznie”f.

26 Kiedy Jezus skończył mó-
wić wszystkie te rzeczy,

powiedział uczniom: 2 „Wie-
cie, że za dwa dni przypada Pas-
chag. Syn Człowieczy zostanie
wtedy wydany wrogom i straco-
ny na palu”h.

3 Tymczasem naczelni kap-
łani i starsi ludu zebrali si�
na dziedzińcu domu arcykapła-
na Kajfasza i 4 i spiskowali j,
jak podst�pem schwytać� Jezu-
sa i go zabić. 5 Mówili jednak:
„Tylko nie podczas świ�ta, żeby
nie doszło do rozruchów wśród
ludu”.

6 Kiedy Jezus był w Beta-
nii, w domu Szymona Tr�do-
wategok, 7 i jadł posiłek�, po-
deszła do niego pewna kobieta,
która miała ze sob� alabastro-
wy flakon z drogim, pachn�-
cym olejkiem, i zacz�ła wylewać

25:44 �Dosł. „nie usłużyliśmy ci”.
25:46 �Dosł. „odejd� na wieczne od-
ci�cie”, b�d� niczym gał�zie odci�-
te od drzewa. 26:4 �Lub „aresztować”.
26:7 �Lub „półleżał przy stole”.
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mu ten olejek na głow�. 8 Na
ten widok uczniowie oburzyli si�
i powiedzieli: „Po co takie mar-
notrawstwo? 9 Przecież moż-
na to było drogo sprzedać,
a pieni�dze rozdać biednym”.
10 Jezus, wiedz�c, co mówi�,
rzekł do nich: „Czemu chcecie
sprawić tej kobiecie przykrość?
Spełniła wobec mnie szlachetny
uczynek. 11 Biednych zawsze
macie u siebiea, ale mnie nie za-
wsze b�dziecie mielib. 12 Ona
wylała ten pachn�cy olejek na
moje ciało, żeby mnie przygo-
tować na pogrzebc. 13 Zapew-
niam was, że gdziekolwiek na
świecie b�dzie głoszona dobra
nowina, tam b�dzie też opowia-
dane, co zrobiła ta kobieta—
dla upami�tnienia jej gestu”d.

14 Wtedy jeden z Dwunastu,
zwany Judaszem Iskarioteme,
poszedł do naczelnych kapła-
nów f 15 i zapytał: „Co mi da-
cie, żebym go wam wydał?”g.
Obiecali mu 30 srebrnikówh.
16 Odt�d wi�c szukał okazji, że-
by zdradzić Jezusa.

17 Pierwszego dnia�
´
Swi�ta

Przaśników�i podeszli do Jezu-
sa uczniowie i spytali: „Gdzie
chcesz, żebyśmy ci przygotowali
posiłek paschalny?” j. 18 On
odparł: „Idźcie do miasta, do
człowieka tego a tego, i po-
wiedzcie mu, że Nauczyciel mó-
wi: ‚Wyznaczony mi czas jest
bliski. Chc� w twoim domu ob-
chodzić z uczniami Pasch�’”.
19 Zrobili wi�c tak, jak im pole-
cił, i przygotowali posiłek pas-
chalny.

20 A kiedy nastał wieczórk,
Jezus zaj�ł miejsce� przy sto-

26:17 �Lub „w przeddzień”. �W cza-
sach Jezusa Pascha (14 nisan) była tak
mocno powi�zana ze

´
Swi�tem Przaśni-

ków (15-21 nisan), że nieraz uważano j�
za jego cz�ść. 26:20 �Lub „półleżał”.

le wraz z 12 uczniamia. 21 Gdy
jedli, powiedział: „Wiedzcie, że
jeden z was mnie zdradzi”b.
22 Bardzo tym zasmuceni za-
cz�li mówić jeden przez dru-
giego: „Panie, chyba nie ja?”.
23 On odpowiedział: „Ten, któ-
ry macza ze mn� chleb w tej
samej misie, właśnie ten mnie
zdradzic. 24 Wprawdzie Syn
Człowieczy odchodzi, tak jak
jest o nim napisane, ale bia-
dad człowiekowi, który go zdra-
dzi!e Byłoby lepiej dla tego czło-
wieka, gdyby si� nie urodził”f.
25 Wtedy Judasz, który zamie-
rzał go zdradzić, rzekł: „To chy-
ba nie ja, Rabbi?”. A Jezus od-
parł: „Sam to powiedziałeś”�.

26 Gdy jeszcze jedli, Jezus
wzi�ł chleb i si� pomodlił�, po
czym połamał gog i daj�c ucz-
niom, rzekł: „Bierzcie, jedzcie.
Ten chleb oznacza moje cia-
ło”h. 27 Wzi�ł także kielich,
złożył podzi�kowania, po czym
dał im go, mówi�c: „Pijcie
z niego wszyscy i, 28 bo wino
w nim oznacza moj� ‚krew j przy-
mierza’k, która ma być wyla-
na za wielu l, żeby mogli do-
st�pić przebaczenia grzechówm.
29 Ale mówi� wam, że odt�d na
pewno nie b�d� pił wina� aż do
dnia, gdy b�d� pił z wami no-
we wino w Królestwie swojego
Ojca”n. 30 W końcu, po zaśpie-
waniu pieśni pochwalnych�, po-
szli w kierunku Góry Oliwnejo.

31 Wtedy Jezus im powie-
dział: „Tej nocy wszyscy po-
tkniecie si� w zwi�zku z tym,
co mnie spotka, bo jest napisa-
ne: ‚Uderz� pasterza i trzoda si�
rozproszy’p. 32 A gdy zostan�

26:25 � Idiom oznaczaj�cy odpowiedź
twierdz�c�. 26:26 �Lub „wypowiedział
błogosławieństwo”. 26:29 �Lub „te-
go produktu z winorośli”. 26:30 �Lub
„hymnów; psalmów”.

ROZDZ. 26
a Pwt 15:11

b Mk 14:7

c Mk 14:8
Jn 12:7

d Mk 14:9

e Mt 10:2, 4
Jn 13:2

f Mk 14:10, 11
Łk 22:3-6

g Jn 11:57

h Wj 21:32
Za 11:12
Mt 27:3

i Wj 12:18
Wj 23:15
Łk 22:1

j Mk 14:12-16
Łk 22:7-13

k Pwt 16:6
��������������������

szpalta 2
a Mk 14:17-21

Łk 22:14

b Łk 22:21-23
Jn 6:70
Jn 13:21, 22

c Ps 41:9
Mk 14:20
Łk 22:21
Jn 13:26

d Pwt 27:25

e Łk 22:22
Jn 17:12

f Mk 14:21

g 1Ko 10:16

h Mk 14:22
Łk 22:19
1Ko 11:23-26

i Mk 14:23
Łk 22:20

j 1Ko 10:16

k Wj 24:8
Jer 31:31
Heb 7:22

l Mt 20:28
Mk 14:24

m Ef 1:7
Heb 9:20, 22

n Mk 14:25
Łk 22:18

o Łk 22:39
Jn 18:1

p Za 13:7
Mk 14:27, 28
Jn 16:32

1389 MATEUSZA 26:8-32



wskrzeszony, pójd� przed wami
do Galilei”a. 33 Ale Piotr od-
parł: „Choćby w zwi�zku z tob�
potkn�li si� wszyscy inni, ja ni-
gdy si� nie potkn�!”b. 34 Jezus
rzekł do niego: „Zapewniam ci�,
że tej nocy, zanim kogut zapie-
je, trzy razy si� mnie zaprzesz”c.
35 Piotr mu powiedział: „Nawet
gdybym miał z tob� umrzeć, na
pewno si� ciebie nie zapr�”d.
Tak samo zarzekali si� wszyscy
inni uczniowie.

36 Potem Jezus przyszedł
z nimi na miejsce zwane Get-
semanie i powiedział: „Usi�dźcie
tutaj, a ja pójd� tam i b�d� si�
modlił”f. 37 Wzi�ł ze sob� Pio-
tra oraz obu synów Zebedeusza
i pogr�żony w smutku zacz�ł si�
bardzo trapićg. 38 Odezwał si�
do nich: „Ogarn�ł mnie� śmier-
telny smutek. Pozostańcie tu
i czuwajcie ze mn�”h. 39 I od-
szedł nieco dalej, padł na twarz
i si� modlił i: „Mój Ojcze, jeśli to
możliwe, niech ten kielich j mnie
ominie. Ale niech b�dzie nie tak,
jak ja chc�, lecz tak, jak Ty
chcesz”k.

40 Potem wrócił do uczniów
i zastał ich śpi�cych. Powie-
dział wi�c do Piotra: „Czy nawet
przez godzin� nie mogliście ze
mn� czuwać? l 41 Stale czuwaj-
ciem i wci�ż si� módlcien, żeby
nie ulec pokusieo. Duch oczywi-
ście jest ochoczy, ale ciało sła-
be”p. 42 Znowu, po raz drugi,
odszedł i si� modlił: „Mój Oj-
cze, jeśli nie jest możliwe, że-
by ten kielich mnie omin�ł, lecz
mam go wypić, to niech si�
stanie Twoja wola”q. 43 Kie-
dy ponownie przyszedł, rów-
nież zastał ich śpi�cych, bo
oczy same im si� zamykały.
44 Zostawił ich wi�c i znów od-
szedł, i po raz trzeci modlił

26:38 �Lub „moj� dusz�”.

si� o to samo. 45 Potem wrócił
do uczniów i powiedział: „W ta-
kiej chwili śpicie i odpoczywa-
cie?! Nastał czas, gdy Syn
Człowieczy b�dzie wydany w r�-
ce grzeszników. 46 Wstańcie,
chodźmy. Nadchodzi mój zdraj-
ca”. 47 Kiedy jeszcze mówił,
przyszedł Judasz, jeden z Dwu-
nastu, a razem z nim wielki
tłum z mieczami i pałkami, wy-
słany przez naczelnych kapła-
nów i starszych ludua.

48 Zdrajca wcześniej ustalił
z nimi taki znak: „To ten, któ-
rego pocałuj�. Weźcie go pod
straż”. 49 Teraz podszedł pro-
sto do Jezusa i powiedział:
„Witaj, Rabbi!”, i czule go po-
całował. 50 Ale on mu rzekł:
„Człowieku, po co tu przyszed-
łeś?”b. Wtedy oni podeszli, po-
chwycili Jezusa i wzi�li go pod
straż. 51 Nagle jeden z jego to-
warzyszy wyci�gn�ł miecz i ugo-
dził niewolnika arcykapłana,
odcinaj�c mu uchoc. 52 Wte-
dy Jezus powiedział do nie-
go: „Schowaj miecz tam, gdzie
jego miejsced, bo wszyscy, któ-
rzy chwytaj� za miecz, od mie-
cza zgin�e. 53 Czy myślisz, że
nie mog� poprosić Ojca, że-
by mi w tym momencie przysłał
wi�cej niż 12 legionów aniołów?f

54 Ale jak wtedy spełniłyby si�
słowa z Pism, że musi si�
tak stać?”. 55 Nast�pnie Jezus
zwrócił si� do tłumów: „Czy je-
stem przest�pc�, że wyszliście
po mnie z mieczami i pał-
kami? Dzień w dzień przebywa-
łem w świ�tyni i nauczałemg,
a jednak mnie nie pojmaliścieh.
56 Ale to wszystko stało si� po
to, żeby si� spełniły słowa za-
pisane przez proroków�”i. Wte-
dy wszyscy uczniowie pozosta-
wili go i uciekli j.

26:56 �Lub „pisma proroków”.
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57 Ci, którzy wzi�li Jezusa
pod straż, odprowadzili go do
arcykapłana Kajfaszaa, gdzie si�
zebrali uczeni w piśmie� i starsi
ludub. 58 A Piotr szedł za nim
w znacznej odległości aż na
dziedziniec domu arcykapłana.
Po wejściu do środka usiadł ze
służ�cymi, żeby zobaczyć, jak
si� potocz� sprawyc.

59 Tymczasem naczelni kap-
łani i cały Sanhedryn próbo-
wali zdobyć fałszywe zeznania,
na podstawie których mogliby
uśmiercić Jezusad, 60 ale żad-
nego takiego nie zdobyli, cho-
ciaż wyst�piło wielu fałszywych
świadkówe. W końcu wyst�-
pili dwaj 61 i oświadczyli: „Ten
człowiek powiedział: ‚Mog� zbu-
rzyć świ�tyni� Boż� i w trzy
dni j� odbudować’”f. 62 Wtedy
wstał arcykapłan i odezwał si�
do Jezusa: „Nic nie odpowia-
dasz? Czy nie słyszysz, o co
ci� oskarżaj�?”g. 63 Ale on mil-
czałh. Arcykapłan wi�c rzekł:
„Zaprzysi�gam ci� na Boga ży-
wego, żebyś nam powiedział,
czy jesteś Chrystusem, Synem
Bożym!” i. 64 Jezus mu odparł:
„Sam to powiedziałeś�. Mówi�
wam jednak, że odt�d b�dzie-
cie widzieć Syna Człowiecze-
go j siedz�cego po prawej stronie
Wszechmocnego�k oraz przycho-
dz�cego na obłokach nieba” l.
65 Wtedy arcykapłan rozdarł
swoje wierzchnie szaty i wy-
krzykn�ł: „Zbluźnił! Czy trze-
ba nam jeszcze świadków? Właś-
nie usłyszeliście bluźnierstwo.
66 Co na to powiecie?”. Od-
rzekli: „Zasługuje na śmierć”m.
67 Wtedy zacz�li pluć mu w
twarzn i bić go pi�ściamio. Inni
go policzkowalip 68 i mówili:

26:57 �Zob. Słowniczek poj�ć. 26:64
� Idiom oznaczaj�cy odpowiedź twier-
dz�c�. �Dosł. „po prawicy mocy”.

„Prorokuj nam, Chrystusie. Kto
ci� uderzył?”.

69 A Piotr siedział na ze-
wn�trz, na dziedzińcu. I pode-
szła do niego pewna służ�ca,
i zawołała: „Ty też byłeś z Jezu-
sem Galilejczykiem!”a. 70 Ale
on zaprzeczył temu przy wszyst-
kich: „Nie wiem, o czym mó-
wisz”. 71 A gdy skierował si�
do wyjścia, zauważyła go in-
na dziewczyna i powiedziała do
tych, którzy tam byli: „Ten
człowiek był z Jezusem Na-
zarejczykiem”b. 72 I ponownie
temu zaprzeczył, przysi�gaj�c:
„Nie znam tego człowieka!”.
73 Po krótkiej chwili ludzie sto-
j�cy wokół podeszli do Piotra
i si� odezwali: „Ty na pewno też
jesteś jednym z nich, bo prze-
cież zdradza ci� twój dialekt�”.
74 Wtedy on zacz�ł si� zarze-
kać i przysi�gać: „Nie znam te-
go człowieka!”. I natychmiast
zapiał kogut. 75 A Piotr przy-
pomniał sobie słowa Jezusa:
„Zanim kogut zapieje, trzy razy
si� mnie zaprzesz”c. I wyszedł
na zewn�trz, i zacz�ł gorzko pła-
kać.

27 Rano wszyscy naczelni
kapłani i starsi ludu od-

byli narad� przeciw Jezusowi,
żeby go uśmiercićd. 2 Potem
go zwi�zali i odprowadzili do na-
miestnika Piłatae.

3 Kiedy Judasz, zdrajca Jezu-
sa, zobaczył, że został on ska-
zany, poczuł wyrzuty sumienia
i odniósł naczelnym kapłanom
i starszym ludu 30 srebrni-
kówf. 4 Powiedział im: „Zgrze-
szyłem, zdradzaj�c niewinnego
człowieka�”. Ci odparli: „Co
nam do tego? To twój prob-
lem!”. 5 Rzucił wi�c srebrniki

26:73 �Lub „akcent”. 27:4 �Dosł. „nie-
winn� krew”.
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do świ�tyni, po czym odszedł
i si� powiesiła. 6 Ale naczelni
kapłani wzi�li srebrniki i rzekli:
„Nie wolno ich zanieść do świ�-
tego skarbca, bo s� zapłat� za
krew”. 7 Po wspólnej naradzie
kupili za nie pole garncarza na
cmentarz dla obcych. 8 Dlate-
go pole to po dziś dzień jest
nazywane Polem Krwib. 9 Wte-
dy spełniły si� słowa przekaza-
ne przez proroka Jeremiasza�:
„Wzi�li 30 srebrników—kwot� za
człowieka, którego tak wycenili
pewni Izraelici— 10 i zapłacili
nimi za pole garncarza, zgodnie
z tym, co mi nakazał Jehowa�”c.

11 Tymczasem Jezus stan�ł
przed namiestnikiem, a ten za-
dał mu pytanie: „Czy jesteś
Królem

˙
Zydów?”. Jezus odparł:

„Sam to mówisz”�d. 12 Kiedy
jednak oskarżali go naczelni
kapłani i starsi ludu, nic nie od-
powiadałe. 13 Wtedy Piłat go
zapytał: „Czy nie słyszysz, ile ci
zarzucaj�?”. 14 Ale on mu nie
odpowiedział—i to ani jednym
słowem—tak iż namiestnik bar-
dzo si� dziwił.

15 A z okazji świ�ta namiest-
nik miał zwyczaj zwalniać jakie-
goś wi�źnia, którego zażyczył
sobie ludf. 16 Akurat w tym
czasie trzymano w wi�zieniu
osławionego przest�pc� nazy-
wanego Barabaszem. 17 Gdy
wi�c zebrał si� tłum, Piłat zapy-
tał: „Którego mam wam zwolnić:
Barabasza czy Jezusa zwanego
Chrystusem?”. 18 Bo zdawał

27:9 �W rzeczywistości chodzi o sło-
wa Zachariasza (Za 11:12, 13). W cza-
sach Mateusza Ksi�ga Jeremiasza by-
ła umieszczana jako pierwsza w zbiorze
ksi�g prorockich zawieraj�cym również
Ksi�g� Zachariasza. Imi� „Jeremiasz”
mogło być ogólnym określeniem tego
zbioru. Por. Łk 24:44. 27:10 �Zob. Do-
datek A5. 27:11 � Idiom oznaczaj�cy
odpowiedź twierdz�c�.

sobie spraw�, że go wydali z za-
wiści. 19 Co wi�cej, gdy zasia-
dał na fotelu s�dziowskim, żo-
na posłała do niego nast�puj�c�
wiadomość: „Zostaw w spokoju
tego prawego człowieka, bo z je-
go powodu dzisiaj we śnie wiele
wycierpiałam”. 20 Ale naczelni
kapłani i starsi ludu przekonali
tłumy, by domagały si� zwol-
nienia Barabaszaa, a uśmierce-
nia Jezusab. 21 Gdy namiest-
nik zapytał ponownie: „Którego
z tych dwóch mam wam zwol-
nić?”, tłumy odparły: „Baraba-
sza”. 22 Powiedział wi�c do
nich: „Co w takim razie mam
zrobić z Jezusem, którego na-
zywaj� Chrystusem?”. Wszyscy
zawołali: „Na pal z nim!�”c.
23 On rzekł im na to: „Dlacze-
go? Co złego zrobił?”. Ale oni
tym głośniej krzyczeli: „Na pal
z nim!�”d.

24 Kiedy Piłat zobaczył, że
to nic nie dało, ale że wrzawa
jeszcze si� wzmaga, wzi�ł wo-
d� i na oczach tłumu umył r�ce,
oświadczaj�c: „Nie jestem win-
ny krwi tego człowieka. To wa-
sza sprawa”. 25 Na to cały lud
odpowiedział: „Niech jego krew
spadnie na nas i na nasze dzie-
ci”e. 26 Wtedy Piłat zwolnił im
Barabasza, a Jezusa kazał ubi-
czowaćf i stracić na palug.

27 ˙
Zołnierze namiestnika

wzi�li wi�c Jezusa do rezyden-
cji namiestnikowskiej i zgroma-
dzili wokół niego cały garni-
zonh. 28 Rozebrali go, po czym
włożyli na niego szkarłatne
okrycie i. 29 Nast�pnie upletli
koron� z cierni i włożyli mu
j� na głow�, a w praw� r�-
k� wetkn�li mu trzcin�. I kl�-
kaj�c przed nim, wyśmiewali si�
z niego: „Witaj, Królu

˙
Zydów!”.

27:22, 23 �Lub „stracić go na palu!”.
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30 I pluli na niegoa; wzi�li też
trzcin� i zacz�li go bić po gło-
wie. 31 W końcu, gdy go wy-
śmiali, zdj�li mu tamto okrycie
i włożyli na niego jego wierzch-
nie szaty, po czym odprowadzili
go, żeby go przybić do palab.

32 Kiedy wychodzili, napotka-
li Cyrenejczyka o imieniu Szy-
mon i zmusili go�, żeby niósł pal
m�ki� Jezusac. 33 Po dotarciu
na miejsce zwane Golgot�, czyli
Miejscem Czaszkid, 34 dali Je-
zusowi do picia wino zmieszane
z żółci��e, ale on, gdy tego spró-
bował, nie chciał pić. 35 Kiedy
już go przybili do pala, rozdzie-
lili jego wierzchnie szaty, rzuca-
j�c o nie losyf, 36 i usiedli tam,
żeby go pilnować. 37 A nad je-
go głow� przytwierdzili napis
b�d�cy zarzutem przeciw nie-
mu: „To jest Jezus, Król

˙
Zy-

dów”g.
38 Wtedy też umieszczono

obok niego na palach dwóch
przest�pców, jednego po jego
prawej stronie i jednego po le-
wejh. 39 A przechodnie kr�-
cili głowami i i znieważali go j,
40 mówi�c: „Ty, który miałeś
zburzyć świ�tyni� i w trzy dni j�
odbudowaćk, uratuj samego sie-
bie! Jeśli jesteś synem Bożym�,
zejdź z pala m�ki�!” l. 41 Tak
samo zacz�li si� z niego wyśmie-
wać naczelni kapłani z uczo-
nymi w piśmie� i starszymi
ludu. Mówilim: 42 „Innych rato-
wał, a siebie nie potrafi urato-
wać! Król Izraela!n Niech teraz
zejdzie z pala m�ki�, a uwie-
rzymy w niego. 43 Skoro zau-
fał Bogu, to niech teraz Bóg po-
śpieszy mu na ratunek, jeśli go
potrzebujeo; przecież twierdził,

27:32 �Chodzi o prac� przymusow�
zlecan� przez władze. 27:32, 40-42
�Zob. Słowniczek poj�ć. 27:34 �Z ja-
k�ś gorzk� substancj�. 27:40 �Lub
„jednym z synów Bożych”.

że jest Synem Bożym”a. 44 Tak
samo obrażali go nawet prze-
st�pcy, którzy byli obok niego na
palachb.

45 O godzinie 6� cał� kra-
in� ogarn�ła ciemność i trwa-
ła aż do godziny 9�c. 46 Około
godziny 9 Jezus donośnie zawo-
łał: „Eli, Eli, lama sabachtani?!”,
co znaczy: „Boże mój, Boże
mój, czemu mnie opuściłeś?”d.
47 Słysz�c te słowa, niektórzy
ze stoj�cych tam zacz�li mówić:
„Ten człowiek woła Eliasza”e.
48 A jeden z nich natychmiast
pobiegł, wzi�ł g�bk�, nas�czył j�
kwaśnym winem, po czym na-
sadził j� na trzcin� i podał
mu, żeby si� napiłf. 49 Ale po-
zostali mówili: „Zostaw go! Zo-
baczmy, czy Eliasz przyjdzie mu
na ratunek”. 50 Jezus jeszcze
raz głośno zawołał i umarł�g.

51 Wtedy zasłona sanktua-
riumh rozdarła si� na dwie cz�-
ści i z góry na dół j i zatrz�s-
ła si� ziemia, i pop�kały skały.
52 I pootwierały si� grobow-
ce�, i wiele ciał świ�tych, któ-
rzy zasn�li snem śmierci, zo-
stało wyrzuconych na zewn�trz,
53 i widziało je wielu ludzi.
(Po zmartwychwstaniu Jezusa
ci, którzy byli na cmentarzu,
udali si� do świ�tego miasta�).
54 A kiedy setnik� oraz ci, któ-
rzy z nim pilnowali Jezusa, zo-
baczyli trz�sienie ziemi i to, co
si� dzieje, bardzo si� przestra-
szyli i powiedzieli: „To na pew-
no był Syn Boży”k.

55 A z oddali obserwowa-
ło to wiele kobiet, które już od
Galilei towarzyszyły Jezusowi,

27:45 �Czyli ok. 12 w południe. �Czyli
ok. 3 po południu. 27:50 �Dosł. „oddał
ducha”. 27:52 �Lub „grobowce pami�-
ci”. 27:53 �Czyli Jerozolimy. Najwyraź-
niej chcieli opowiedzieć o tym, co zo-
baczyli. 27:54 �Lub „centurion”, oficer
dowodz�cy oddziałem 100 żołnierzy.
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żeby mu usługiwaća, 56 mi�-
dzy innymi Maria Magdalena,
a także Maria, która była matk�
Jakuba i Jozesa, oraz matka sy-
nów Zebedeuszab.

57 Późnym popołudniem przy-
szedł bogaty człowiek z Aryma-
tei o imieniu Józef, który też był
uczniem Jezusac. 58 Udał si�
do Piłata i poprosił o ciało Jezu-
sad, a Piłat kazał mu je wydaće.
59 Józef wzi�ł ciało, zawin�ł je
w czyst�, delikatn� tkanin� lnia-
n�f 60 i złożył w swoim nowym
grobowcu�g, który wcześniej wy-
kuł w skale. Potem przed wejście
do tego grobowca przytoczył du-
ży kamień i odszedł. 61 Ale Ma-
ria Magdalena i druga Maria po-
zostały tam i siedziały przed
grobemh.

62 Nazajutrz po Przygotowa-
niu�i naczelni kapłani i faryze-
usze zebrali si� przed Piła-
tem 63 i powiedzieli: „Panie,
przypomnieliśmy sobie, że ten
oszust jeszcze za życia twier-
dził: ‚Po trzech dniach zostan�
wskrzeszony’ j. 64 Dlatego każ
zabezpieczyć grób aż do trze-
ciego dnia, żeby jego uczniowie
nie przyszli i nie wykradli je-
go ciałak, i nie rozpowiadali lu-
dziom, że został wskrzeszony.
A to ostatnie oszustwo b�dzie
gorsze niż pierwsze”. 65 Piłat
rzekł do nich: „Możecie wzi�ć
straż. Idźcie zabezpieczyć grób,
jak umiecie”. 66 Poszli wi�c
i zabezpieczyli grób—opiecz�to-
wali kamień i postawili straż.

28 Po szabacie, w pierwszym
dniu tygodnia, gdy zacz�-

ło si� rozwidniać, Maria Magda-
lena i druga Maria przyszły po-
patrzeć na gróbl.

2 Tymczasem nast�piło silne
trz�sienie ziemi, bo anioł Jeho-

27:60 �Lub „grobowcu pami�ci”.
27:62 �Zob. Słowniczek poj�ć.

wy� zst�pił z nieba, podszedł
i odtoczył kamień, i na nim
usiadła. 3 Jaśniał jak błyskawi-
ca, a jego szaty były białe jak
śniegb. 4 Strażnicy zadrżeli ze
strachu przed nim i zamarli.

5 Potem anioł odezwał si� do
kobiet: „Nie bójcie si�. Wiem, że
szukacie Jezusa, którego straco-
no na paluc. 6 Nie ma go tutaj,
bo został wskrzeszony, tak jak
powiedziałd. Chodźcie, zobacz-
cie miejsce, gdzie leżał. 7 Po-
tem idźcie szybko i powiedzcie
jego uczniom, że został wskrze-
szony—bo zmierza przed wami
do Galileie i tam go zobaczycie.
Oto co miałem wam przekazać”f.

8 Szybko wi�c opuściły gro-
bowiec� i przej�te strachem,
ale bardzo szcz�śliwe pobieg-
ły opowiedzieć o tym ucz-
niom Jezusag. 9 A on wyszedł
im na spotkanie i rzekł: „Witaj-
cie!”. Wtedy podeszły, przypadły
do jego stóp i złożyły mu hołd�.
10 A Jezus powiedział do nich:
„Nie bójcie si�! Idźcie opowie-
dzieć o tym moim braciom, żeby
poszli do Galilei. Tam mnie zo-
bacz�”.

11 Gdy one były w drodze,
niektórzy ze strażnikówh poszli
do miasta i donieśli naczelnym
kapłanom o wszystkim, co si�
zdarzyło. 12 A ci zebrali si� ze
starszymi ludu i po wspólnej na-
radzie dali żołnierzom znaczn�
sum� pieni�dzy�, 13 i powie-
dzieli: „Mówcie tak: ‚Jego ucz-
niowie przyszli w nocy i kiedy
spaliśmy, wykradli jego ciało’ i.
14 A jeśli to dojdzie do uszu na-
miestnika, my mu to wyjaśnimy�
i nie b�dziecie musieli si� o nic
martwić”. 15 Oni wi�c wzi�li

28:2 �Zob. Dodatek A5. 28:8 �Lub
„grobowiec pami�ci”. 28:9 �Lub „po-
kłon”. 28:12 �Dosł. „srebrników”.
28:14 �Dosł. „przekonamy go”.
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EWANGELIA WEDŁUG

MARKA
ZARY S T R E

´
S C I

1 Działalność Jana Chrzciciela (1-8)
Chrzest Jezusa (9-11)
Szatan kusi Jezusa (12, 13)
Jezus zaczyna głosić w Galilei (14, 15)
Powołanie pierwszych uczniów (16-20)
Wyp�dzenie nieczystego ducha (21-28)
Jezus uzdrawia wielu
w Kafarnaum (29-34)

Modlitwa w odludnym miejscu (35-39)
Uzdrowienie tr�dowatego (40-45)

2 Jezus uzdrawia sparaliżowanego (1-12)
Jezus powołuje Lewiego (13-17)
Pytanie o post (18-22)
Jezus Panem szabatu (23-28)

3 Uzdrowienie człowieka z bezwładn�
r�k� (1-6)

Wielki tłum nad jeziorem (7-12)
12 apostołów (13-19)
Bluźnierstwo przeciw duchowi
świ�temu (20-30)

Matka i bracia Jezusa (31-35)

4 PRZYKŁADY DOTYCZ�CE KR
´
OLESTWA (1-34)

Siewca (1-9)
Dlaczego Jezus używał
przykładów (10-12)

Wyjaśnienie przypowieści
o siewcy (13-20)

Lampy nie stawia si�
pod koszem (21-23)

Jak� miar� odmierzacie (24, 25)
Siewca, który śpi (26-29)
Ziarnko gorczycy (30-32)
Używanie przykładów (33, 34)

Jezus ucisza burz� (35-41)

5 Jezus posyła demony w świnie (1-20)
Córka Jaira; kobieta dotyka szaty
Jezusa (21-43)

6 Jezus odrzucony w rodzinnym
mieście (1-6)

Dwunastu otrzymuje wskazówki
co do służby (7-13)´

Smierć Jana Chrzciciela (14-29)
Jezus karmi 5000 (30-44)
Jezus chodzi po wodzie (45-52)
Uzdrawianie w Genezarecie (53-56)

7 Jezus gani ludzkie tradycje (1-13)
To, co nieczyste, pochodzi
z serca (14-23)

Wiara Syrofenicjanki (24-30)
Uzdrowienie niesłysz�cego (31-37)

8 Jezus karmi 4000 (1-9)
Prośba o znak (10-13)
Zakwas faryzeuszy i Heroda (14-21)

pieni�dze� i zrobili tak, jak im
kazano. W rezultacie ta wersja
wydarzeń rozniosła si� wśród˙
Zydów i jest znana aż po dziś
dzień.

16 A Jedenastu poszło do
Galileia, na gór�, na której Je-
zus wyznaczył im spotkanieb.
17 Na jego widok uczniowie zło-
żyli mu hołd�, choć niektórzy po-
w�tpiewali. 18 Jezus podszedł

28:15 �Dosł. „srebrniki”. 28:17 �Lub
„pokłon”.

do nich i powiedział: „Dano mi
wszelk� władz� w niebie i na
ziemia. 19 Idźcie wi�c i pozys-
kujcie uczniów wśród ludzi ze
wszystkich narodówb. Chrzcijcie
ichc w imi� Ojca, Syna i ducha
świ�tego. 20 Uczcie ich prze-
strzegać wszystkiego, co wam
nakazałemd. A ja b�d� z wami
przez wszystkie dni aż do zakoń-
czenia systemu rzeczy�”e.

28:20 �Lub „zakończenia epoki”.
Zob. Słowniczek poj�ć.
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1 Pocz�tek dobrej nowiny o Je-
zusie Chrystusie, Synu Bo-

żym. 2 W ksi�dze proroka Iza-
jasza napisano: „(Wysyłam przed
tob�� swojego posłańca, któ-
ry przygotuje ci drog�)a. 3 Oto
głos tego, który woła na pust-
kowiu: ‚Przygotujcie drog� Jeho-

1:2 �Dosł. „przed twoim obliczem”.

wie�! Prostujcie dla Niego szla-
ki’”a. 4 Tak jak napisano, Jan
Chrzciciel przyszedł na pustko-
wie i nawoływał do chrztu na
znak skruchy prowadz�cej do
przebaczenia grzechówb. 5 Przy-
chodzili do niego ludzie z ca-
łej Judei i wszyscy mieszkańcy

1:3 �Zob. Dodatek A5.

Uzdrowienie niewidomego
w Betsaidzie (22-26)

Piotr utożsamia Jezusa
z Chrystusem (27-30)

Jezus zapowiada swoj� śmierć (31-33)
Co to znaczy być uczniem
Jezusa (34-38)

9 Przemienienie Jezusa (1-13)
Uzdrowienie chłopca op�tanego
przez demona (14-29)
„Dla tego, kto wierzy, wszystko
jest możliwe” (23)

Jezus znowu zapowiada swoj�
śmierć (30-32)

Uczniowie sprzeczaj� si�,
kto z nich jest ważniejszy (33-37)

„Kto nie jest przeciwko nam,
ten jest po naszej stronie” (38-41)

Co prowadzi do upadku (42-48)
„Miejcie sól w sobie” (49, 50)

10 Małżeństwo i rozwód (1-12)
Jezus błogosławi dzieci (13-16)
Pytanie bogacza (17-25)
Ofiary na rzecz Królestwa (26-31)
Jezus znowu zapowiada swoj�
śmierć (32-34)

Prośba Jakuba i Jana (35-45)
Jezus okupem za wielu (45)

Uzdrowienie niewidomego
Bartymeusza (46-52)

11 Tryumfalny wjazd Jezusa
do Jerozolimy (1-11)

Jezus przeklina drzewo figowe (12-14)
Jezus oczyszcza świ�tyni� (15-18)
Czego uczy zdarzenie z uschni�tym
drzewem figowym (19-26)

Kto dał Jezusowi władz� (27-33)

12 Przypowieść o niegodziwych
hodowcach (1-12)

Bóg a Cezar (13-17)
Pytanie dotycz�ce
zmartwychwstania (18-27)

Dwa najważniejsze przykazania (28-34)
Czy Chrystus jest synem
Dawida? (35-37a)

Ostrzeżenie przed uczonymi
w piśmie (37b-40)

Dwie monety biednej wdowy (41-44)

13 ZAKO
´
NCZENIE SYSTEMU RZECZY (1-37)

Wojny, trz�sienia ziemi, głód (8)
Głoszenie dobrej nowiny (10)
Wielki ucisk (19)
Przyjście Syna Człowieczego (26)
Przykład o drzewie figowym (28-31)
„Stale czuwajcie” (32-37)

14 Kapłani spiskuj�, żeby zabić
Jezusa (1, 2)

Pachn�cy olejek wylany na głow�
Jezusa (3-9)

Judasz zamierza zdradzić
Jezusa (10, 11)

Ostatnia Pascha (12-21)
Ustanowienie Wieczerzy Pańskiej (22-26)
Zapowiedź zaparcia si� Piotra (27-31)
Jezus modli si� w Getsemani (32-42)
Aresztowanie Jezusa (43-52)
Proces przed Sanhedrynem (53-65)
Piotr zapiera si� Jezusa (66-72)

15 Jezus przed Piłatem (1-15)
Publicznie wyśmiany (16-20)
Przybity do pala na Golgocie (21-32)´
Smierć Jezusa (33-41)
Pochowanie Jezusa (42-47)

16 Jezus wskrzeszony (1-8)
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Jerozolimy. Otwarcie wyznawali
swoje grzechy, a on ich chrzcił�
w rzece Jordana. 6 Jan no-
sił ubranie z wielbł�dziej sierści
i przepasywał si� skórzanym pa-
semb. Jadał szarańcz� oraz dziki
miódc. 7 Głosił: „Za mn� idzie
ktoś silniejszy niż ja. Nie je-
stem godny si� schylić i rozwi�-
zać mu rzemyków u sandałówd.
8 Ja ochrzciłem was wod�, ale
on b�dzie was chrzcił duchem
świ�tym”e.

9 W tamtych dniach z Naza-
retu w Galilei przyszedł Jezus
i został ochrzczony przez Jana
w Jordanief. 10 Kiedy wycho-
dził z wody, od razu zobaczył
otwieraj�ce si� niebiosa i ducha
zst�puj�cego na niego niczym
goł�bg. 11 A z nieba rozległ
si� głos: „Ty jesteś moim uko-
chanym Synem. Darz� ci� uzna-
niem”h.

12 I natychmiast duch� przy-
musił Jezusa, żeby poszedł na
pustkowie. 13 Jezus pozosta-
wał tam 40 dni, kuszony przez
Szatana i. Przebywał wśród dzi-
kich zwierz�t, a aniołowie mu
usługiwali j.

14 Gdy Jan został uwi�ziony,
Jezus udał si� do Galileik i głosił
dobr� nowin� od Boga l. 15 Mó-
wił: „Nadszedł wyznaczony czas
i przybliżyło si� Królestwo Bo-
że. Okażcie skruch�m i wierzcie
w dobr� nowin�”.

16 Kiedy szedł brzegiem Je-
ziora Galilejskiego, zobaczył
Szymona i jego brata, Andrzejan,
którzy właśnie zapuszczali sie-
cio, bo byli rybakamip. 17 Wte-
dy powiedział do nich: „Chodź-
cie za mn�, a uczyni� was
rybakami ludzi”q. 18 Od razu
wi�c zostawili sieci i poszli
za nimr. 19 Troch� dalej Jezus

1:5 �Lub „zanurzał”. 1:12 �Chodzi
o ducha Bożego.

zobaczył Jakuba, syna Zebede-
usza, i jego brata, Jana, którzy
akurat byli w łodzi i naprawiali
siecia, 20 i natychmiast ich za-
wołał. Wtedy zostawili w łodzi
swojego ojca, Zebedeusza, ra-
zem z robotnikami i poszli za
Jezusem. 21 I udali si� do Ka-
farnaum.

Gdy tylko nastał szabat, Je-
zus wszedł do synagogi i za-
cz�ł nauczaćb. 22 Ludzie byli
ogromnie zdumieni jego sposo-
bem nauczania, bo nauczał
ich jak ktoś, kto ma władz�,
a nie jak uczeni w piśmie�c.
23 W tym samym czasie w sy-
nagodze znajdował si� człowiek
b�d�cy pod wpływem nieczys-
tego ducha. Zacz�ł krzyczeć:
24 „Czego od nas chcesz, Je-
zusie Nazarejczyku?!d Czy przy-
szedłeś nas zgładzić?! Dobrze
wiem, kim jesteś:

´
Swi�tym Bo-

żym!”e. 25 Ale Jezus zgromił
go, mówi�c: „Milcz i wyjdź
z niego!”. 26 Wtedy nieczys-
ty duch wprawił tego człowieka
w konwulsje i wrzasn�ł na ca-
ły głos, po czym wyszedł z nie-
go. 27 A wszystkich ogarn�ło
takie zdumienie, że zacz�li mó-
wić mi�dzy sob�: „Co to jest?
Jakaś nowa nauka! Ma wła-
dz� rozkazywać nawet nieczys-
tym duchom i s� mu posłuszne”.
28 I wieść o nim szybko roze-
szła si� na wszystkie strony, po
całej Galilei.

29 Po wyjściu z synagogi Je-
zus, Jakub i Jan poszli z Szymo-
nem i Andrzejem do ich domuf.
30 A teściowa Szymonag leżała
w łóżku, bo miała gor�czk�, wi�c
od razu powiedzieli o tym Je-
zusowi. 31 On podszedł, wzi�ł
j� za r�k� i podniósł. Wtedy go-
r�czka ust�piła, a ona zacz�ła
im usługiwać.

1:22 �Zob. Słowniczek poj�ć.
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32 Gdy zaszło słońce i zapadł
wieczór, ludzie zacz�li przypro-
wadzać do niego wszystkich
chorych i op�tanych przez de-
monya 33 i u drzwi zebrało si�
całe miasto. 34 Uleczył wi�c
wielu dotkni�tych rozmaitymi
chorobamib. Wyp�dził też wiele
demonów, ale nie pozwalał im
si� odzywać, bo wiedziały, że
jest Chrystusem�.

35 Wcześnie rano, gdy jesz-
cze było ciemno, wstał, wyszedł
na zewn�trz i udał si� na odlud-
ne miejsce. Tam zacz�ł si� mod-
lićc. 36 Ale Szymon i ci, którzy
z nim byli, ruszyli za Jezu-
sem, 37 a gdy go znaleźli, po-
wiedzieli: „Wszyscy ci� szukaj�”.
38 On jednak rzekł: „Chodźmy
gdzie indziej, do pobliskich miej-
scowości, żebym i tam mógł gło-
sić, bo właśnie po to przyszed-
łem”d. 39 Szedł wi�c i głosił
w synagogach po całej Galilei,
a także wyp�dzał demonye.

40 I podszedł do niego pe-
wien tr�dowaty, padł na kola-
na i go błagał: „Jeśli tylko
zechcesz, możesz mnie uzdro-
wić�”f. 41 Na to Jezus, prze-
pełniony litości�, wyci�gn�ł r�-
k�, dotkn�ł go i powiedział:
„Chc�! Odzyskaj zdrowie�”g.
42 I tr�d natychmiast z nie-
go znikn�ł, tak iż człowiek ten
stał si� czysty. 43 Wtedy Jezus
go odprawił, stanowczo mu na-
kazuj�c: 44 „Tylko nikomu nic
o tym nie mów. Idź za to
pokazać si� kapłanowi i na do-
wód�, że zostałeś oczyszczony,
złóż w ofierze to, co polecił
Mojżesz”h. 45 Ale on, kiedy od-
szedł, zacz�ł o tym rozpowia-

1:34 �Możliwe też „bo wiedziały, kim
jest”. 1:40 �Lub „oczyścić”. 1:41
�Dosł. „b�dź oczyszczony”. 1:44
�Dosł. „na świadectwo dla nich”. Praw-
dopodobnie chodzi o kapłanów.

dać wszystkim dookoła, tak iż
Jezus nie mógł już jawnie wejść
do miasta, lecz przebywał poza
nim, w miejscach odludnych. Lu-
dzie jednak wci�ż do niego przy-
chodzili ze wszystkich strona.

2 A po pewnym czasie znowu
przybył do Kafarnaum i ro-

zeszła si� wieść, że jest w do-
mub. 2 Zebrało si� tyle ludzi,
że nie było już miejsca nawet
przy drzwiach. A on zacz�ł do
nich przemawiaćc. 3 I przynie-
siono do niego sparaliżowane-
go. Dźwigało go czterech m�ż-
czyznd. 4 Ale z powodu tłumu
nie mogli dostać si� do same-
go Jezusa. Rozebrali wi�c dach
nad miejscem, gdzie si� znaj-
dował, a nast�pnie przez otwór
spuścili nosze, na których le-
żał sparaliżowany. 5 Jezus, wi-
dz�c ich wiar�e, powiedział
do niego: „Synu, twoje grze-
chy s� przebaczone”f. 6 A sie-
dzieli tam pewni uczeni w piś-
mie�, którzy rozważali w swoich
sercachg: 7 „Czemu on tak mó-
wi? Bluźni! Któż może przeba-
czać grzechy oprócz samego
Boga?”h. 8 Ale Jezus natych-
miast rozpoznał w duchu, nad
czym si� zastanawiaj�, i powie-
dział: „Dlaczego rozważacie to
w swoich sercach? i 9 Co łat-
wiej powiedzieć sparaliżowane-
mu: ‚Twoje grzechy s� przeba-
czone’ czy ‚Wstań, weź swoje
nosze i chodź’? 10 Ale chc�,
byście wiedzieli, że Syn Człowie-
czy j ma władz� przebaczać grze-
chy na ziemi”k. Nast�pnie ode-
zwał si� do sparaliżowanego:
11 „Mówi� ci: Wstań, weź swoje
nosze i idź do domu”. 12 Wte-
dy on wstał, natychmiast wzi�ł
swoje nosze i wyszedł na oczach
wszystkich. A oni, bardzo zdu-
mieni, wychwalali Boga i mó-
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wili: „Nigdy nie widzieliśmy cze-
goś podobnego”a.

13 Potem Jezus znowu udał
si� nad jezioro. Tam tłum-
nie przychodzili do niego ludzie,
a on ich nauczał. 14 Kiedy po-
szedł dalej, zobaczył Lewie-
go, syna Alfeusza, siedz�cego
w kantorze podatkowym�, i po-
wiedział do niego: „B�dź mo-
im naśladowc�”. Ten wi�c wstał
i poszedł za nimb. 15 Później
Jezus z uczniami jadł w jego do-
mu posiłek� i jadło� z nimi wie-
lu poborców podatkowych oraz
grzeszników, bo wiele takich
osób przył�czyło si� do Jezusac.
16 Gdy uczeni w piśmie spo-
śród faryzeuszy zobaczyli, że
Jezus je w takim towarzystwie,
odezwali si� do jego uczniów:
„Dlaczego on jada z poborcami
podatkowymi i grzesznikami?”.
17 A Jezus to usłyszał i rzekł
do nich: „Zdrowi� nie potrzebu-
j� lekarza, tylko chorzy. Nie
przyszedłem wezwać prawych,
tylko grzeszników”d.

18 A uczniowie Jana i fa-
ryzeusze mieli zwyczaj pościć.
Przyszli wi�c do Jezusa i zapy-
tali: „Dlaczego uczniowie Jana
i uczniowie faryzeuszy poszcz�,
a twoi uczniowie nie poszcz�?”e.
19 Odparł im na to: „Czy go-
ście� pana młodegof maj� po-
wód pościć, gdy on z nimi prze-
bywa? Dopóki jest wśród nich,
nie mog� pościć. 20 Ale nadej-
dzie czas, gdy zostanie od nich
zabranyg, i wtedy b�d� pościć.
21 Nikt na stare ubranie nie na-
szywa łaty z nowej tkaniny, bo
jeśli tak zrobi, łata si� zbieg-
nie i spowoduje jeszcze wi�ksze
rozdarcieh. 22 Nikt też do sta-
rych bukłaków nie wlewa mło-

2:14 �Zob. przypis do Mt 9:9. 2:15
�Lub „półleżał w jego domu przy sto-
le”. �Lub „półleżało przy stole”. 2:17
�Dosł. „silni”. 2:19 �Lub „przyjaciele”.

dego wina, bo jeśli tak zrobi, wi-
no rozsadzi bukłaki i zarówno
wino, jak i bukłaki si� zmarnu-
j�. Młode wino wlewa si� raczej
do nowych bukłaków”.

23 W pewien szabat Jezus
z uczniami przechodził wśród
łanów zbóż. Po drodze ucz-
niowie zacz�li zrywać kłosya.
24 Faryzeusze powiedzieli wi�c
do niego: „Spójrz tylko! Cze-
mu oni robi� coś, czego w sza-
bat nie wolno?”. 25 Ale on im
odparł: „Czy nigdy nie czytali-
ście, co zrobił Dawid, gdy zna-
lazł si� w potrzebie—gdy on i je-
go ludzie byli głodni?b 26 Jak
według relacji o naczelnym kap-
łanie Abiatarzec wszedł do do-
mu Bożego i jadł chleby po-
kładne�, których nie wolno jeść
nikomu oprócz kapłanówd, i dał
je również tym, którzy z nim
byli?”. 27 Nast�pnie im powie-
dział: „Szabat powstał ze wzgl�-
du na człowiekae, a nie człowiek
ze wzgl�du na szabat. 28 Syn
Człowieczy jest także Panem
szabatu”f.

3 Znowu wszedł do synagogi,
a był tam człowiek z bez-

władn�� r�k�g. 2 Faryzeusze,
chc�c oskarżyć Jezusa, uważnie
go obserwowali, czy uleczy cho-
rego w szabat. 3 A on powie-
dział do człowieka z bezwładn��
r�k�: „Wstań i chodź na środek”.
4 Nast�pnie rzekł do nich: „Co
wolno w szabat—zrobić coś do-
brego czy coś złego, życie� ura-
tować czy odebrać?”h. Ale oni
milczeli. 5 Jezus rozejrzał si�
po nich z oburzeniem, przej�ty
smutkiem z powodu niewrażli-
wości ich serc i, i powiedział do
tego człowieka: „Wyci�gnij r�-
k�”. Ten j� wyci�gn�ł i r�ka

2:26 �Dosł. „chleby przedkładania”.
Zob. Słowniczek poj�ć. 3:1, 3 �Dosł.
„uschł�”. 3:4 �Lub „dusz�”.
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odzyskała sprawność. 6 Wtedy
faryzeusze wyszli i natychmiast
zacz�li si� naradzać z członkami
stronnictwa Herodaa, żeby zabić
Jezusa.

7 Tymczasem Jezus poszedł
razem z uczniami w kierunku je-
ziora, a za nim tłumnie szli lu-
dzie z Galilei i z Judeib. 8 Na-
wet z Jerozolimy i z Idumei,
i zza Jordanu oraz z okolic
Tyru i Sydonu przyszło do nie-
go mnóstwo ludzi, bo usłyszeli,
ilu rzeczy dokonywał. 9 A on
powiedział uczniom, żeby mieli
w pogotowiu łódk� ze wzgl�du
na tłum, który na niego napie-
rał. 10 Ponieważ wielu uleczył,
wszyscy ci�żko chorzy tłoczyli
si� wokół niego, by go do-
tkn�ćc. 11 Nawet nieczyste du-
chyd, kiedy tylko go widziały,
padały przed nim i wołały: „Ty
jesteś Synem Bożym”e. 12 Ale
on wiele razy surowo im na-
kazywał, żeby nie ujawniały, kim
jestf.

13 Wszedł na pewn� gór�
i przywołał do siebie tych, któ-
rych sobie upatrzyłg, a oni do
niego przyszlih. 14 I utworzył�
grup� 12 uczniów, których na-
zwał apostołami. Mieli mu towa-
rzyszyć, a on zamierzał ich po-
syłać, by głosili, 15 i dać im
władz� wyp�dzania demonów i.

16 A w grupie tych 12 ucz-
niów j byli: Szymon, któremu na-
dał imi� Piotrk; 17 Jakub, syn
Zebedeusza, i Jan, brat Jakuba,
którym nadał przydomek Boa-
nerges, co znaczy „synowie gro-
mu” l; 18 Andrzej; Filip; Bartło-
miej; Mateusz; Tomasz; Jakub,
syn Alfeusza; Tadeusz; Szymon
Kananejczyk� 19 i Judasz Iska-
riot, który później zdradził Je-
zusa.

3:14 �Lub „wyznaczył”. 3:18 �Lub
„Gorliwy”.

Potem Jezus wszedł do pew-
nego domu. 20 I znowu ze-
brał si� tłum, tak że nawet nie
mogli zjeść posiłku. 21 Kiedy
o tym wszystkim usłyszeli jego
krewni, poszli, żeby go za-
brać, bo mówili: „Stracił ro-
zum”a. 22 A uczeni w piśmie�,
którzy przybyli z Jerozolimy,
mówili: „Ma Belzebuba� i wy-
p�dza demony moc� ich wład-
cy”b. 23 On wi�c przywołał ich
do siebie i przemówił do nich,
używaj�c przykładów: „Jak Sza-
tan może wyp�dzać Szatana?
24 Jeśli królestwo podzieli si�
wewn�trznie, to takie królestwo
nie zdoła si� ostaćc. 25 Rów-
nież jeśli dom podzieli si� we-
wn�trznie, to taki dom nie zdo-
ła si� ostać. 26 Podobnie jeśli
Szatan powstał sam przeciw
sobie i podzielił si� wewn�trz-
nie, to nie zdoła si� ostać,
ale czeka go koniec. 27 Prze-
cież nikt, kto wejdzie do domu
kogoś silnego, nie b�dzie w sta-
nie ukraść jego rzeczy, jeśli
go najpierw nie zwi�że. Dopie-
ro wtedy zdoła okraść jego dom.
28 Zapewniam was, że wszyst-
ko zostanie ludziom przebaczo-
ne, bez wzgl�du na to, jakich
grzechów by si� dopuścili i ja-
kie bluźnierstwa by wypowie-
dzieli. 29 Kto by jednak zbluź-
nił przeciw duchowi świ�temu,
ten nigdy nie uzyska przeba-
czeniad, ale na zawsze b�dzie
ci�żył na nim grzech”e. 30 Po-
wiedział tak, bo mówili: „Ma nie-
czystego ducha”f.

31 Potem przyszła matka Je-
zusa oraz jego braciag i stoj�c na
zewn�trz, wysłali kogoś, żeby go
zawołałh. 32 Wokół niego sie-
dział tłum, gdy mu przekazano:
„Na zewn�trz jest twoja matka

3:22 �Zob. Słowniczek poj�ć. �Okreś-
lenie odnosz�ce si� do Szatana.
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i twoi bracia i pytaj� o cie-
bie”a. 33 Ale on rzekł: „Kto
jest moj� matk� i moimi brać-
mi?”. 34 Nast�pnie spojrzał na
siedz�cych wokół niego i powie-
dział: „To moja matka i moi bra-
cia!b 35 Moim bratem i siostr�,
i matk� jest każdy, kto spełnia
wol� Boga”c.

4 Jezus znowu zacz�ł nauczać
nad jeziorem, a blisko nie-

go zebrał si� bardzo wielki tłum.
Wszedł wi�c do łodzi i usiadł
w niej w pewnej odległości od
brzegu, podczas gdy wszyscy
stali nad jezioremd. 2 I zacz�ł
ich nauczać wielu rzeczy za po-
moc� przykładówe. Powiedziałf:
3 „Posłuchajcie. Siewca wy-
szedł siaćg. 4 Kiedy siał, nie-
które ziarna upadły przy dro-
dze. Przyleciały ptaki i je zjadły.
5 Inne upadły na grunt skalis-
ty, gdzie nie było dużo gleby. Od
razu powschodziły, bo nie była
ona gł�bokah. 6 Ale gdy słoń-
ce zacz�ło grzać, przypiekły si�,
a ponieważ nie miały korzenia,
uschły. 7 Jeszcze inne ziarna
upadły mi�dzy ciernie, a ciernie
wyrosły i je zagłuszyły, i te nie
wydały plonu i. 8 Ale były też
takie, które upadły na urodzaj-
n� gleb�, a gdy wzeszły i wyros-
ły, zacz�ły wydawać plon—30-
-krotny, 60-krotny i 100-krotny” j.
9 Nast�pnie Jezus dodał: „Kto
ma uszy, żeby słuchać, niech
słucha”k.

10 Potem ci, którzy z nim
pozostali, w tym również Dwu-
nastu, zacz�li go pytać na osob-
ności o te przykładyl. 11 Po-
wiedział wi�c do nich: „Wam
wyjawiono świ�t� tajemnic�m

Królestwa Bożego, ale inni sły-
sz� tylko przykładyn, 12 żeby
patrzyli, a jednak nie widzieli,
i słyszeli, a jednak nie poj�li
sensu, i żeby w ogóle nie za-

wrócili i nie dost�pili przebacze-
nia”a. 13 Nast�pnie powiedział
do nich: „Jeśli nie pojmujecie te-
go przykładu, to jak zrozumiecie
wszystkie inne?

14 „Siewca sieje słowob.
15 Z ziarnami zasianymi przy
drodze jest tak: Do ludzi, któ-
rzy usłysz� słowo, zaraz przy-
chodzi Szatanc i zabiera to, co
w nich zasianod. 16 A tak jest
z ziarnami zasianymi na grun-
cie skalistym: Kiedy tylko lu-
dzie usłysz� słowo, z radoś-
ci� je przyjmuj�e. 17 Ponieważ
jednak nie maj� w sobie ko-
rzenia, trwaj� tylko przez jakiś
czas. Gdy z powodu słowa po-
jawia si� ucisk lub prześlado-
wanie, od razu upadaj�. 18 S�
też ziarna zasiane mi�dzy cier-
nie. Z nimi jest tak: Kiedy lu-
dzie usłysz� słowof, 19 troskig
życia w tym świecie�, zwodni-
cza moc bogactwah oraz poż�da-
niei wszystkiego innego wdzie-
raj� si� i zagłuszaj� słowo, i
nie wydaje ono żadnego plonu.
20 W końcu z ziarnami zasiany-
mi na urodzajnej glebie jest tak:
Ludzie, którzy słuchaj� słowa,
ch�tnie je przyjmuj� i przyno-
sz� owoc—30-krotny, 60-krotny
i 100-krotny” j.

21 Powiedział im też: „Czy
lamp� przynosi si� po to, żeby j�
postawić pod koszem� lub pod
łóżkiem? Czy nie przynosi si�
jej po to, żeby j� postawić na
świeczniku?k 22 Bo nie ma nic
ukrytego, co nie zostanie odsło-
ni�te; nie ma nic starannie skry-
wanego, co nie wyjdzie na jaw l.
23 Kto ma uszy, żeby słuchać,
niech słucha”m.

24 Nast�pnie powiedział im:
„Zwracajcie uwag� na to, co

4:19 �Lub „systemie rzeczy; epoce”.
Zob. Słowniczek poj�ć, hasło „System
rzeczy”. 4:21 �Lub „korcem”.
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słyszyciea. Jak� miar� odmie-
rzacie innym, tak� i wam od-
mierz�, a nawet wam dodadz�.
25 Bo temu, kto ma, b�dzie da-
ne jeszcze wi�cejb, ale temu, kto
nie ma, zostanie zabrane nawet
to, co ma”c.

26 I mówił dalej: „Z Króle-
stwem Bożym jest jak z czło-
wiekiem, który rozrzucił na
ziemi� ziarna. 27 W nocy idzie
spać, za dnia wstaje, a tym-
czasem ziarna kiełkuj� i wy-
rastaj� wysoko. Ale jak to si�
dzieje, tego on nie wie. 28 Zie-
mia sama stopniowo przyno-
si plon—najpierw źdźbło, po-
tem kłos, w końcu pełne ziarno
w kłosie. 29 A gdy tylko zbo-
że dojrzeje, człowiek chwyta za
sierp, bo nadeszły żniwa”.

30 I jeszcze powiedział: „Do
czego można przyrównać Kró-
lestwo Boże albo jakiego przy-
kładu użyć, żeby je opisać?
31 Jest jak ziarnko gorczy-
cy. Gdy si� je wysiewa, jest
najmniejsze ze wszystkich na-
sion na ziemid. 32 Ale potem
wschodzi i staje si� wi�ksze od
wszystkich roślin zielnych, i wy-
puszcza wielkie gał�zie, tak iż
w jego cieniu ptaki� mog� zakła-
dać gniazda”.

33 Mówił do nich za pomoc�
wielu takich przykładówe—ta-
kich, które potrafili zrozumieć.
34 Bez użycia przykładu nicze-
go do nich nie mówił, ale swoim
uczniom na osobności wszystko
wyjaśniałf.

35 A tego dnia, gdy już za-
padł wieczór, rzekł do ucz-
niów: „Przeprawmy si� na drugi
brzeg”g. 36 Oni wi�c odesłali
tłum i od razu odpłyn�li z nim
łodzi�. A były tam też in-
ne łodzieh. 37 Nagle zerwał si�

4:32 �Dosł. „ptaki nieba”.

wielki, gwałtowny wicher i fa-
le wdzierały si� do łodzi, tak iż
groziło jej zatopieniea. 38 A on
był na rufie i spał na podgłów-
ku�. Obudzili go wi�c i zawo-
łali: „Nauczycielu, nie obchodzi
ci� to, że giniemy?!”. 39 Wtedy
wstał, zgromił wiatr i rzekł do
jeziora: „Zamilknij! Ucisz si�!”b.
I wiatr ustał, i nastała wiel-
ka cisza. 40 A on powiedział
do nich: „Czemu si� tak boicie?
Czy jeszcze nie macie wiary?”.
41 Ale oni, bardzo przestrasze-
ni, mówili jeden do drugiego:
„Kim on właściwie jest? Nawet
wiatr i jezioro s� mu posłusz-
ne”c.

5 Potem dotarli na drugi brzeg
jeziora, w okolice zamie-

szkane przez Gerazeńczykówd.
2 Gdy Jezus wysiadł z łodzi,
nagle z cmentarza� wyszedł mu
naprzeciw człowiek b�d�cy pod
wpływem nieczystego ducha.
3 Mieszkał wśród grobowców
i aż dot�d absolutnie niko-
mu nie udało si� go skutecz-
nie zwi�zać, nawet łańcuchami.
4 Cz�sto zakuwano mu nogi w
kajdany, a łańcuchami wi�zano
r�ce, ale łańcuchy rozrywał, a
kajdany kruszył. Nikt nie miał si-
ły go poskromić. 5 Ci�gle, no-
c� i dniem, krzyczał w grobow-
cach i w górach i sam siebie
tłukł kamieniami. 6 Gdy z pew-
nej odległości zobaczył Jezu-
sa, podbiegł i mu si� pokłoniłe.
7 Nast�pnie głośno zawołał:
„Czego ode mnie chcesz, Je-
zusie, Synu Boga Najwyższego?!
Zaprzysi�gam ci� na Boga, żebyś
mnie nie m�czył!”f. 8 Bo Jezus
mówił do niego: „Nieczysty du-
chu, wyjdź z tego człowieka”g.
9 Potem go zapytał: „Jak masz

4:38 �Lub „poduszce”. 5:2 �Lub „spo-
mi�dzy grobowców pami�ci”.
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na imi�?”. Ten odparł: „Legion,
bo jest nas wielu”. 10 I wci�ż
prosił Jezusa, żeby nie wyp�-
dzał duchów z tej krainya.

11 A na zboczu góry akurat
pasło si� wielkie stado świńb.
12 Duchy wi�c go prosiły: „Po-
ślij nas w te świnie, pozwól
nam w nie wejść”. 13 I pozwo-
lił im. Wtedy nieczyste duchy
wyszły z tego człowieka i weszły
w świnie, a stado—licz�ce jakieś
2000 sztuk—pop�dziło w stron�
urwiska, wpadło do jeziora
i si� utopiło. 14 A ci, którzy je
paśli, uciekli i opowiedzieli
o tym w mieście i po wsiach.
Ludzie wi�c poszli zobaczyć, co
si� wydarzyłoc. 15 Kiedy przy-
szli do Jezusa, zobaczyli, że
człowiek op�tany przez demo-
ny—ten, w którym wcześniej był
ich legion—siedzi ubrany i przy
zdrowych zmysłach. Wtedy si�
przestraszyli. 16 A ci, którzy
widzieli, co zaszło, dokładnie im
opisali, co si� stało z op�ta-
nym oraz ze świniami. 17 Lu-
dzie zacz�li wi�c usilnie prosić
Jezusa, żeby odszedł z ich oko-
licd.

18 Kiedy Jezus wsiadał do ło-
dzi, człowiek wcześniej op�ta-
ny przez demony prosił go, żeby
mógł mu towarzyszyće. 19 On
jednak mu nie pozwolił, ale po-
wiedział do niego: „Idź do domu,
do swoich krewnych, i opowiedz
im o wszystkim, co Jehowa�
dla ciebie zrobił, o miłosier-
dziu, które ci okazał”. 20 On
wi�c odszedł i zacz�ł rozpowia-
dać w Dekapolu�, co Jezus dla
niego uczynił, i wszyscy si� zdu-
miewali.

21 Jezus z powrotem prze-
prawił si� łodzi� na przeciwleg-

5:19 �Zob. Dodatek A5. 5:20 �Zob.
Słowniczek poj�ć.

ły brzeg. Gdy jeszcze był nad je-
ziorem, zebrał si� przy nim
wielki tłuma. 22 Przyszedł też
jeden z przełożonych syna-
gogi, o imieniu Jair, i gdy go
zobaczył, upadł mu do stópb

23 i wiele razy usilnie go prosił:
„Moja córeczka jest ci�żko cho-
ra�. Przyjdź, prosz�, i włóż na
ni� r�cec, żeby wyzdrowiała i ży-
ła”. 24 Wtedy Jezus z nim po-
szedł, a towarzyszył mu wielki
tłum, który si� wokół niego tło-
czył.

25 A była tam kobieta, któ-
ra od 12 lat zmagała si� z krwo-
tokamid. 26 Dużo wycierpiała�
przez wielu lekarzy i wyda-
ła wszystkie swoje środki, ale
jej stan wcale si� nie po-
prawił, tylko jeszcze pogorszył.
27 Gdy usłyszała wieści o Je-
zusie, w tłumie podeszła do
niego od tyłu i dotkn�ła je-
go szatye, 28 bo mówiła so-
bie: „Jeśli dotkn� choćby jego
szat, wyzdrowiej�”f. 29 I krwa-
wienie natychmiast ustało, a ko-
bieta poczuła, że została uleczo-
na z tej ci�żkiej choroby.

30 Jezus od razu poczuł, że
wyszła z niego mocg. Obró-
cił si� wi�c w tłumie i zapy-
tał: „Kto dotkn�ł moich szat?”h.
31 Ale uczniowie odrzekli mu:
„Widzisz, że tłum na ciebie na-
piera, a pytasz, kto ci� do-
tkn�ł?”. 32 On jednak si� roz-
gl�dał, żeby zobaczyć, kto to
zrobił. 33 Wtedy ta kobieta,
wiedz�c, co si� z ni� stało, pode-
szła wystraszona i drż�ca, upad-
ła przed nim i wyznała mu cał�
prawd�. 34 A on powiedział do
niej: „Córko, uzdrowiła ci� two-
ja wiara. Idź w pokoju i i niech ta
ci�żka choroba już wi�cej ci� nie
m�czy” j.
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35 Kiedy jeszcze mówił, do
przełożonego synagogi przyszli
jacyś ludzie z jego domu i po-
wiedzieli: „Twoja córka umarła!
Po co jeszcze fatygować Nauczy-
ciela?”a. 36 Ale Jezus usłyszał
ich słowa i rzekł do przełożone-
go synagogi: „Nie bój si��, tylko
wierz”b. 37 I nie pozwolił iść
ze sob� nikomu oprócz Piotra,
Jakuba i Jana, brata Jakubac.

38 Gdy przyszli do domu
przełożonego synagogi, zoba-
czył panuj�cy tam zgiełk—lu-
dzie płakali i głośno lamento-
walid. 39 Po wejściu do środka
powiedział do nich: „Czemu pła-
czecie i robicie taki zgiełk?
Dziecko nie umarło, tylko śpi”e.
40 Wtedy zacz�li z niego szy-
dzić. Ale on wyprosił wszyst-
kich na zewn�trz, a potem
wzi�ł ojca i matk� dziewczynki
oraz uczniów, którzy z nim byli,
i wszedł tam, gdzie ona leża-
ła. 41 Nast�pnie wzi�ł j� za r�-
k� i powiedział: „Talita kumi”,
co znaczy: „Dziewczynko, mó-
wi� ci: Wstań!”f. 42 Dziewczyn-
ka natychmiast wstała i zacz�-
ła chodzić. (Miała 12 lat). A jej
rodziców od razu ogarn�ł wielki
zachwyt. 43 Ale on wielokrot-
nie im przykazywał�, żeby si�
o tym nikt nie dowiedziałg, i po-
lecił dać jej coś do jedzenia.

6 Jezus odszedł stamt�d i
przybył w rodzinne stronyh,

a za nim pod�żali jego ucznio-
wie. 2 Gdy w szabat zacz�ł na-
uczać w synagodze, wi�kszość
słuchaczy była bardzo zdumio-
na i mówiła: „Sk�d mu si�
to bierze? i Jak to jest, że da-
no mu t� m�drość i że do-
konuje takich pot�żnych dzieł? j

3 Czy to nie jest cieślak, syn Ma-
rii l, a brat Jakubam, Józefa, Ju-

5:36 �Lub „przestań si� bać”. 5:43
�Lub „on stanowczo im nakazał”.

dasa� i Szymona?a A jego sios-
try—czy nie s� tu wśród nas?”.
I nie chcieli w niego uwierzyć�.
4 Wtedy Jezus im powiedział:
„Prorok wsz�dzie cieszy si� sza-
cunkiem, tylko nie w swoich ro-
dzinnych stronach, nie wśród
swoich krewnych i nie w swoim
domu”b. 5 I nie mógł tam do-
konać żadnego pot�żnego dzie-
ła oprócz tego, że uleczył kilku
chorych, wkładaj�c na nich r�-
ce. 6 Był naprawd� zdumiony
brakiem wiary tamtejszych lu-
dzi. Potem obchodził okoliczne
wsie i w nich nauczałc.

7 Nast�pnie wezwał Dwuna-
stu i zacz�ł ich wysyłać po
dwóchd, i dał im władz� nad
nieczystymi duchamie. 8 Pole-
cił im też, żeby nie brali na dro-
g� nic oprócz laski—ani chleba,
ani torby, ani pieni�dzy� w trzo-
sachf, 9 ani szaty na zmian��—
tylko sandały na nogi. 10 Po-
nadto im powiedział: „Gdziekol-
wiek wejdziecie do domu, za-
trzymajcie si� w nim, dopóki
nie opuścicie tej okolicyg. 11 A
jeśli w jakiejś okolicy was nie
przyjm� ani nie wysłuchaj�, to
opuszczaj�c j�, strz�śnijcie pył
ze swoich nóg na świadectwo
przeciw nim”h. 12 Wyruszyli
wi�c i głosili, że ludzie powinni
okazać skruch� i. 13 Wyp�dzali
też wiele demonówj oraz nacie-
rali oliw� wielu chorych i uzdra-
wiali ich.

14 O tym wszystkim dowie-
dział si� król Herod�, bo imi�
Jezusa stało si� dobrze znane
i ludzie mówili: „To Jan Chrzci-
ciel został wzbudzony z mart-
wych i dlatego dokonuje tych

6:3 � Inaczej „Judy”, najwyraźniej póź-
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sa. Zob. Słowniczek poj�ć.
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pot�żnych dzieł�”a. 15 Inni na-
tomiast mówili: „To Eliasz”,
a jeszcze inni: „To prorok jak
jeden z dawnych proroków”b.
16 Ale gdy Herod to usłyszał,
powiedział: „To Jan, którego
ści�łem, został wskrzeszony”.
17 Bo sam wcześniej kazał poj-
mać Jana i skutego osadzić
w wi�zieniu ze wzgl�du na He-
rodiad�, któr� poślubił, choć by-
ła żon� jego brata Filipac.
18 Jan bowiem mówił do He-
roda: „Nie wolno ci mieć żony
swojego brata”d. 19 Z tego po-
wodu Herodiada żywiła do Ja-
na uraz� i chciała go zabić, ale
nie mogła, 20 bo Herod si� go
bał, wiedz�c, że to człowiek pra-
wy i świ�tye, i go ochraniał. Ile-
kroć go słuchał, był w wielkiej
rozterce, co zrobić, a jednak da-
lej ch�tnie mu si� przysłuchiwał.

21 W końcu nadarzyła si�
okazja, gdy Herod wydał przy-
j�cie urodzinowef, na które za-
prosił swoich wysokich urz�d-
ników, dowódców wojskowych�
i najważniejsze osobistości z
Galileig. 22 Kiedy córka Hero-
diady weszła i zatańczyła, tak
spodobała si� Herodowi oraz je-
go gościom�, że powiedział do
niej: „Proś mnie, o co tylko
chcesz, a dam ci to”. 23 Wr�cz
jej przysi�gł: „Dam ci wszyst-
ko, o co mnie poprosisz, na-
wet połow� królestwa”. 24 Po-
szła wi�c do matki i j� zapytała:
„O co mam poprosić?”. A ta od-
parła: „O głow� Jana Chrzci-
ciela”. 25 Wtedy dziewczyna
od razu pośpieszyła do króla
i przedstawiła mu swoj� proś-
b�: „Chc�, żebyś mi zaraz dał
na półmisku głow� Jana Chrzci-

6:14 �Lub „tych cudów”. 6:21 �Chodzi
o tysi�czników, oficerów dowodz�cych
oddziałem 1000 żołnierzy. 6:22 �Lub
„oraz półleż�cym z nim przy stole”.

ciela”a. 26 Król gł�boko si� za-
smucił, ale ze wzgl�du na to, że
jej przysi�gał, i ze wzgl�du na
swoich gości� nie chciał zlekce-
ważyć jej życzenia. 27 Natych-
miast wi�c wysłał żołnierza
straży przybocznej, żeby mu
przyniósł głow� Jana. Ten po-
szedł, ści�ł go w wi�zieniu
28 i przyniósł jego głow� na
półmisku, po czym dał j� dziew-
czynie, a dziewczyna—matce.
29 Kiedy o tym usłyszeli ucznio-
wie Jana, przyszli i zabrali jego
ciało, i złożyli je w grobowcu�.

30 A apostołowie zebrali si�
wokół Jezusa i opowiedzieli mu
o wszystkim, co zrobili i czego
nauczalib. 31 Wtedy on im po-
wiedział: „Chodźcie, udajmy si�
sami na odludne miejsce, żeby-
ście troch� odpocz�li”c. Bo
wielu przychodziło i odchodzi-
ło, tak iż nie mieli nawet kie-
dy zjeść posiłku. 32 Odpłyn�li
wi�c łodzi� na odludne miejs-
ce, żeby być samid. 33 Ale lu-
dzie zauważyli, że si� oddalaj�,
i wielu si� o tym dowiedziało,
i zbiegli si� tam ze wszyst-
kich miast, a nawet ich wyprze-
dzili. 34 Kiedy Jezus wyszedł
na brzeg, zobaczył wielki tłum
ludzi i zlitował si� nad nimie, bo
byli jak owce bez pasterzaf. I za-
cz�ł ich nauczać wielu rzeczyg.

35 Pod wieczór do Jezusa po-
deszli uczniowie i powiedzieli:
„To miejsce jest odludne, a zro-
biło si� już późnoh. 36 Odeślij
ich, żeby mogli pójść do okolicz-
nych gospodarstw i wsi i kupić
sobie coś do jedzenia” i. 37 Od-
parł im: „Wy im dajcie coś
do jedzenia”. Wtedy go zapyta-
li: „Czy mamy iść i nakupić
chleba za 200 denarów�, żeby

6:26 �Lub „na półleż�cych przy stole”.
6:29 �Lub „grobowcu pami�ci”. 6:37
�Zob. Dodatek B14.
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dać ludziom jeść?”a. 38 On im
odpowiedział: „Ile macie chle-
bów? Idźcie sprawdzić”. Spraw-
dzili wi�c i powiedzieli: „Pi�ć, a
oprócz tego dwie ryby”b. 39 I
polecił wszystkim ułożyć si�
w grupach na trawie�c. 40 Wte-
dy ułożyli si� w grupach po 100
i po 50 osób. 41 A on wzi�ł
te pi�ć chlebów oraz dwie ryby,
popatrzył w niebo i si� pomod-
lił�d. Nast�pnie połamał chleby
i zacz�ł dawać je uczniom, żeby
je rozdawali ludziom. Rozdzielił
też mi�dzy wszystkich dwie ry-
by. 42 Każdy najadł si� do sy-
ta 43 i zebrano 12 pełnych ko-
szy tego, co pozostało, nie licz�c
rybe. 44 A tych, którzy jedli
chleb, było 5000 m�żczyzn.

45 Zaraz potem Jezus pole-
cił uczniom, żeby wsiedli do ło-
dzi i udali si� przed nim na
drugi brzeg, w kierunku Bet-
saidy, podczas gdy sam odesłał
ludzif. 46 Kiedy si� z nimi po-
żegnał, odszedł na gór�, żeby si�
modlićg. 47 Tymczasem zapadł
wieczór. Łódź znajdowała si� na
środku jeziora, a on był sam
na l�dzieh. 48 Gdy zobaczył, że
trudno im wiosłować, bo wiatr
jest przeciwny, około czwartej
straży nocnej� poszedł do nich
po jeziorze. Ale zamierzał�
przejść obok. 49 Kiedy zauwa-
żyli go id�cego po jeziorze, po-
myśleli, że to jakaś zjawa, i za-
cz�li krzyczeć. 50 Bo wszyscy
go dostrzegli i si� przestraszyli.
Ale on natychmiast odezwał si�
do nich: „To ja. Nie bójcie si�!” i.
51 Nast�pnie wszedł do nich do
łodzi, a wiatr ustał. Wtedy oni
wpadli w zdumienie, 52 bo nie
rozumieli znaczenia tego, co Je-

6:39 �Dosł. „zielonej trawie”. 6:41
�Lub „wypowiedział błogosławieństwo”.
6:48 �Okres od ok. 3 w nocy do wscho-
du słońca (ok. 6 rano). �Lub „właśnie
miał”.

zus zrobił z chlebami, lecz ich
serca dalej miały przyt�pion�
zdolność pojmowania.

53 Potem przeprawili si� na
drug� stron� jeziora, do Ge-
nezaretu, gdzie zarzucili kotwi-
c�a. 54 A gdy tylko wyszli z ło-
dzi, ludzie rozpoznali Jezusa.
55 Obiegli oni z t� informa-
cj� cał� okolic� i znaj�c miejs-
ce, gdzie si� pojawił, zacz�li tam
przynosić na noszach chorych.
56 I gdziekolwiek wchodził do
miast, wsi lub osad wiejskich,
kładziono chorych na rynkach,
a ci błagali go, żeby im pozwo-
lił dotkn�ć chociaż skraju� jego
szatyb. Wszyscy, którzy to zro-
bili, zostali uzdrowieni.

7 Kiedy zebrali si� wokół nie-
go faryzeusze oraz pewni

uczeni w piśmie�, którzy przy-
szli z Jerozolimyc, 2 zobaczyli,
że niektórzy z jego uczniów je-
dz� posiłek nieczystymi r�-
kami, to znaczy nieumytymi ce-
remonialnie. 3 (Bo faryzeusze
i wszyscy inni

˙
Zydzi, hołdu-

j�c tradycji przodków, nie jedz�,
jeśli nie umyj� r�k aż do łokci,
4 podobnie po powrocie z ryn-
ku nie jedz�, jeśli si� nie ob-
myj�. Jest też wiele innych
zwyczajów, które przyj�li i któ-
rych si� mocno trzymaj�, na
przykład zanurzanie w wodzie�
kielichów, dzbanów i naczyń
miedzianych)d. 5 Wtedy ci fa-
ryzeusze i uczeni w piśmie za-
pytali Jezusa: „Czemu twoi ucz-
niowie nie trzymaj� si� tradycji
przodków i jedz� posiłek nie-
czystymi r�kami?”e. 6 On im
odparł: „Izajasz trafnie proroko-
wał o was, obłudnikach: ‚Ci lu-
dzie okazuj� mi szacunek usta-
mi, ale sercem s� ode mnie
bardzo dalekof. 7 Oddaj� mi

6:56 �Lub „fr�dzla”. 7:1 �Zob. Słowni-
czek poj�ć. 7:4 �Dosł. „chrzty”.
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cześć na próżno, bo głosz� nau-
ki, które s� nakazami ludzkimi’a.
8 Porzucacie przykazania Boże,
a mocno trzymacie si� tradycji
ludzkiej”b.

9 Ponadto powiedział im:
„Sprytnie omijacie przykaza-
nia Boże, żeby zachować swoj�
tradycj�c. 10 Na przykład Moj-
żesz rzekł: ‚Szanuj ojca i mat-
k�’d oraz ‚Kto znieważa� ojca lub
matk�, niech poniesie śmierć’e.
11 Ale wy twierdzicie, że ktoś
może powiedzieć ojcu lub mat-
ce: ‚Wszystko, czym mógłbym
ci� wspierać, uznałem za korban
(czyli dar poświ�cony Bogu)’,
12 i nie pozwalacie mu już nic
uczynić dla ojca albo matkif.
13 W ten sposób przez swo-
j� tradycj�, któr� przekazujecie,
unieważniacie słowo Bogag. Do-
puszczacie si� też innych po-
dobnych rzeczy”h. 14 Nast�pnie
Jezus znowu przywołał do sie-
bie tłum i przemówił: „Słuchaj-
cie mnie wszyscy i pojmujcie
sens i. 15 Nic, co z zewn�trz do-
staje si� do człowieka, nie może
go uczynić nieczystym. Nieczys-
tym czyni go raczej to, co z nie-
go wychodzi”j. 16 ——�

17 A gdy oddalił si� od tłu-
mu i wszedł do pewnego domu,
uczniowie zacz�li go pytać o ten
przykładk. 18 Powiedział wi�c
do nich: „Czy i wam brakuje zro-
zumienia? Czy nie pojmujecie,
że nic, co z zewn�trz dostaje si�
do człowieka, nie może go uczy-
nić nieczystym? 19 A to dlate-
go, że dostaje si� nie do jego
serca, ale do żoł�dka, po czym
trafia do ścieku”. W ten spo-
sób Jezus uznał wszystkie po-
karmy za czyste. 20 Dodał też:
„Nieczystym czyni człowieka to,
co z niego wychodzi l. 21 Bo to

7:10 �Lub „obrzuca obelgami”. 7:16
�Zob. Dodatek A3.

z wn�trza ludzi, z ich serca, po-
chodz� szkodliwe rozmyślania,
które prowadz� do niemoral-
nych kontaktów seksualnych�,
kradzieży, morderstw, 22 nie-
wierności małżeńskiej�, chciwo-
ści, niegodziwości, podst�pu,
rozpasania�, zawistnego oka,
bluźnierstwa, wyniosłości i bra-
ku rozs�dku. 23 Wszystkie te
niegodziwe rzeczy pochodz� z
wn�trza i czyni� człowieka nie-
czystym”.

24 Stamt�d Jezus wyruszył w
okolice Tyru i Sydonub. I wszedł
do pewnego domu, ale chociaż
nie chciał, żeby ktoś si� o tym
dowiedział, nie zdołał pozostać
niezauważony. 25 Kiedy usły-
szała o nim kobieta, której có-
reczka była op�tana przez nie-
czystego ducha, natychmiast
przyszła i upadła u jego stópc.
26 Była to Syrofenicjanka� po-
chodzenia greckiego. I wci�ż
prosiła Jezusa, żeby wyp�dził
demona z jej córki. 27 Ale on
odezwał si� do niej: „Niech naj-
pierw najedz� si� dzieci, bo nie
godzi si� zabrać chleb dzieciom
i rzucić szczeni�tom”d. 28 Na
to ona odpowiedziała: „Tak, pa-
nie, ale nawet szczeni�ta jedz�
pod stołem okruchy zostawione
przez dzieci”. 29 Wtedy rzekł
do niej: „Ponieważ to powiedzia-
łaś, możesz wracać do domu—
demon wyszedł z twojej cór-
ki”e. 30 Ona wi�c poszła. Gdy
wróciła do domu, dziewczynka
leżała w łóżku, a demon już j�
opuściłf.

31 Z okolic Tyru Jezus szedł
przez Sydon, a potem przez

7:21 �Dosł. „rozpust”. Liczba mnoga gr.
porneı́a. Zob. Słowniczek poj�ć. 7:22
�Dosł. „cudzołóstw”. �Lub „bezwstyd-
nego post�powania”. Gr. asélgeia. Zob.
Słowniczek poj�ć. 7:26 �Lub „kobieta
urodzona w Syrofenicji”.
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Dekapol� w stron� Jeziora Gali-
lejskiegoa. 32 I ludzie przypro-
wadzili do niego niesłysz�cego,
który miał wad� mowyb, i usil-
nie prosili, żeby włożył na niego
r�k�. 33 On wzi�ł go na stron�,
z dala od tłumu. Potem włożył
swoje palce w jego uszy, splun�ł
i dotkn�ł jego j�zykac. 34 Na-
st�pnie popatrzył w niebo, wes-
tchn�ł gł�boko i powiedział do
tego człowieka: „Effata”, co zna-
czy „Otwórz si�”. 35 Wtedy je-
go uszy si� otworzyłyd, a wada
mowy została usuni�ta i zacz�ł
mówić normalnie. 36 Jezus po-
lecił ludziom, żeby nikomu o tym
nie rozpowiadalie. Ale im bar-
dziej im zakazywał, tym bar-
dziej to rozgłaszalif. 37 Wprost
nie mogli si� nadziwićg i mówili:
„Wszystko, co robi, jest dobre.
Sprawia nawet, że głusi słysz�,
a niemi mówi�”h.

8 W tamtym czasie znowu ze-
brało si� mnóstwo ludzi i nie

mieli co jeść. Jezus wezwał wi�c
uczniów i powiedział: 2 „

˙
Zal

mi tych ludzi i, bo s� ze mn� już
trzy dni i nie maj� nic do jedze-
nia j. 3 Jeśli odeśl� ich do do-
mu głodnych�, mog� w drodze
zasłabn�ć. A przecież niektó-
rzy z nich s� z daleka”. 4 Ale
uczniowie odrzekli: „Sk�d na
tym odludziu wzi�ć tyle chle-
ba, żeby nakarmić tych ludzi?”.
5 Wtedy zapytał: „Ile macie
chlebów?”. Odpowiedzieli: „Sie-
dem”k. 6 I polecił tłumowi uło-
żyć si� na ziemi. Nast�pnie wzi�ł
te siedem chlebów, podzi�ko-
wał Bogu, po czym je połamał
i zacz�ł rozdawać uczniom, żeby
podawali ludzioml. 7 Mieli też
kilka małych ryb. Pomodlił si��
wi�c i powiedział, żeby je rów-

7:31 �Zob. Słowniczek poj�ć. 8:3 �Lub
„wyposzczonych”. 8:7 �Dosł. „pobło-
gosławił je”.

nież podawali. 8 I ludzie najed-
li si� do syta, a kawałkami, któ-
re pozostały, zapełniono siedem
wielkich koszy�a. 9 A było tam
jakieś 4000 m�żczyzn. Nast�pnie
Jezus odesłał tłum.

10 Zaraz potem wsiadł z ucz-
niami do łodzi i udał si� w oko-
lice Dalmanutyb. 11 Tam przy-
szli faryzeusze i zacz�li si�
z nim spierać, domagaj�c si�
od niego jakiegoś znaku z nie-
ba, żeby go wystawić na prób�c.
12 A on westchn�ł gł�boko�
i powiedział: „Czemu to pokole-
nie domaga si� znaku?d Zapew-
niam was, że żaden znak nie b�-
dzie dany temu pokoleniu”e.
13 Wtedy ich pozostawił, zno-
wu wsiadł do łodzi i udał si� na
drugi brzeg.

14 Uczniowie jednak zapo-
mnieli wzi�ć ze sob� chleb. Mieli
w łodzi tylko jedenf. 15 A Je-
zus wyraźnie ich przestrzegł:
„Miejcie oczy otwarte. Strzeżcie
si� zakwasu faryzeuszy i zakwa-
su Heroda”g. 16 Oni wi�c za-
cz�li wyrzucać jeden drugiemu,
że nie wzi�li chleba. 17 Gdy to
zauważył, powiedział do nich:
„Czemu si� sprzeczacie o to, że
nie macie chleba? Czy jeszcze
nie dostrzegacie sensu i nie po-
traficie tego zrozumieć? Czy wa-
sze serca dalej maj� przyt�pion�
zdolność pojmowania? 18 ‚Ma-
cie oczy, a nie widzicie, i macie
uszy, a nie słyszycie?’ Czy nie
pami�tacie, 19 jak to było, gdy
połamałem pi�ć chlebówh dla
5000 m�żczyzn—ile zebraliście
koszy pełnych tego, co pozo-
stało?”. Odpowiedzieli: „Dwa-
naście” i. 20 „A kiedy połama-
łem siedem chlebów dla 4000
m�żczyzn—ile wielkich koszy�
jeszcze napełniliście?” Odpo-

8:8, 20 �Lub „koszy na żywność”. 8:12
�Dosł. „westchn�ł gł�boko w swym du-
chu”.
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wiedzieli: „Siedem”a. 21 Wtedy
rzekł do nich: „Czy jeszcze nie
rozumiecie?”.

22 Potem przybyli do Bet-
saidy. Ludzie przyprowadzili
tam do Jezusa niewidomego
i usilnie prosili, żeby go do-
tkn�łb. 23 Wzi�ł go wi�c za r�-
k� i wyprowadził poza wiosk�,
po czym plun�ł mu na oczyc,
włożył na niego r�ce i zapytał:
„Czy coś widzisz?”. 24 A on ro-
zejrzał si� i odrzekł: „Widz� lu-
dzi, ale wygl�daj� jak chodz�ce
drzewa”. 25 Wtedy Jezus zno-
wu położył r�ce na jego oczy
i człowiek ten zacz�ł widzieć
wyraźnie. Odzyskał wzrok i od-
t�d widział wszystko dokładnie.
26 Jezus odesłał go wi�c do do-
mu, mówi�c: „Tylko nie wchodź
do wioski”.

27 Potem udał si� ze swoimi
uczniami do wiosek w okolicach
Cezarei Filipowej i w drodze za-
cz�ł ich pytać: „Co ludzie mó-
wi�? Kim jestem?”d. 28 Oni mu
odpowiedzieli: „Jedni mówi�,
że Janem Chrzcicieleme, inni—
że Eliaszemf, a jeszcze inni—że
jednym z proroków”. 29 Wtedy
ich zapytał: „A wy jak uważa-
cie? Kim jestem?”. Piotr odrzekł:
„Ty jesteś Chrystus”g. 30 Wte-
dy stanowczo im polecił, że-
by nikomu o tym nie mówilih.
31 Zacz�ł im też wyjaśniać,
że Syn Człowieczy musi znieść
wiele cierpień i być odrzuco-
ny przez starszych ludu oraz
naczelnych kapłanów i uczo-
nych w piśmie�, i zostać zabi-
ty i, a trzy dni później ma po-
wstać z martwych j. 32 Mówił
o tym całkiem otwarcie. Ale
Piotr wzi�ł go na bok i zacz�ł
go strofowaćk. 33 Wtedy Jezus
odwrócił si� i spojrzał na ucz-
niów, po czym zganił Piotra:

8:31, 34 �Zob. Słowniczek poj�ć.

„Zejdź mi z oczu, szatanie! Bo
nie myślisz po Bożemu, tylko po
ludzku”a.

34 Później przywołał do sie-
bie tłum oraz swoich uczniów
i rzekł: „Jeśli ktoś chce pójść za
mn�, niech si� wyrzeknie same-
go siebie, weźmie swój pal m�ki�
i stale mnie naśladujeb. 35 Bo
kto by chciał uratować swo-
je życie�, ten je straci, ale kto
by z mojego powodu i z powo-
du dobrej nowiny stracił swoje
życie�, ten je uratujec. 36 Jaki
pożytek odniesie człowiek, gdy
pozyska cały świat, a straci swo-
je życie�?d 37 I co tak napraw-
d� człowiek mógłby dać w za-
mian za swoje życie�?e 38 Bo
kto by si� zawstydził mnie i mo-
ich słów przed tym niewier-
nym� i grzesznym pokoleniem,
tego Syn Człowieczy też si� za-
wstydzi f, gdy przyjdzie w chwa-
le swego Ojca ze świ�tymi anio-
łami”g.

9 Ponadto powiedział: „Za-
pewniam was, że niektórzy

ze stoj�cych tutaj nie umr��, do-
póki nie zobacz� Królestwa
Bożego przybyłego z moc�”h.
2 Sześć dni później Jezus za-
brał Piotra, Jakuba i Jana i za-
prowadził ich na wysok� gó-
r�. Byli tam sami. Wtedy został
na ich oczach przemieniony i:
3 jego szaty zacz�ły lśnić—sta-
ły si� tak białe, że żaden czyś-
ciciel odzieży na ziemi nie był-
by w stanie ich tak wybielić.
4 Poza tym ukazali si� im Eliasz
z Mojżeszem, którzy rozma-
wiali z Jezusem. 5 Piotr ode-
zwał si� wtedy do Jezusa:
„Rabbi, to wspaniale, że tutaj je-
steśmy. Postawmy wi�c trzy na-
mioty: jeden dla ciebie, jeden

8:35-37 �Lub „dusz�”. 8:38 �Dosł.
„cudzołożnym”. 9:1 �Dosł. „nie za-
kosztuj� śmierci”.
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dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”.
6 Wgruncie rzeczy nie wiedział,
jak zareagować, bo bardzo si�
przestraszyli. 7 I utworzył si�
obłok, który ich osłonił, a z ob-
łoku rozległ si� głosa: „To jest
mój ukochany Synb. Słuchajcie
go”c. 8 Od razu si� rozejrzeli,
ale nie zobaczyli już koło siebie
nikogo oprócz Jezusa.

9 A gdy schodzili z góry,
Jezus stanowczo im polecił, że-
by nikomu nie opowiadali, co
widzielid, dopóki Syn Człowie-
czy nie powstanie z martwyche.
10 I wzi�li sobie jego słowa do
serca�, ale dyskutowali mi�dzy
sob�, jak rozumieć to powsta-
nie z martwych. 11 I zacz�li go
pytać: „Dlaczego uczeni w piś-
mie� mówi�, że najpierw musi
przyjść Eliasz?”f. 12 On powie-
dział do nich: „Eliasz istotnie
przyjdzie najpierw i wszystko
przywrócig. Ale czemu w takim
razie o Synu Człowieczym napi-
sano, że musi znieść wiele
cierpieńh i zostać potraktowa-
ny z pogard�? i 13 Mówi� wam
jednak, że Eliasz j w rzeczywis-
tości już przyszedł, a oni zro-
bili z nim, co chcieli, tak jak jest
o nim napisane”k.

14 Kiedy przyszli do innych
uczniów, zauważyli wokół nich
wielki tłum oraz uczonych w piś-
mie, którzy si� z nimi spie-
rali l. 15 Ale cały tłum, gdy
tylko go ujrzał, zaskoczony pod-
biegł do niego, żeby go powitać.
16 Wtedy on zapytał: „O co si�
spieracie?”. 17 A ktoś z tłumu
odpowiedział mu: „Nauczycielu,
przyprowadziłem do ciebie swo-
jego syna, bo jest op�tany przez
ducha, który pozbawił go mo-
wym 18 i gdziekolwiek go po-

9:10 �Możliwe też „zachowali t� spraw�
dla siebie”. 9:11 �Zob. Słowniczek po-
j�ć.

chwyci, rzuca nim o ziemi�, a on
z pian� na ustach zgrzyta z�ba-
mi i opada z sił. Prosiłem two-
ich uczniów, żeby wyp�dzili te-
go ducha, ale nie potrafili”.
19 Na to on rzekł do nich:
„O pokolenie bez wiary!a Jak
długo jeszcze mam z wami pozo-
stawać? Jak długo jeszcze mam
was znosić? Przyprowadźcie go
do mnie”b. 20 Przyprowadzili
go wi�c do Jezusa. Ale na je-
go widok duch od razu wpra-
wił chłopca w konwulsje, tak
że upadł on na ziemi� i si� ta-
rzał, a z jego ust toczyła si� pia-
na. 21 Wtedy Jezus zapytał je-
go ojca: „Od jak dawna mu si� to
zdarza?”. Ten odparł: „Od dzie-
ciństwa. 22 Duch cz�sto wrzu-
ca go to w ogień, to w wo-
d�, żeby go zabić. Ale jeśli
możesz coś zrobić, to zlituj si�
nad nami i pomóż nam”. 23 Je-
zus rzekł do niego: „Mówisz:
‚Jeśli możesz’? Dla tego, kto
wierzy, wszystko jest możliwe”c.
24 Ojciec chłopca natychmiast
zawołał: „Wierz�! Dopomóż mi
w tym, w czym mi brakuje wia-
ry!”d.

25 Gdy Jezus zauważył, że
zbiega si� tłum, zgromił nieczys-
tego ducha, mówi�c do niego:
„Duchu, który czynisz niemym
i głuchym, rozkazuj� ci: Wyjdź
z niego i już wi�cej w nie-
go nie wchodź!”e. 26 Wtedy de-
mon krzykn�ł i wprawił chłop-
ca w silne konwulsje, po czym
z niego wyszedł. A chłopiec wy-
gl�dał jak martwy, tak iż wi�k-
szość ludzi mówiła, że umarł.
27 Ale Jezus wzi�ł go za r�k�,
podniósł go i on wstał. 28 Gdy
potem Jezus wszedł do pewne-
go domu, uczniowie zacz�li go
pytać na osobności: „Dlaczego
my nie mogliśmy go wyp�-
dzić?”f. 29 A on odpowiedział:
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„Tego rodzaju demona można
wyp�dzić tylko za pomoc� mod-
litwy”.

30 Odeszli stamt�d i ruszyli
przez Galile�, ale on nie chciał,
żeby ktokolwiek si� o tym do-
wiedział. 31 Bo nauczał swo-
ich uczniów i mówił im: „Syn
Człowieczy b�dzie wydany w r�-
ce ludzi i zabitya, ale mimo
to trzy dni później powstanie
z martwych”b. 32 Oni jednak
nie rozumieli tych słów, lecz bali
si� go o to pytać.

33 I przyszli do Kafarnaum.
A gdy był w domu, zapytał ich:
„O co sprzeczaliście si� w dro-
dze?”c. 34 Ale oni milczeli, bo
sprzeczali si� o to, kto z nich jest
ważniejszy. 35 Usiadł wi�c, za-
wołał Dwunastu i powiedział do
nich: „Jeśli ktoś chce być pierw-
szy, to ma być ostatni ze wszyst-
kich i ma być sług� wszystkich”d.
36 Wtedy wzi�ł małe dziecko,
postawił je wśród nich, ob-
j�ł je ramionami i rzekł do nich:
37 „Kto by przyj�ł jedno z takich
dziecie ze wzgl�du na moje imi�,
ten przyjmuje także mnie. A kto
by przyj�ł mnie, ten przyjmuje
nie tylko mnie, ale także Tego,
który mnie posłał”f.

38 Jan powiedział do niego:
„Nauczycielu, widzieliśmy, jak
ktoś wyp�dzał demony, używa-
j�c twojego imienia, i próbowa-
liśmy go powstrzymać, bo nie
jest jednym z nas”g. 39 Ale Je-
zus rzekł: „Nie próbujcie go
powstrzymywać, bo nikt, kto
dokona pot�żnego dzieła, powo-
łuj�c si� na moje imi�, nie za-
cznie zaraz źle o mnie mówić.
40 Bo kto nie jest przeciwko
nam, ten jest po naszej stro-
nieh. 41 A kto by wam dał do
picia kubek wody dlatego, że na-
leżycie do Chrystusa i, ten—za-
pewniam was—nie straci swojej

nagrodya. 42 Ale kto by do-
prowadził do upadku jednego
z tych małych, którzy wierz�, le-
piej byłoby dla niego, gdyby mu
zawieszono na szyi wielki ka-
mień młyński� i wrzucono go do
morzab.

43 „Gdyby do upadku prowa-
dziła ci� twoja r�ka, odetnij j�.
Lepiej, żebyś zyskał życie, b�-
d�c kalekim, niż żebyś z dwie-
ma r�kami trafił do Gehen-
ny�, w ogień nie do ugaszeniac.
44 ——� 45 I jeśli do upadku
prowadzi ci� twoja noga, odetnij
j�. Lepiej, żebyś zyskał życie, b�-
d�c kulawym, niż żebyś z dwie-
ma nogami został wrzucony
do Gehenny�d. 46 ——� 47 Tak
samo jeśli do upadku prowadzi
ci� twoje oko, odrzuć jee. Lepiej,
żebyś wszedł do Królestwa Bo-
żego, maj�c jedno oko, niż żebyś
z dwojgiem oczu został wrzuco-
ny do Gehenny�f, 48 gdzie ro-
bak nie ginie, a ogień nie jest
gaszonyg.

49 „Bo każdy� musi być po-
solony ogniemh. 50 Sól jest wy-
borna, ale gdyby straciła swój
słony smak, to jak go przywróci-
cie? i Miejcie sól w sobie j i zacho-
wujcie mi�dzy sob� pokój”k.

10 Stamt�d Jezus ruszył w
drog� i w�druj�c po dru-

giej stronie Jordanu, dotarł
do granic Judei. I ponownie ze-
szły si� do niego tłumy, a on
znowu—jak to miał w zwycza-
ju—zacz�ł je nauczaćl. 2 Wte-
dy podeszli faryzeusze i chc�c
go wystawić na prób�, zapytali,
czy m�żczyzna ma prawo roz-
wieść si� z żon�m. 3 A on ode-
zwał si� do nich: „Co wam

9:42 �Lub „kamień młyński, jaki jest
obracany przez osła”. 9:43, 45,
47 �Zob. Słowniczek poj�ć. 9:44, 46
�Zob. Dodatek A3. 9:49 �Chodzi
o wrzuconych do Gehenny.
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nakazał Mojżesz?”. 4 Odpowie-
dzieli: „Mojżesz pozwolił wypi-
sać żonie dokument rozwodowy
i si� z ni� rozwieść”a. 5 Jezus
im rzekł: „Spisał dla was to przy-
kazanie z powodu zatwardzia-
łości waszych sercb. 6 Jednak
już na pocz�tku� ‚Bóg stworzył
ludzi jako m�żczyzn� i kobiet�c.
7 Z tego wzgl�du m�żczyzna
opuści ojca i matk�d 8 i obo-
je z żon� b�d� jednym ciałem’e.
Tak wi�c nie s� już dwojgiem—
s� jednym ciałem. 9 Co zatem
Bóg poł�czył�, tego niech czło-
wiek nie rozdziela”f. 10 Kiedy
znowu byli w domu, uczniowie
zacz�li go o to pytać. 11 Wtedy
powiedział im: „Kto si� rozwo-
dzi z żon� i poślubia inn� kobie-
t�, popełnia wzgl�dem tej pierw-
szej cudzołóstwog, 12 również
jeśli kobieta rozwodzi si� z m�-
żem i wychodzi za innego m�ż-
czyzn�, popełnia cudzołóstwo”h.

13 A ludzie zacz�li przypro-
wadzać do niego małe dzieci, że-
by ich dotkn�ł, ale uczniowie
ich strofowali i. 14 Kiedy Jezus
to zobaczył, oburzył si� i rzekł:
„Pozwólcie dzieciom przycho-
dzić do mnie. Nie próbujcie ich
powstrzymywać, bo do takich
jak one należy Królestwo Boże j.
15 Zapewniam was, że kto nie
przyjmie Królestwa Bożego tak
jak małe dziecko, ten do niego
nie wejdzie”k. 16 I brał dzieci
w ramiona, i zacz�ł je błogosła-
wić, wkładaj�c na nie r�ce l.

17 Gdy Jezus wyruszał w dro-
g�, podbiegł pewien człowiek,
padł przed nim na kolana i zapy-
tał: „Dobry Nauczycielu, co mam
robić, żeby odziedziczyć życie
wieczne?”m. 18 Jezus odparł:
„Dlaczego nazywasz mnie do-
brym? Nikt nie jest dobry oprócz

10:6 �Dosł. „od pocz�tku stworzenia”.
10:9 �Lub „wprz�gł wewspólne jarzmo”.

jednego, Bogaa. 19 Znasz przy-
kazania: ‚Nie mordujb; nie cu-
dzołóżc; nie kradnijd; nie skła-
daj fałszywego świadectwae; nie
oszukujf; szanuj ojca i matk�’”g.
20 Człowiek ten rzekł do nie-
go: „Nauczycielu, tego wszystkie-
go przestrzegam od młodości”.
21 Jezus popatrzył na niego i go
umiłował, po czym powiedział:
„Brakuje ci jednego: Idź, sprze-
daj, co masz, i rozdaj pieni�dze
biednym, a b�dziesz miał skarb
w niebie. Potem przyjdź i b�dź
moim naśladowc�”h. 22 Ale on
na te słowa spos�pniał i odszedł
zasmucony, bo miał wiele dóbr i.

23 A Jezus rozejrzał si�
i rzekł do uczniów: „Jakże trud-
no b�dzie tym, którzy maj� pie-
ni�dze, wejść do Królestwa Bo-
żego!”j. 24 Ale uczniowie byli
zaskoczeni jego słowami. Wte-
dy im powiedział: „Dzieci, jakże
trudno jest wejść do Królestwa
Bożego! 25 Łatwiej wielbł�do-
wi przejść przez ucho igielne,
niż bogatemu wejść do Króle-
stwa Bożego”k. 26 Oni jeszcze
bardziej si� zdumieli i zapytali
go�: „Czy wi�c w ogóle ktoś mo-
że zostać wybawiony?” l. 27 Je-
zus popatrzył na nich i odparł:
„U ludzi jest to niemożliwe, ale
nie u Boga, bo u Boga wszystko
jest możliwe”m. 28 Wtedy Piotr
si� odezwał: „My zostawiliśmy
wszystko i poszliśmy w twoje
ślady”n. 29 Jezus powiedział:
„Zapewniam was, że nie ma ni-
kogo, kto by zostawił dom, bra-
ci, siostry, matk�, ojca, dzieci
czy pola ze wzgl�du na mnie i na
dobr� nowin�o 30 i kto by już
teraz—w czasie prześladowańp—
nie otrzymał sto razy wi�cej do-
mów, braci, sióstr, matek, dzie-
ci i pól, a w nadchodz�cym

10:26 �Możliwe też „mówili jeden do
drugiego”.
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nowym świecie�—życia wiecz-
nego. 31 Ale wielu pierwszych
b�dzie ostatnimi, a ostatnich
pierwszymi”a.

32 Gdy byli w drodze do Je-
rozolimy, Jezus szedł na prze-
dzie. Uczniowie si� zdumiewali,
a ci, którzy szli z tyłu, za-
cz�li si� bać. Jeszcze raz wzi�ł
Dwunastu na bok i zacz�ł
im wyjaśniać, co ma go spo-
tkaćb: 33 „Idziemy do Jerozoli-
my, gdzie Syn Człowieczy zosta-
nie wydany w r�ce naczelnych
kapłanów i uczonych w piśmie�.
A oni skaż� go na śmierć i wyda-
dz� ludziom z innych narodów,
34 którzy go wyśmiej�, opluj�,
ubiczuj� i zabij�. Ale on trzy
dni później powstanie z mart-
wych”c.

35 Potem Jakub i Jan, sy-
nowie Zebedeuszad, podeszli do
Jezusa i powiedzieli: „Nauczy-
cielu, zrób dla nas to, o co ci�
poprosimy”e. 36 Rzekł do nich:
„Co chcecie, żebym dla was
zrobił?”. 37 Odrzekli: „Daj nam
zasi�ść w twojej chwale obok
ciebie—jednemu po prawej stro-
nie, a drugiemu po lewej”f.
38 Ale Jezus odparł: „Nie wie-
cie, o co prosicie. Czy możecie
pić kielich, który ja pij�, albo
być ochrzczeni chrztem, którym
ja jestem chrzczony?”g. 39 Oni
na to: „Możemy”. Wtedy Jezus
im powiedział: „Kielich, który
ja pij�, b�dziecie pić i chrztem,
którym ja jestem chrzczony, b�-
dziecie ochrzczenih. 40 Ale
przydzielanie miejsc po mojej
prawej czy lewej stronie nie leży
w mojej gestii. Zajm� je ci, dla
których zostały przygotowane”.

41 Kiedy usłyszało o tym po-
zostałych 10 uczniów, oburzyło

10:30 �Lub „nadchodz�cym systemie
rzeczy; nadchodz�cej epoce”. Zob.
Słowniczek poj�ć, hasło „System rze-
czy”. 10:33 �Zob. Słowniczek poj�ć.

si� na Jakuba i Janaa. 42 Ale
Jezus zawołał ich do siebie
i rzekł: „Wiecie, że ci, którzy
uchodz� za władców narodów,
panosz� si� wśród ludzi, a ich
przywódcy nad nimi dominuj�b.
43 Mi�dzy wami nie może tak
być. Kto chce si� stać pośród
was wielki, ma być waszym słu-
g�c, 44 a kto chce być pośród
was pierwszy, ma być niewolni-
kiem wszystkich. 45 Bo nawet
Syn Człowieczy nie przyszedł,
żeby mu usługiwano, ale żeby
usługiwaćd i dać swoje życie� ja-
ko okup w zamian za wielu”e.

46 I przyszli do Jerycha. Kie-
dy później Jezus, jego uczniowie
i spory tłum wychodzili z Je-
rycha, przy drodze siedział nie-
widomy żebrak Bartymeusz (syn
Tymeusza)f. 47 Gdy usłyszał,
że idzie Jezus Nazarejczyk, za-
cz�ł wołać: „Synu Dawidag, Je-
zusie, zlituj si� nade mn�!”h.
48 Wówczas wielu zacz�ło go
ganić i uciszać, ale on tym bar-
dziej wołał: „Synu Dawida, zli-
tuj si� nade mn�!”. 49 Jezus
wi�c si� zatrzymał i rzekł: „Za-
wołajcie go do mnie”. Wte-
dy go zawołali, mówi�c: „

´
Smia-

ło! Wstań, woła ci�”. 50 I on
zrzucił swoj� wierzchni� szat�,
zerwał si� na równe nogi i pod-
szedł do Jezusa. 51 Jezus za-
pytał go: „Co chcesz, żebym dla
ciebie zrobił?”. Niewidomy po-
prosił: „Rabbuni�, spraw, żebym
odzyskał wzrok”. 52 A Jezus
powiedział: „Idź, twoja wiara ci�
uzdrowiła” i. I on natychmiast
odzyskał wzrok j, i ruszył za Je-
zusem.

11 Kiedy Jezus z uczniami
był już blisko Jerozolimy,

w okolicach Betfage i Betaniik
na Górze Oliwnej, wysłał dwóch

10:45 �Lub „dusz�”. 10:51 �Czyli „Na-
uczycielu”.
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z nicha 2 z takim poleceniem:
„Idźcie do wioski, któr� widzi-
cie. Gdy tylko do niej wejdziecie,
znajdziecie uwi�zanego osiołka,
na którym nikt jeszcze nie sie-
dział. Odwi�żcie go i przypro-
wadźcie tutaj. 3 A gdyby ktoś
was zapytał: ‚Czemu to robicie?’,
wyjaśnijcie: ‚Pan go potrzebuje
i zaraz odeśle go z powrotem’”.
4 Poszli wi�c i znaleźli osioł-
ka uwi�zanego u drzwi, na ze-
wn�trz, w bocznej ulicy, i go
odwi�zalib. 5 Ale pewni lu-
dzie, którzy tam stali, odezwali
si� do nich: „Co robicie? Dlacze-
go odwi�zujecie tego osiołka?”.
6 Uczniowie powiedzieli dokład-
nie to, co polecił im Jezus, i lu-
dzie ci pozwolili im odejść.

7 Przyprowadzili wi�c źrebi�c

do Jezusa i włożyli na nie swo-
je wierzchnie szaty, a on na nim
usiadłd. 8 Wielu też rozkładało
na drodze swoje wierzchnie sza-
ty, a inni—liściaste gał�zki ści�-
te na polache. 9 A ci, którzy
szli z przodu i z tyłu, wołali:
„Zechciej wybawić!�f Błogosła-
wiony, który przychodzi w imie-
niu Jehowy�!g 10 Błogosławio-
ne jest przychodz�ce Królestwo
naszego ojca Dawida!h Zechciej
wybawić na wysokościach!”.
11 Gdy przybył do Jerozolimy,
wszedł do świ�tyni i wszystko
obejrzał, a ponieważ zrobiło si�
już późno, odszedł z Dwunasto-
ma do Betanii i.

12 Nast�pnego dnia, kiedy
wychodzili z Betanii, poczuł
głódj. 13 Kiedy z daleka zoba-
czył drzewo figowe pokryte liść-
mi, podszedł sprawdzić, czy cze-
goś na nim nie znajdzie. Ale nie
znalazł na nim nic oprócz li-

11:9 �Gr. hosanná. Prośba do Boga
o wybawienie. Słowa tego używano też
jako radosnego okrzyku. �Zob. Doda-
tek A5.

ści, bo nie była to pora na figi.
14 Powiedział wi�c: „Niech już
nigdy nikt nie zje z ciebie owo-
ców”a. A jego uczniowie słu-
chali.

15 Potem przyszli do Jero-
zolimy. Jezus wszedł do świ�-
tyni i zacz�ł wyrzucać stam-
t�d sprzedaj�cych i kupuj�cych,
i poprzewracał stoły wymienia-
j�cych pieni�dze, a także ławy
sprzedawców goł�bib. 16 I nie
pozwalał nikomu nic przenieść
przez świ�tyni�. 17 Nauczał:
„Czy nie jest napisane: ‚Mój dom
b�dzie nazwany domem modlit-
wy dla wszystkich narodów’?c

A wy zrobiliście z niego jaskini�
przest�pców”d. 18 Gdy usły-
szeli o tym naczelni kapłani
i uczeni w piśmie�, zacz�li si�
zastanawiać, jak go zabiće, bo
si� go bali, ponieważ cały tłum
był pod ogromnym wrażeniem
jego nauki f.

19 Pod wieczór Jezus i ucz-
niowie wyszli z miasta. 20 A
gdy wcześnie rano przechodzili
koło drzewa figowego, zoba-
czyli, że jest już uschni�te od
korzenig. 21 Piotr, który przy-
pomniał sobie, co si� wcześniej
stało, powiedział: „Rabbi, patrz!
Drzewo figowe, które przekl�łeś,
uschło”h. 22 Na to Jezus rzekł
do nich: „Miejcie wiar� w Bo-
ga. 23 Zapewniam was, że kto
by powiedział tej górze: ‚Pod-
nieś si� i rzuć w morze’, a nie
pow�tpiewał w sercu, lecz wie-
rzył, że jego słowa si� speł-
ni�, to tak si� stanie i. 24 Dlate-
go mówi� wam, że b�dziecie
mieli wszystko, o co si� modlicie
i o co prosicie, jeśli tylko wierzy-
cie tak, jakbyście to już otrzy-
mali j. 25 A gdy si� modlicie�,
przebaczcie wszystko, co macie

11:18 �Zob. Słowniczek poj�ć. 11:25
�Dosł. „gdy stoicie i si� modlicie”.
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przeciw komuś, żeby wasz Oj-
ciec, który jest w niebie, również
wam przebaczył wasze przewi-
nienia”a. 26 ——�

27 I znowu przyszli do Jero-
zolimy. A gdy chodził po świ�-
tyni, podeszli do niego naczelni
kapłani, uczeni w piśmie i star-
si ludu 28 i zapytali: „Jakim
prawem robisz te rzeczy? Kto
ci dał władz�, żebyś to robił?”b.
29 Jezus odparł: „Zadam wam
jedno pytanie. Odpowiedzcie mi,
a wtedy i ja wam powiem, ja-
kim prawem to robi�. 30 Kto
upoważnił Jana do udzielania
chrztuc—niebo czy ludzie? Od-
powiedzcie mi”d. 31 Wtedy oni
zacz�li si� mi�dzy sob� zastana-
wiać: „Jeśli powiemy: ‚Niebo’, to
on spyta: ‚Czemu wi�c nie uwie-
rzyliście Janowi?’. 32 Ale czy
odważymy si� powiedzieć: ‚Lu-
dzie’?”. Bali si� tłumu, bo wszys-
cy uważali, że Jan naprawd�
był prorokieme. 33 Rzekli wi�c
Jezusowi: „Nie wiemy”. A on
odrzekł: „Ja też wam nie po-
wiem, jakim prawem robi� te
rzeczy”.

12 Nast�pnie Jezus zacz�ł
do nich mówić, używaj�c

przykładów: „Pewien człowiek
zasadził winnic�f, ogrodził j�,
wykuł kadź do tłoczni, zbudował
wież�g, a potem wydzierżawił t�
winnic� hodowcom i wyjechał
za granic�h. 2 W porze zbio-
rów wysłał do hodowców nie-
wolnika, żeby odebrać od nich
cz�ść owoców z winnicy. 3 Ale
oni chwycili go, pobili i odpra-
wili z niczym. 4 Wysłał wi�c
do nich innego niewolnika, a
oni rozbili mu głow� i go znie-
ważyli i. 5 Wtedy wysłał kolej-
nego, lecz tego zabili. Wysłał
też wielu innych, ale niektó-

11:26 �Zob. Dodatek A3.

rych pobili, a niektórych zabili.
6 Miał jeszcze ukochanego sy-
naa. W końcu i jego do nich wy-
słał, myśl�c sobie: ‚Do mojego
syna odnios� si� z szacunkiem’.
7 Ale hodowcy powiedzieli je-
den do drugiego: ‚To dziedzicb.
Zabijmy go, a wtedy dziedzic-
two b�dzie nasze’. 8 Chwycili
go wi�c, zabili i wywlekli poza
winnic�c. 9 Co zrobi właściciel
winnicy? Przyjdzie i zabije ho-
dowców, a winnic� da innymd.
10 Czy nigdy nie czytaliście te-
go fragmentu Pism: ‚Kamień
odrzucony przez budowniczych
stał si� wieńcz�cym kamieniem
narożnym�e. 11 Pojawił si� za
spraw� Jehowy� i jest cudowny
w naszych oczach’?”f.

12 Kiedy si� zorientowali, że
ta przypowieść odnosi si� do
nich, chcieli go schwytać�. Ale
ponieważ bali si� tłumu, pozo-
stawili go i odeszlig.

13 Nast�pnie wysłali niektó-
rych faryzeuszy i członków
stronnictwa Heroda, żeby zła-
pali Jezusa za słowoh. 14 Gdy
ci przybyli, powiedzieli do nie-
go: „Nauczycielu, wiemy, że je-
steś prawdomówny i nikomu nie
próbujesz si� przypodobać, bo
nie patrzysz na to, co rzuca si�
w oczy�, ale zgodnie z praw-
d� nauczasz drogi Bożej. Czy
wolno� płacić podatek pogłów-
ny Cezarowi, czy nie? 15 Ma-
my płacić czy nie płacić?”.
Jezus przejrzał ich obłud� i od-
parł: „Czemu wystawiacie mnie
na prób�? Pokażcie mi denara�”.
16 Kiedy mu go przynieśli, za-
pytał ich: „Czyja to podobizna i
czyje imi�?”. Odrzekli: „Cezara”.

12:10 �Dosł. „głowic� w�gła”. 12:11
�Zob. Dodatek A5. 12:12 �Lub „aresz-
tować”. 12:14 �Lub „na status spo-
łeczny ludzi”. �Lub „należy”. 12:15
�Zob. Dodatek B14.
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17 Wtedy Jezus powiedział: „To,
co Cezara, spłacajcie Cezarowia,
a to, co Boże—Bogu”b. I wprawi-
ło ich to w zdumienie.

18 Potem przyszli do niego
saduceusze, twierdz�cy, że nie
ma zmartwychwstaniac, i zapy-
talid: 19 „Nauczycielu, Mojżesz
nam napisał, że jeśli ktoś umrze
bezdzietnie i pozostawi żon�, to
jego brat powinien si� z ni� oże-
nić, żeby przedłużyć jego ród�e.
20 Było siedmiu braci. Pierw-
szy si� ożenił, ale później zmarł
bezdzietnie. 21 Nast�pnie z t�
sam� kobiet� ożenił si� drugi,
ale i on zmarł bezdzietnie. Tak
samo było z trzecim. 22 I ża-
den z siedmiu nie pozostawił
potomstwa. Po nich wszystkich
umarła też ta kobieta. 23 Czy-
j� b�dzie żon�, gdy nast�pi
zmartwychwstanie? Przecież po-
ślubiła siedmiu”. 24 Jezus od-
powiedział: „Czy nie dlatego je-
steście w bł�dzie, że nie znacie
ani Pism, ani mocy Bożej?f

25 Bo gdy nast�pi zmartwych-
wstanie, ani m�żczyźni nie b�-
d� si� żenić, ani kobiety nie
b�d� wychodzić za m�ż, ale
b�d� jak aniołowie w niebieg.
26 A jeśli chodzi o to, że umarli
b�d� wskrzeszani, to czy nie
czytaliście w ksi�dze Mojżesza—
w relacji o ciernistym krzewie—
że Bóg mu powiedział: ‚Ja je-
stem Bogiem Abrahama, Bo-
giem Izaaka i Bogiem Jakuba’?h

27 Przecież On nie jest Bogiem
umarłych, lecz żywych. Jeste-
ście w wielkim bł�dzie” i.

28 A jeden z uczonych w piś-
mie�, który podszedł i usły-
szał t� dyskusj�, zauważył, że
Jezus udzielił im trafnej odpo-
wiedzi. Zapytał go wi�c: „Któ-

12:19 �Lub „wzbudzić mu potomstwo”.
12:28, 30 �Zob. Słowniczek poj�ć.

re przykazanie jest pierwsze�
ze wszystkich?”a. 29 Jezus od-
rzekł: „Pierwsze brzmi: ‚Słuchaj,
Izraelu, Jehowa�, nasz Bóg, to
jeden Jehowa�, 30 a ty masz
kochać Jehow��, swojego Boga,
całym sercem, cał� dusz��, ca-
łym umysłem i cał� sił�’b.
31 Drugie brzmi: ‚Masz kochać
swojego bliźniego jak samego
siebie’c. Nie ma żadnego przy-
kazania ważniejszego od tych”.
32 Wtedy uczony w piśmie od-
parł: „Nauczycielu, powiedziałeś
dobrze, zgodnie z prawd�: ‚On
jest jeden i oprócz Niego nie ma
innego’d. 33 A to, żeby kochać
Go całym sercem, całym zrozu-
mieniem i cał� sił�, oraz to, żeby
kochać bliźniego jak samego sie-
bie, ma znacznie wi�ksz� war-
tość niż wszystkie całopalenia
i ofiary”e. 34 Jezus dostrzegł,
że człowiek ten odpowiedział
rozs�dnie. Rzekł wi�c do niego:
„Nie jesteś daleko od Królestwa
Bożego”. I już nikt nie śmiał za-
dawać mu pytańf.

35 Jezus jednak, dalej na-
uczaj�c w świ�tyni, powiedział:
„Dlaczego uczeni w piśmie mó-
wi�, że Chrystus jest synem Da-
wida?g 36 Przecież Dawid pod
wpływem ducha świ�tegoh rzekł:
‚Jehowa� powiedział mojemu
Panu: „Zasiadaj po mojej prawej
stronie, aż położ� ci twoich wro-
gów pod nogi”’ i. 37 Skoro sam
Dawid nazywa go Panem, to jak
to możliwe, że jest on jego sy-
nem?” j.

Wielki tłum słuchał Jezusa
z przyjemności�. 38 A on na-
uczał dalej: „Strzeżcie si� uczo-
nych w piśmie, którzy chc�
chodzić w długich szatach i
domagaj� si� pozdrowień na

12:28 �Lub „najważniejsze”. 12:29,
30, 36 �Zob. Dodatek A5.

ROZDZ. 12
a Rz 13:7

Tyt 3:1
1Pt 2:13

b Mal 3:8
Mt 22:21
Łk 20:25

c Dz 23:8

d Mt 22:23-28
Łk 20:27-33

e Rdz 38:7, 8
Pwt 25:5, 6

f Mt 22:29

g Mt 22:30
Łk 20:34-36

h Wj 3:2, 6
Mt 22:31
Łk 20:37

i Mt 22:32
Łk 20:38

��������������������

szpalta 2
a Mt 22:34-36

b Pwt 6:4, 5
Joz 22:5
Mt 22:37
Łk 10:27

c Kpł 19:18
Mt 22:39, 40
Rz 13:9
Gal 5:14
Jak 2:8

d Pwt 4:39
Pwt 6:4
Iz 45:21

e Pwt 6:5
1Sm 15:22
Oz 6:6

f Mt 22:46

g Mt 22:42-45
Łk 20:41-44
Jn 7:42

h 2Sm 23:2
2Tm 3:16
2Pt 1:21

i Ps 110:1
Dz 2:34, 35
1Ko 15:25
Heb 1:13

j Rz 1:3
Obj 22:16



1417 MARKA 12:39�do�13:15
rynkacha 39 oraz pierwszych�
siedzeń w synagogach i najza-
szczytniejszych miejsc na ucz-
tach�b. 40 Łupi�� domy� wdów
i na pokaz odmawiaj� długie
modlitwy. Tacy otrzymaj� su-
rowszy wyrok”.

41 Potem Jezus usiadł na-
przeciw skarbonc i zacz�ł si�
przygl�dać, jak tłum wrzuca
do nich pieni�dze. Wielu bo-
gatych wrzucało dużo monetd.
42 Przyszła też pewna biedna
wdowa i wrzuciła dwie mone-
ty znikomej wartości�e. 43 Za-
wołał wi�c uczniów i powiedział
im: „Zapewniam was, że ta bied-
na wdowa dała wi�cej niż wszys-
cy inni, którzy wrzucili pieni�-
dze do skarbonf. 44 Bo oni
wszyscy wrzucili to, co im zby-
wało, ale ona, choć żyje w n�-
dzy, dała wszystko, co miała—
całe swoje utrzymanie”g.

13 Kiedy Jezus wychodził
ze świ�tyni, jeden z je-

go uczniów powiedział do nie-
go: „Nauczycielu, zobacz, jakie
wspaniałe kamienie i jakie bu-
dowle!”h. 2 Ale Jezus odrzekł:
„Widzisz te wielkie budowle? Na
pewno nie pozostanie tu kamień
na kamieniu—wszystko obróci
si� w ruin�” i.

3 A gdy siedział na Gó-
rze Oliwnej, naprzeciw świ�tyni,
Piotr, Jakub, Jan i Andrzej po-
prosili go na osobności: 4 „Po-
wiedz nam: Kiedy to nast�pi i co
b�dzie znakiem, że to wszyst-
ko zbliża si� ku końcowi?”j.
5 Jezus zacz�ł wi�c im wyjaś-
niać: „Uważajcie, żeby was nikt
nie wprowadził w bł�dk. 6 Po-
jawi si� wielu takich, którzy b�-
d� si� powoływać na moje imi�

12:39 �Lub „najlepszych”. �Dosł. „wie-
czerzach”. 12:40 �Dosł. „pożeraj�”.
�Lub „mienie”. 12:42 �Dosł. „2 lepto-
ny, czyli kwadrant”. Zob. Dodatek B14.

i mówić: ‚To ja nim jestem’. I wie-
lu wprowadz� w bł�d. 7 Po-
nadto gdy usłyszycie odgłosy
wojen tocz�cych si� w pobliżu,
a także doniesienia o wojnach
tocz�cych si� daleko, nie b�dź-
cie przestraszeni. Te rzeczy mu-
sz� nast�pić, ale nie oznacza to
jeszcze końcaa.

8 „Bo naród powstanie prze-
ciw narodowi i królestwo prze-
ciw królestwub. W jednym miej-
scu po drugim b�d� trz�sienia
ziemi. B�dzie też wyst�pował
głódc. Ale to dopiero pocz�tek
dotkliwych cierpień�d.

9 „A wy miejcie si� na bacz-
ności. Z mojego powodu ludzie
b�d� was wydawać lokalnym s�-
dome i b�dziecie bici w syna-
gogachf oraz stawiani przed
namiestnikami i królami—na
świadectwo dla nichg. 10 Po-
za tym najpierw wszystkim na-
rodom musi być głoszona do-
bra nowinah. 11 A gdy b�d�
was prowadzić przed władze,
nie zamartwiajcie si� zawcza-
su, co powiecie. Mówcie to, co
w danej chwili b�dzie wam da-
ne, bo w gruncie rzeczy to nie
wy b�dziecie mówić, ale duch
świ�tyi. 12 Ponadto brat wyda
na śmierć brata, a ojciec—dziec-
ko, z kolei dzieci wyst�pi� prze-
ciw rodzicom i też wydadz� ich
na śmierć j. 13 Z powodu mo-
jego imienia wszyscy b�d� was
nienawidzićk. Ale ten, kto wy-
trwa do końca l, zostanie wyba-
wionym.

14 „Kiedy jednak zobaczycie,
że obrzydliwość sprowadzaj�ca
spustoszenien stoi tam, gdzie nie
powinna (czytelnik musi si� tu
wykazać rozeznaniem), niech ci
w Judei zaczn� uciekać w góryo.
15 Kto b�dzie na dachu, niech
nie wchodzi do domu, żeby coś

13:8 �Dosł. „bólów porodowych”.
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z niego zabrać, 16 a kto b�dzie
w polu, niech nie wraca po swo-
j� wierzchni� szat�. 17 Jakże
trudno b�dzie w te dni ko-
bietom ci�żarnym i karmi�cym
piersi�!a 18 Módlcie si�, żeby
to nie przypadło w porze zimo-
wej, 19 bo b�d� to dni takiego
uciskub, jakiego jeszcze nie było
od pocz�tku świata stworzone-
go przez Boga i jakiego już ni-
gdy wi�cej nie b�dziec. 20 Gdy-
by Jehowa� nie skrócił tych dni,
nikt� by nie ocalał. Ale ze wzgl�-
du na swoich wybranych skróci
te dnid.

21 „A jeśli ktoś wam po-
wie: ‚Patrzcie, Chrystus jest tu-
taj!’ albo ‚Patrzcie, jest tam!’, nie
wierzcie w toe. 22 Bo powsta-
n� fałszywi chrystusowie oraz
fałszywi prorocyf i b�d� czynić
znaki i cuda, żeby—jeśli to moż-
liwe—sprowadzić wybranych na
manowce. 23 Miejcie si� wi�c
na bacznościg. O wszystkim was
uprzedziłem.

24 „Ale w dniach po tym ucis-
ku słońce ściemnieje, ksi�życ
przestanie świecićh, 25 gwiaz-
dy b�d� spadać z nieba, a mo-
ce nieba zostan� wstrz�śni�te.
26 Wtedy ludzie zobacz� Sy-
na Człowieczego i przychodz�ce-
go w obłokach z wielk� moc�
oraz w chwale j. 27 I pośle on
aniołów, i zbierze swoich wy-
branych z czterech stron świa-
ta�, od krańca ziemi do krańca
niebak.

28 „Wyci�gnijcie nauk� z przy-
kładu drzewa figowego: Gdy tyl-
ko jego gał�zki staj� si� mi�kkie
i wypuszczaj� liście, poznajecie,
że blisko jest latol. 29 Podobnie
gdy zobaczycie, że te rzeczy si�
dziej�, wiedzcie, że Syn Człowie-

13:20 �Zob. Dodatek A5. �Dosł. „żad-
ne ciało”. 13:27 �Dosł. „czterech wia-
trów”.

czy jest blisko, u drzwia. 30 Za-
pewniam was, że to pokolenie
nie przeminie, dopóki to wszyst-
ko nie nast�pib. 31 Niebo i zie-
mia przemin�c, ale moje słowa na
pewno nie przemin�d.

32 „O tym dniu czy godzi-
nie nie wie nikt—ani aniołowie
w niebie, ani Syn, tylko Ojciece.
33 Wci�ż miejcie oczy otwarte
i stale czuwajcief, bo nie wie-
cie, kiedy nadejdzie wyznaczo-
ny czasg. 34 Rzecz ma si� tak,
jak z człowiekiem, który wybie-
rał si� za granic�. Gdy opuszczał
swój dom, powierzył nadzór
nad nim swoim niewolnikomh—
każdemu wyznaczaj�c zadania—
a odźwiernemu kazał stale czu-
waći. 35 Dlatego stale czuwaj-
cie, bo nie wiecie, kiedy pan do-
mu przyjdzie j: czy wieczorem�,
czy w środku nocy�, czy przed
świtem�, czy nad ranem�k—
36 żeby gdy nagle przyjdzie, nie
zastał was śpi�cych l. 37 Ale co
mówi� wam, mówi� wszystkim:
Stale czuwajcie”m.

14 Za dwa dni była Paschan

oraz
´
Swi�to Przaśnikówo.

Naczelni kapłani i uczeni w piś-
mie� szukali sposobu, jak pod-
st�pem schwytać� Jezusa i go
zabićp, 2 bo mówili: „Tylko nie
podczas świ�ta. Mogłoby dojść
do rozruchów wśród ludu”.

3 A kiedy Jezus był w Betanii
i jadł posiłek� w domu Szymona
Tr�dowatego, przyszła pewna

13:35 �Chodzi o pierwsz� straż noc-
n�—od zachodu słońca (ok. 6 wie-
czorem) do ok. 9 wieczorem. �Chodzi
o drug� straż nocn�—od ok. 9 wieczo-
rem do północy. �Dosł. „z pianiem ko-
gutów”. Chodzi o trzeci� straż nocn�—
od północy do ok. 3 w nocy. �Chodzi
o czwart� straż nocn�—od ok. 3 w nocy
do wschodu słońca (ok. 6 rano). 14:1
�Zob. Słowniczek poj�ć. �Lub „aresz-
tować”. 14:3 �Lub „półleżał przy sto-
le”.
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kobieta, która miała ze sob� ala-
bastrowy flakon z pachn�cym
olejkiem, prawdziwym nardem,
bardzo kosztownym. Rozbiła
szyjk� flakonu i zacz�ła wy-
lewać olejek na głow� Jezusaa.
4 Wtedy niektórzy z oburze-
niem mówili jeden do drugie-
go: „Po co marnować taki ole-
jek? 5 Przecież można go było
sprzedać za ponad 300 dena-
rów�, a pieni�dze rozdać bied-
nym!”. I byli na ni� bardzo źli�.
6 Ale Jezus powiedział: „Dajcie
jej spokój. Czemu chcecie spra-
wić jej przykrość? Spełniła wo-
bec mnie szlachetny uczynekb.
7 Biednych zawsze macie u sie-
biec i możecie robić dla nich coś
dobrego, kiedy tylko chcecie,
ale mnie nie zawsze b�dziecie
mielid. 8 Ona zrobiła, co mog-
ła: wylała pachn�cy olejek na
moje ciało, przygotowuj�c mnie
zawczasu na pogrzebe. 9 Za-
pewniam was, że gdziekolwiek
na świecie b�dzie głoszona do-
bra nowinaf, tam b�dzie też opo-
wiadane, co zrobiła ta kobieta—
dla upami�tnienia jej gestu”g.

10 A Judasz Iskariot, jeden
z Dwunastu, poszedł do naczel-
nych kapłanów, żeby im wydać
Jezusah. 11 Gdy to usłyszeli,
ucieszyli si� i obiecali mu za
to srebrniki i. Zacz�ł wi�c szukać
okazji, żeby go zdradzić.

12 Pierwszego dnia�
´
Swi�-

ta Przaśników�j, gdy jak zwykle
składano ofiar� paschaln�k, ucz-
niowie zapytali Jezusa: „Gdzie
chcesz, żebyśmy poszli ci przy-
gotować posiłek paschalny?” l.

14:5 �Zob. Dodatek B14. �Lub „ze
złości� robili jej wyrzuty; rugali j�”.
14:12 �Lub „w przeddzień”. �W cza-
sach Jezusa Pascha (14 nisan) była tak
mocno powi�zana ze

´
Swi�tem Przaśni-

ków (15-21 nisan), że nieraz uważano j�
za jego cz�ść.

13 Wtedy posłał dwóch ucz-
niów z poleceniem: „Idźcie do
miasta, a wyjdzie wam na spo-
tkanie człowiek nios�cy dzban
na wod�. Idźcie za nima 14 i
tam, gdzie wejdzie, powiedzcie
gospodarzowi, że Nauczyciel py-
ta: ‚Gdzie jest pokój gościnny, w
którym mógłbym zjeść z ucznia-
mi posiłek paschalny?’. 15 A
on pokaże wam urz�dzony duży
górny pokój. Tam przygotujcie
dla nas posiłek”. 16 Uczniowie
poszli wi�c do miasta i zastali
wszystko tak, jak im mówił Je-
zus, i przygotowali posiłek pas-
chalny.

17 Gdy zapadł wieczór, przy-
szedł tam z Dwunastomab.
18 A gdy jedli posiłek�, Jezus
powiedział: „Wiedzcie, że jeden
z was mnie zdradzi—ten, który
ze mn� je”c. 19 Wtedy zacz�li
si� smucić i jeden po drugim
mówili do niego: „Chyba nie ja?”.
20 Na to Jezus im odrzekł: „To
jeden z was, Dwunastu—ten,
który macza ze mn� chleb w tej
samej misied. 21 Syn Człowie-
czy odchodzi, tak jak jest o nim
napisane, ale biada człowiekowi,
który go zdradzi!e Byłoby lepiej
dla tego człowieka, gdyby si�
nie urodził”f.

22 A gdy jeszcze jedli, wzi�ł
chleb i si� pomodlił�, po czym
połamał go i dał im, mówi�c:
„Bierzcie. Ten chleb oznacza
moje ciało”g. 23 Wzi�ł także
kielich, złożył podzi�kowania,
po czym dał im go i wszyscy
z niego pilih. 24 Powiedział im:
„To wino oznacza moj� ‚krew i

przymierza’j, która ma być wy-
lana za wieluk. 25 Zapewniam
was, że nie b�d� już pił wina� aż

14:18 �Lub „półleżeli przy stole i jedli”.
14:22 �Lub „wypowiedział błogosła-
wieństwo”. 14:25 �Lub „tego produktu
z winorośli”.
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do dnia, gdy b�d� pił nowe wi-
no w Królestwie Bożym”. 26 W
końcu, po zaśpiewaniu pieśni
pochwalnych�, poszli w kierun-
ku Góry Oliwneja.

27 I Jezus im powiedział:
„Wszyscy si� potkniecie, bo jest
napisane: ‚Uderz� pasterzab i ow-
ce si� rozprosz�’c. 28 A gdy zo-
stan� wskrzeszony, pójd� przed
wami do Galilei”d. 29 Ale Piotr
odparł: „Nawet gdyby wszyscy
inni si� potkn�li, ja si� nie po-
tkn�”e. 30 Wtedy Jezus rzekł
do niego: „Zapewniam ci�, że
dzisiaj, jeszcze tej nocy, zanim
kogut dwa razy zapieje, trzy ra-
zy si� mnie zaprzesz”f. 31 Ale
on dalej si� zarzekał: „Choćbym
miał z tob� umrzeć, na pewno
si� ciebie nie zapr�”. Również
wszyscy inni zacz�li mówić to
samog.

32 Przyszli wi�c na miejsce
zwane Getsemani i Jezus powie-
dział do uczniów: „Usi�dźcie tu-
taj, a ja b�d� si� modlił”h.
33 Wzi�ł ze sob� Piotra, Jaku-
ba i Jana i i ogromnie przygn�-
biony� zacz�ł si� bardzo trapić.
34 Powiedział do nich: „Ogar-
n�ł mnie� śmiertelny smutek j.
Pozostańcie tu i czuwajcie”k.
35 I odszedł nieco dalej, padł
na ziemi� i zacz�ł si� mod-
lić, żeby—jeśli to możliwe—ta
próba� go omin�ła. 36 I mó-
wił: „Abba�, Ojcze l, dla Ciebie
wszystko jest możliwe. Zabierz
ten kielich ode mnie. Ale niech
si� stanie nie to, co ja chc�,
lecz to, co Ty chcesz”m. 37 Po-
tem wrócił i zastał ich śpi�-

14:26 �Lub „hymnów; psalmów”.
14:33 �Lub „w oszołomieniu”. 14:34
�Lub „moj� dusz�”. 14:35 �Dosł. „go-
dzina”. 14:36 �Pieszczotliwe, a zara-
zem pełne szacunku określenie pocho-
dzenia hebr. lub aram., którym dzieci
zwracały si� do ojca.

cych. Odezwał si� wi�c do Pio-
tra: „Szymonie, śpisz? Czy nie
miałeś siły czuwać przez jed-
n� godzin�?a 38 Stale czuwaj-
cie i wci�ż si� módlcie, żeby nie
ulec pokusieb. Duch oczywiście
jest ochoczy, ale ciało słabe”c.
39 I znów odszedł, i modlił si�
o to samod. 40 Kiedy ponow-
nie przyszedł, również zastał
ich śpi�cych, bo oczy same im
si� zamykały. I nie wiedzieli, co
mu powiedzieć. 41 Gdy wró-
cił po raz trzeci, rzekł do
nich: „W takiej chwili śpicie
i odpoczywacie?! Wystarczy!
Nastał już czas!e Syn Człowie-
czy właśnie ma być wydany
w r�ce grzeszników. 42 Wstań-
cie, chodźmy. Nadchodzi mój
zdrajca”f.

43 Nagle, gdy on jeszcze mó-
wił, przybył Judasz, jeden z
Dwunastu, a razem z nim tłum
z mieczami i pałkami, wysła-
ny przez naczelnych kapłanów,
uczonych w piśmie i starszych lu-
dug. 44 Zdrajca wcześniej usta-
lił z nimi taki znak: „To ten,
którego pocałuj�. Weźcie go pod
straż i odprowadźcie”. 45 Te-
raz podszedł prosto do Jezu-
sa i powiedział: „Rabbi!”, i czu-
le go pocałował. 46 Wtedy oni
go pochwycili i wzi�li pod straż.
47 Ale jeden ze stoj�cych w po-
bliżu wyci�gn�ł miecz i ugodził
niewolnika arcykapłana, odcina-
j�c mu uchoh. 48 A Jezus rzekł
do nich: „Czy jestem przest�pc�,
że wyszliście po mnie z miecza-
mi i pałkami? i 49 Dzień w dzień
byłem z wami w świ�tyni i na-
uczałem j, a jednak mnie nie poj-
maliście. Ale w ten sposób maj�
si� spełnić Pisma”k.

50 Wtedy wszyscy uczniowie
pozostawili go i uciekli l. 51 A
tuż za nim szedł pewien mło-
dy człowiek, ubrany tylko w de-
likatn� lnian� szat�. Próbowano
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go schwytać, 52 ale on zosta-
wił szat� i umkn�ł nagi�.

53 Nast�pnie przyprowadzo-
no Jezusa do arcykapłanaa. Ze-
brali si� tam wszyscy naczel-
ni kapłani, starsi ludu i uczeni
w piśmieb. 54 A Piotr szedł za
nim w znacznej odległości aż
na dziedziniec domu arcykap-
łana. Tam usiadł razem ze słu-
ż�cymi i grzał si� przy ogniuc.
55 Tymczasem naczelni kapłani
i cały Sanhedryn próbowali zdo-
być zeznania, na podstawie któ-
rych mogliby uśmiercić Jezusa,
ale żadnego takiego nie zdo-
bylid. 56 Chociaż wielu składa-
ło przeciw niemu fałszywe ze-
znaniae, to nie były one zgodne.
57 Potem wyst�pili jeszcze in-
ni, którzy fałszywie zeznali
przeciw niemu: 58 „Słyszeli-
śmy, jak mówił: ‚Zburz� t� świ�-
tyni� zbudowan� r�kami ludzki-
mi i w trzy dni wznios� inn�,
która nie b�dzie zbudowana r�-
kami ludzkimi’”f. 59 Ale nawet
w tym ich zeznania nie były
zgodne.

60 Wtedy wyst�pił arcykap-
łan i zapytał Jezusa: „Nic nie
odpowiadasz? Czy nie słyszysz,
o co ci� oskarżaj�?”g. 61 Ale
on milczał, nie daj�c żadnej
odpowiedzih. Arcykapłan wi�c
dalej go pytał: „Czy jesteś Chry-
stusem, Synem Błogosławione-
go?”. 62 Na to Jezus odparł:
„Tak, jestem. A wy b�dzie-
cie widzieć Syna Człowieczego i

siedz�cego po prawej stronie j

Wszechmocnego� oraz przycho-
dz�cego z obłokami nieba”k.
63 Wtedy arcykapłan rozdarł
swoje szaty i powiedział: „Czy
trzeba nam jeszcze świadków? l

64 Usłyszeliście bluźnierstwo.

14:52 �Lub „sk�po ubrany; w samej bie-
liźnie”. 14:62 �Dosł. „po prawicy mo-
cy”.

Jaka jest wasza decyzja?�”.
Wszyscy orzekli, że zasługuje na
śmierća. 65 I niektórzy zacz�li
na niego plućb, zakrywać mu
twarz, bić go pi�ściami i mówić:
„Prorokuj!”. A strażnicy s�dowi
spoliczkowali go i zabralic.

66 Gdy Piotr był poniżej,
na dziedzińcu, przyszła jed-
na ze służ�cych arcykapłanad.
67 Kiedy zobaczyła Piotra, jak
si� grzał, utkwiła w nim wzrok
i powiedziała: „Ty też byłeś z Na-
zarejczykiem, tym Jezusem”.
68 Ale on temu zaprzeczył: „Ani
go nie znam, ani nie rozumiem,
o czym mówisz”. I wyszedł do
przedsionka�. 69 Tam na jego
widok służ�ca znów odezwała
si� do tych, którzy stali w po-
bliżu: „Ten człowiek jest jednym
z nich”. 70 On jeszcze raz te-
mu zaprzeczył. I znowu po krót-
kiej chwili ludzie stoj�cy w po-
bliżu odezwali si� do Piotra: „Na
pewno jesteś jednym z nich,
bo przecież jesteś Galilejczy-
kiem”. 71 Ale on zacz�ł si� za-
rzekać i przysi�gać: „Nie znam
człowieka, o którym mówicie!”.
72 I natychmiast kogut zapiał
po raz drugie, a Piotr przypo-
mniał sobie słowa Jezusa: „Za-
nim kogut dwa razy zapieje, trzy
razy si� mnie zaprzesz”f. I zała-
many, wybuchn�ł płaczem.

15 Z nastaniem świtu na-
czelni kapłani, starsi lu-

du i uczeni w piśmie�—cały San-
hedryn—odbyli narad�, po czym
zwi�zali Jezusa i odprowadzili
go do Piłatag. 2 Ten zadał mu
pytanie: „Czy jesteś Królem

˙
Zy-

dów?”h. Jezus odpowiedział:
„Sam to mówisz”�i. 3 A naczel-
ni kapłani oskarżali go o wiele

14:64 �Lub „co myślicie?”. 14:68 �Lub
„westybulu”. 15:1 �Zob. Słowniczek
poj�ć. 15:2 � Idiom oznaczaj�cy odpo-
wiedź twierdz�c�.
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rzeczy. 4 Wtedy Piłat znowu
zacz�ł go pytać: „Nic na to nie
powiesz?a Zobacz, ile ci zarzuca-
j�”b. 5 Ale Jezus już nic nie od-
powiedział, tak iż Piłat był zdu-
mionyc.

6 A z okazji świ�ta miał zwy-
czaj zwalniać jednego wi�źnia,
o którego dopraszał si� ludd.
7 W tamtym czasie w wi�zie-
niu przebywał niejaki Barabasz
i inni rebelianci, którzy pod-
czas rebelii popełnili morder-
stwo. 8 Gdy zszedł si� tłum i
zacz�ł si� domagać, żeby Pi-
łat post�pił zgodnie ze swoim
zwyczajem, 9 ten zapytał: „Czy
mam wam zwolnić Króla

˙
Zy-

dów?”e. 10 Bo zdawał sobie
spraw�, że naczelni kapłani wy-
dali go z zawiści f. 11 Ale na-
czelni kapłani podburzyli tłum,
żeby ż�dał zwolnienia Baraba-
szag. 12 Piłat ponownie ode-
zwał si� do nich: „Co w takim
razie mam zrobić z tym, które-
go nazywacie Królem

˙
Zydów?”h.

13 A oni wci�ż krzyczeli: „Na
pal z nim!�” i. 14 Piłat zapytał:
„Dlaczego? Co złego zrobił?”.
Ale oni tym głośniej krzyczeli:
„Na pal z nim!�”j. 15 Wtedy Pi-
łat, chc�c zadowolić tłum, zwol-
nił Barabasza, a Jezusa kazał
ubiczowaćk i stracić na palu l.

16 ˙
Zołnierze odprowadzili go

wi�c na dziedziniec w rezydencji
namiestnika i zwołali cały garni-
zonm. 17 Ubrali Jezusa w pur-
pur� oraz upletli koron� z cierni
i włożyli j� na niego. 18 Na-
st�pnie zacz�li do niego wo-
łać: „Witaj, Królu

˙
Zydów!”n.

19 Ponadto bili go trzcin� po
głowie, pluli na niego oraz pa-
dali na kolana i kłaniali si� mu�.
20 W końcu, gdy go wyśmiali,
zdj�li mu purpur� i włożyli na

15:13, 14 �Lub „stracić go na palu!”.
15:19 �Lub „składali mu hołd”.

niego jego wierzchnie szaty. Po-
tem odprowadzili go, żeby go
przybić do palaa. 21 Zmusili�
też pewnego przechodnia id�ce-
go z pola—Szymona z Cyreny,
ojca Aleksandra i Rufusa—żeby
niósł jego pal m�ki�b.

22 I przyprowadzili Jezusa na
miejsce zwane Golgot�, co zna-
czy „miejsce czaszki”c. 23 Tam
próbowali mu dać wina zapra-
wionego odurzaj�c� mirr�d, ale
on nie chciał. 24 I przybili go
do pala, i rozdzielili jego wierzch-
nie szaty, rzucaj�c o nie lo-
sy, żeby rozstrzygn�ć, co kto
ma wzi�će. 25 Gdy go przy-
bili do pala, była godzina 3�.
26 A napis b�d�cy zarzutem
przeciw niemu brzmiał: „Król

˙
Zy-

dów”f. 27 Obok Jezusa umieś-
cili też na palach dwóch prze-
st�pców, jednego po jego prawej
stronie i jednego po lewejg.
28 ——� 29 A przechodnie kr�-
cili głowamih i znieważali go, mó-
wi�c: „Ej, ty, który miałeś zbu-
rzyć świ�tyni� i w trzy dni j�
odbudowaći, 30 uratuj samego
siebie, schodz�c z pala m�ki�!”.
31 Tak samo wyśmiewali si�
z niego naczelni kapłani z uczo-
nymi w piśmie. Mówili mi�dzy so-
b�: „Innych ratował, a siebie
nie potrafi uratować! j 32 Niech
Chrystus, Król Izraela, zejdzie te-
raz z pala m�ki�, żebyśmy to zo-
baczyli i uwierzyli”k. Obrażali go
nawet ci, którzy byli obok niego
na palach l.

33 Gdy nastała godzina 6�,
cał� krain� ogarn�ła ciemność
i trwała aż do godziny 9�m. 34 A
o godzinie 9 Jezus donośnie za-

15:21 �Chodzi o prac� przymusow�
zlecan� przez władze. 15:21, 30, 32
�Zob. Słowniczek poj�ć. 15:25 �Czyli
ok. 9 rano. 15:28 �Zob. Dodatek A3.
15:33 �Czyli ok. 12 w południe. �Czyli
ok. 3 po południu.

ROZDZ. 15
a Mt 26:62

b Jn 19:9, 10

c Iz 53:7

d Mt 27:15-18
Jn 18:39

e Łk 23:16

f Mt 21:38

g Mt 27:20-23
Dz 3:14

h Łk 23:20-25

i Jn 19:6

j Dz 3:13
Dz 13:28

k Jn 19:1

l Mt 27:24, 26

m Mt 27:27-31

n Jn 19:3
��������������������

szpalta 2
a Jn 19:16

b Mt 27:32
Łk 23:26

c Mt 27:33-37
Łk 23:33
Jn 19:17
Heb 13:12

d Ps 69:21

e Ps 22:18
Jn 19:23, 24

f Mt 27:29, 37
Łk 23:38
Jn 19:19

g Mt 27:38

h Ps 22:7
Ps 109:25
Iz 53:3

i Mt 27:39-42
Mk 14:58

j Łk 23:35

k Mt 16:4

l Mt 27:44
1Pt 2:23

m Mt 27:45
Łk 23:44

MARKA 15:4-34 1422



wołał: „Eli, Eli, lama sabachtani?!”,
co znaczy: „Boże mój, Boże
mój, czemu mnie opuściłeś?”a.
35 Słysz�c te słowa, niektó-
rzy ze stoj�cych w pobliżu za-
cz�li mówić: „Patrzcie! Woła Elia-
sza”. 36 Wtedy ktoś pobiegł,
nas�czył g�bk� kwaśnym wi-
nem, po czym nasadził j� na
trzcin� i podał mu, żeby si�
napiłb. I powiedział: „Poczekaj-
cie! Zobaczmy, czy Eliasz przyj-
dzie go zdj�ć”. 37 Ale Jezus
wydał głośny okrzyk i umarł�c.
38 Wtedy zasłona sanktuariumd

rozdarła si� na dwie cz�ści z gó-
ry na dółe. 39 A kiedy setnik�,
który stał naprzeciw Jezusa, zo-
baczył, jakie okoliczności towa-
rzyszyły jego śmierci, powie-
dział: „Ten człowiek na pewno
był Synem Bożym”f.

40 Z oddali obserwowały to
również pewne kobiety. Wśród
nich była Maria Magdalena,
a także Maria—matka Jakuba
Mniejszego i Jozesa—oraz Salo-
meg, 41 które mu towarzyszy-
ły i usługiwałyh, gdy przebywał
w Galilei. Było też wiele innych
kobiet, które razem z nim przy-
szły do Jerozolimy.

42 A ponieważ było to Przy-
gotowanie�, czyli dzień przed
szabatem, i zrobiło si� już późne
popołudnie, 43 do Piłata od-
ważnie poszedł Józef z Aryma-
tei—poważany członek Rady�,
który sam też oczekiwał Króle-
stwa Bożego—i poprosił o cia-
ło Jezusa i. 44 Ale Piłat zasta-
nawiał si�, czy Jezus mógł
już umrzeć, wezwał wi�c setni-
ka i zapytał, czy on już umarł.
45 Gdy setnik to potwierdził,

15:37 �Lub „wydał ostatnie tchnienie”.
15:39 �Lub „centurion”, oficer dowo-
dz�cy oddziałem 100 żołnierzy. 15:42
�Zob. Słowniczek poj�ć. 15:43 �Lub
„Sanhedrynu”.

Piłat wydał ciało Józefowi.
46 Ten wi�c kupił delikatn� tka-
nin� lnian�, zdj�ł ciało i je w ni�
owin�ł, po czym złożył je w gro-
bowcu�a wykutym w skale. Na-
st�pnie przed wejście do tego
grobowca przytoczył kamieńb.
47 A Maria Magdalena i Ma-
ria, matka Jozesa, obserwowały
miejsce, gdzie Jezus został po-
chowanyc.

16 Po szabacied Maria Mag-
dalena i Mariae, matka Ja-

kuba, oraz Salome kupiły won-
ności, żeby pójść i natrzeć nimi
ciało Jezusaf. 2 I w pierwszym
dniu tygodnia przyszły do gro-
bowca� bardzo wcześnie, gdy
tylko wzeszło słońceg. 3 I mó-
wiły do siebie nawzajem: „Kto
nam odtoczy kamień od wejścia
do grobowca?”. 4 Ale kiedy
podniosły wzrok, spostrzegły,
że kamień został już odto-
czony, chociaż był bardzo dużyh.
5 Gdy weszły do grobowca, zo-
baczyły, że po prawej stronie
siedzi młody m�żczyzna, ubra-
ny w biał� dług� szat�, i wpadły
w osłupienie. 6 A on odezwał
si� do nich: „Nie dziwcie si�
tak i. Szukacie Jezusa Nazarej-
czyka, którego stracono na pa-
lu. Został wskrzeszony j. Nie ma
go tutaj. Popatrzcie, to jest miej-
sce, gdzie go złożylik. 7 Idźcie
wi�c i przekażcie jego uczniom
i Piotrowi: ‚Zmierza przed wa-
mi do Galilei l. Tam go zobaczy-
cie, tak jak wam powiedział’”m.
8 Wtedy one wyszły z grobowca
i uciekły, drż�ce i pod wpływem
silnych emocji. I nikomu nic nie
powiedziały, bo si� bały�n.

15:46 �Lub „grobowcu pami�ci”. 16:2
�Lub „grobowca pami�ci”. 16:8
�Zgodnie z wiarygodnymi wczesnymi
manuskryptami Ewangelia według Mar-
ka kończy si� słowami wersetu 8.
Zob. Dodatek A3.
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EWANGELIA WEDŁUG

ŁUKASZA
ZARY S T R E

´
S C I

1 Słowa doTeofila (1-4)
Gabriel zapowiada narodziny
Jana Chrzciciela (5-25)

Gabriel zapowiada narodziny
Jezusa (26-38)

Maria odwiedza Elżbiet� (39-45)
Maria wywyższa Jehow� (46-56)
Narodziny Jana i nadanie mu
imienia (57-66)

Prorocze słowa Zachariasza (67-80)

2 Narodziny Jezusa (1-7)
Aniołowie ukazuj� si� pasterzom (8-20)
Obrzezanie i oczyszczenie (21-24)
Symeon na własne oczy widzi
Chrystusa (25-35)

Anna opowiada o dziecku (36-38)
Powrót do Nazaretu (39, 40)
12-letni Jezus w świ�tyni (41-52)

3 Kiedy Jan rozpoczyna działalność (1, 2)
Jan nawołuje do chrztu (3-20)
Chrzest Jezusa (21, 22)
Rodowód Jezusa Chrystusa (23-38)

4 Diabeł kusi Jezusa (1-13)
Jezus zaczyna głosić w Galilei (14, 15)
Jezus odrzucony w Nazarecie (16-30)
W synagodze w Kafarnaum (31-37)
Teściowa Szymona i inni
zostaj� uzdrowieni (38-41)

Tłumy odszukuj� Jezusa w odludnym
miejscu (42-44)

5 Obfity połów za spraw� cudu;
pierwsi uczniowie (1-11)

Uzdrowienie tr�dowatego (12-16)
Jezus uzdrawia sparaliżowanego (17-26)
Jezus powołuje Lewiego (27-32)
Pytanie o post (33-39)

6 Jezus Panem szabatu (1-5)
Uzdrowienie człowieka z bezwładn�
r�k� (6-11)

12 apostołów (12-16)
Jezus naucza i uzdrawia ludzi (17-19)
Kto jest szcz�śliwy, a komu biada (20-26)
Miłość do nieprzyjaciół (27-36)
„Przestańcie os�dzać” (37-42)
Rozpoznani po owocach (43-45)

Dom zbudowany właściwie i dom
bez solidnego fundamentu (46-49)

7 Wiara setnika (1-10)
Jezus wskrzesza syna wdowy
z Nain (11-17)

Jezus chwali Jana Chrzciciela (18-30)
Pot�pienie niewrażliwego
pokolenia (31-35)

Grzesznica uzyskuje
przebaczenie (36-50)
Przypowieść o dłużnikach (41-43)

8 Kobiety towarzysz�ce Jezusowi (1-3)
Przypowieść o siewcy (4-8)
Dlaczego Jezus używał
przykładów (9, 10)

Wyjaśnienie przypowieści
o siewcy (11-15)

Lampy si� nie zakrywa (16-18)
Matka i bracia Jezusa (19-21)
Jezus ucisza burz� (22-25)
Jezus posyła demony w świnie (26-39)
Córka Jaira; kobieta dotyka szaty
Jezusa (40-56)

9 Dwunastu otrzymuje wskazówki
co do służby (1-6)

Herod w rozterce z powodu Jezusa (7-9)
Jezus karmi 5000 (10-17)
Piotr utożsamia Jezusa
z Chrystusem (18-20)

Jezus zapowiada swoj� śmierć (21, 22)
Co to znaczy być uczniem Jezusa (23-27)
Przemienienie Jezusa (28-36)
Uzdrowienie chłopca op�tanego
przez demona (37-43a)

Jezus znowu zapowiada swoj�
śmierć (43b-45)

Uczniowie sprzeczaj� si�, kto z nich
jest ważniejszy (46-48)

„Kto nie jest przeciwko wam, ten jest
po waszej stronie” (49, 50)

Mieszkańcy pewnej wsi w Samarii
odrzucaj� Jezusa (51-56)

Co to znaczy chodzić za Jezusem (57-62)

10 Jezus wysyła 70 uczniów (1-12)
Biada miastom, które nie okazały
skruchy (13-16)
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1425 ŁUKASZA Zarys treści

Powrót 70 uczniów (17-20)
Jezus wysławia Ojca za okazanie
wzgl�dów pokornym (21-24)

Przypowieść o miłosiernym
Samarytaninie (25-37)

Jezus odwiedza Mart� i Mari� (38-42)

11 Jak si� modlić (1-13)
Modlitwa wzorcowa (2-4)

Wyp�dzanie demonów palcem
Bożym (14-23)

Kiedy nieczysty duch powraca (24-26)
Prawdziwe szcz�ście (27, 28)
Znak Jonasza (29-32)
Lampa ciała (33-36)
Biada religijnym obłudnikom (37-54)

12 Zakwas faryzeuszy (1-3)
Bójcie si� Boga, nie człowieka (4-7)
Przyznanie si� do jedności
z Chrystusem (8-12)

Przypowieść o nierozs�dnym
bogaczu (13-21)

„Przestańcie si� zamartwiać” (22-34)
Mała trzódka (32)

Czuwanie (35-40)
Wierny zarz�dca
i niewierny zarz�dca (41-48)

Nie pokój, ale rozdźwi�k (49-53)
Trzeba umieć rozpoznać, w jakim czasie
si� żyje (54-56)

Łagodzenie sporów (57-59)

13 Skrucha albo zagłada (1-5)
Przypowieść o nieowocuj�cym
figowcu (6-9)

Pochylona kobieta uzdrowiona
w szabat (10-17)

Przypowieści o ziarnku gorczycy
i o zakwasie (18-21)

Potrzeba wysiłku, żeby wejść
przez w�skie drzwi (22-30)

Herod—„ten lis” (31-33)
Jezus ubolewa nad Jerozolim� (34, 35)

14 Chory na puchlin� uzdrowiony
w szabat (1-6)

Jak zachować si� w gościnie (7-11)
Zapraszanie tych, którzy nie mog� si�
zrewanżować (12-14)

Przypowieść o zaproszonych, którzy
szukali wymówek (15-24)

Na co trzeba si� zdobyć, żeby być
uczniem Jezusa (25-33)

Sól, która traci swój smak (34, 35)

15 Przypowieść o zagubionej owcy (1-7)
Przypowieść o zgubionej monecie (8-10)
Przypowieść o zagubionym synu (11-32)

16 Przypowieść o nieprawym
zarz�dcy (1-13)
�Wierny w najmniejszym jest wierny
w wielkim’ (10)

Prawo a Królestwo Boże (14-18)
Przypowieść o bogaczu i Łazarzu (19-31)

17 Powody do upadku, przebaczanie
i wiara (1-6)

Nieużyteczni niewolnicy (7-10)
Uzdrowienie 10 tr�dowatych (11-19)
Przyjście Królestwa Bożego (20-37)

„Królestwo Boże jest pośród was” (21)
„Pami�tajcie, co spotkało
żon� Lota” (32)

18 Przypowieść o wytrwałej wdowie (1-8)
Faryzeusz i poborca podatkowy (9-14)
Jezus i dzieci (15-17)
Pytanie bogatego dostojnika (18-30)
Jezus znowu zapowiada
swoj� śmierć (31-34)

Niewidomy żebrak odzyskuje
wzrok (35-43)

19 Jezus w gościnie u Zacheusza (1-10)
Przypowieść o 10 minach (11-27)
Tryumfalny wjazd Jezusa
do Jerozolimy (28-40)

Jezus płacze nad Jerozolim� (41-44)
Jezus oczyszcza świ�tyni� (45-48)

20 Kto dał Jezusowi władz� (1-8)
Przypowieść o niegodziwych
hodowcach (9-19)

Bóg a Cezar (20-26)
Pytanie dotycz�ce
zmartwychwstania (27-40)

Czy Chrystus jest synem Dawida? (41-44)
Ostrzeżenie przed uczonymi
w piśmie (45-47)

21 Dwie monety biednej wdowy (1-4)
ZNAK TEGO, CO MA NADEJ

´
S

´
C (5-36)

Wojny, wielkie trz�sienia ziemi,
epidemie, głód (10, 11)

Jerozolima otoczona przez wojska (20)
Czasy wyznaczone narodom (24)
Przyjście Syna Człowieczego (27)
Przykład o drzewie figowym (29-33)
„Czuwajcie” (34-36)

Jezus naucza w świ�tyni (37, 38)



ŁUKASZA Zarys treści do 1:17 1426

1 Wielu podj�ło si� sporz�dze-
nia opisu wydarzeń, które

uznajemy za całkowicie wiary-
godnea, 2 zgodnego z relacja-
mi osób b�d�cych od pocz�tku
naocznymi świadkami tych wy-
darzeńb i głosicielami� tej wie-
ści�c. 3 Dlatego i ja—ponieważ
od samego pocz�tku wszystko
dokładnie prześledziłem—po-
stanowiłem spisać to dla ciebie,
dostojny Teofilu, w logicznym
porz�dkud, 4 żebyś był w peł-
ni przekonany, że to, o czym ci�
uczono�, jest prawd�e.

5 Za dni Heroda�f, króla Ju-
dei, był pewien kapłan z od-
działu Abijaszag. Miał na imi�
Zachariasz. Jego żona pocho-
dziła z rodu� Aarona i miała na
imi� Elżbieta. 6 Oboje byli pra-
wi w oczach Boga. Post�powali
nienagannie, zgodnie ze wszyst-
kimi przykazaniami i prawami
Jehowy�. 7 Nie mieli jednak
dziecka, bo Elżbieta była nie-
płodna, a oboje byli już w pode-
szłym wieku.

1:2 �Dosł. „sługami”. �Najwyraź-
niej chodzi o dobr� nowin�. 1:4 �Lub
„ustnie uczono”. 1:5 �Chodzi o Hero-
da Wielkiego. Zob. Słowniczek poj�ć.
�Dosł. „spośród córek”. 1:6, 9, 11, 15,
16 �Zob. Dodatek A5.

8 Kiedy Zachariasz podczas
służby swojego oddziałua wyko-
nywał przed Bogiem obowi�zki
kapłana, 9 zgodnie z ustalo-
nym wśród kapłanów zwycza-
jem wybrano go, żeby wszedł
do sanktuarium Jehowy� i ofia-
rował kadzidłob. 10 W porze
ofiarowania kadzidła, gdy mnó-
stwo ludzi modliło si� na ze-
wn�trz, 11 ukazał mu si� anioł
Jehowy�. Stał po prawej stro-
nie ołtarza kadzielnego. 12 Za-
chariasz zaniepokoił si� na ten
widok, wr�cz ogarn�ł go strach.
13 Ale anioł powiedział do nie-
go: „Nie bój si�, Zachariaszu,
bo twoje błaganie zostało wy-
słuchane i twoja żona, Elżbie-
ta, urodzi ci syna, a ty masz
mu nadać imi� Janc. 14 B�-
dziesz si� cieszył, b�dziesz bar-
dzo szcz�śliwy i wielu innych
też ucieszy si� z jego naro-
dzind, 15 bo on stanie si� wiel-
ki w oczach Jehowy�e. Nie może
jednak pić wina ani innego al-
koholuf. B�dzie napełniony du-
chem świ�tym, zanim si� jeszcze
urodzi�g, 16 i zawróci wielu Iz-
raelitów ku Jehowie�, ich Bo-
guh. 17 Pójdzie też przed Nim

1:15 �Lub „już od łona matki”.

22 Kapłani spiskuj�, żeby zabić Jezusa (1-6)
Przygotowania do ostatniej Paschy (7-13)
Ustanowienie Wieczerzy Pańskiej (14-20)
„Przy stole ze mn� jest
mój zdrajca” (21-23)

Uczniowie gwałtownie si� sprzeczaj�,
kto z nich jest ważniejszy (24-27)

Przymierze Jezusa
co do Królestwa (28-30)

Zapowiedź zaparcia si� Piotra (31-34)
Trzeba być przygotowanym;
dwa miecze (35-38)

Modlitwa Jezusa
na Górze Oliwnej (39-46)

Aresztowanie Jezusa (47-53)
Piotr zapiera si� Jezusa (54-62)
Jezus wyśmiany (63-65)
Proces przed Sanhedrynem (66-71)

23 Jezus przed Piłatem i Herodem (1-25)
Jezus i dwaj przest�pcy na palach (26-43)

„B�dziesz ze mn� w raju” (43)´
Smierć Jezusa (44-49)
Pochowanie Jezusa (50-56)

24 Jezus wskrzeszony (1-12)
W drodze do Emaus (13-35)
Jezus ukazuje si� uczniom (36-49)
Jezus wst�puje do nieba (50-53)
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1427 ŁUKASZA 1:18-40
z duchem i moc� Eliaszaa, że-
by sprawić, że serca ojców stan�
si� jak serca dzieci�b, a niepo-
słuszni zawróc� ku praktycznej
m�drości prawych, i żeby przy-
gotować Jehowie� odpowiednio
usposobiony lud”c.

18 Zachariasz zapytał anioła:
„Sk�d mog� być tego pewny?
Przecież jestem stary, a i mo-
ja żona jest w podeszłym wie-
ku”. 19 Anioł odrzekł: „Jestem
Gabrield, stoj� tuż przed Bo-
gieme. Posłano mnie, żebym
ci przekazał t� dobr� nowin�.
20 Ale ponieważ nie uwierzyłeś
moim słowom, które spełni� si�
w wyznaczonym czasie, zamilk-
niesz i nie b�dziesz mógł mó-
wić aż do dnia, gdy si� to
stanie”. 21 Tymczasem ludzie
czekali na Zachariasza i dzi-
wili si�, że tak długo prze-
bywa w sanktuarium. 22 Gdy
już wyszedł, nie mógł do nich
mówić, domyślili si� wi�c, że
właśnie zobaczył w sanktua-
rium coś nadprzyrodzonego�.
Dawał im znaki, ale pozostawał
niemy. 23 Kiedy dobiegły koń-
ca dni jego świ�tej służby�, udał
si� do swojego domu.

24 Po pewnym czasie jego
żona, Elżbieta, zaszła w ci�-
ż� i nie pokazywała si� in-
nym przez pi�ć miesi�cy. Mówi-
ła: 25 „Tak Jehowa� zadziałał
w tych dniach na moj� rzecz.
Zwrócił na mnie uwag�, żeby
zdj�ć ze mnie hańb� w oczach
ludzi”f.

26 Kiedy Elżbieta była w
szóstym miesi�cu ci�ży, Bóg po-
słał anioła Gabrielag do galilej-
skiego miasta Nazaret, 27 do
dziewicyh zar�czonej z m�żczyz-

1:17 �Lub „żeby serca ojców zawró-
cić ku dzieciom”. 1:17, 25, 28, 32, 38
�Zob. Dodatek A5. 1:22 �Lub „miał wi-
zj�”. 1:23 �Lub „jego publicznej służ-
by”.

n� o imieniu Józef, pochodz�-
cym z rodu Dawida. Dziewica ta
miała na imi� Mariaa. 28 Gdy
anioł do niej przyszedł, powie-
dział: „Witaj, obdarzona łask�.
Jehowa� jest z tob�”. 29 A ona,
bardzo przej�ta jego słowami,
próbowała zrozumieć, co mia-
łoby oznaczać to pozdrowienie.
30 Anioł rzekł wi�c do niej: „Nie
bój si�, Mario, bo Bóg spojrzał
na ciebie przychylnie. 31 Zaj-
dziesz w ci�ż�� i urodzisz synab.
Masz mu nadać imi� Jezus�c.
32 Stanie si� on wielkid i b�dzie
nazywany Synem Najwyższegoe,
a Bóg Jehowa� da mu tron Da-
wida, jego ojcaf. 33 B�dzie kró-
lował nad domem Jakuba na za-
wsze, jego Królestwu nie b�dzie
końca”g.

34 Wtedy Maria spytała anio-
ła: „Jak to si� stanie, skoro
nie współżyj� z m�żczyzn�?”h.
35 Anioł odpowiedział: „Zst�pi
na ciebie duch świ�ty i i osło-
ni ci� moc Najwyższego. Dlate-
go ten, który si� urodzi, b�dzie
nazywany świ�tym j oraz Synem
Bożymk. 36 Twoja krewna Elż-
bieta—ta, któr� nazywaj� nie-
płodn�—też b�dzie miała syna,
chociaż posun�ła si� już w la-
tach. Jest teraz w szóstym mie-
si�cu ci�ży. 37 Bo nie ma ni-
czego, co Bóg by oznajmił, a nie
mógł spełnić”l. 38 Na to Ma-
ria odrzekła: „Jestem niewolni-
c� Jehowy�! Niech mi si� stanie
tak, jak powiedziałeś”. Wtedy
anioł od niej odszedł.

39 Po tym wydarzeniu Ma-
ria śpiesznie udała si� w gór-
skie okolice, do pewnego miasta
judzkiego. 40 Tam weszła do
domu Zachariasza i przywitała

1:31 �Lub „poczniesz w łonie”. �Odpo-
wiednik hebr. imienia Jeszua, inaczej Je-
hoszua, które znaczy „Jehowa jest wy-
bawieniem”.
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si� z Elżbiet�. 41 Kiedy Elżbie-
ta usłyszała powitanie Marii,
dziecko w jej łonie podskoczyło,
a ona sama została napełniona
duchem świ�tym 42 i wykrzyk-
n�ła: „Jesteś najbardziej błogo-
sławiona spośród kobiet! I bło-
gosławione jest dziecko, które
urodzisz�! 43 Czemu zawdzi�-
czam ten zaszczyt, że przyszła
do mnie matka mojego Pana?
44 Gdy tylko usłyszałam twoje
pozdrowienie, maleństwo w mo-
im łonie podskoczyło z radości.
45 Szcz�śliwa jesteś i ty, która
uwierzyłaś, bo spełni si� wszyst-
ko, co Jehowa� ci obiecał”.

46 Na to Maria powiedziała:
„Moja dusza� wywyższa Jeho-
w��a, 47 a mojego ducha prze-
pełnia radość z powodu mojego
Wybawcy, Bogab, 48 bo zwró-
cił uwag� na swoj� niewolni-
c� mimo jej niskiego stanuc.
Odt�d wszystkie pokolenia b�-
d� mnie uznawać za szcz�śliw�d,
49 bo Wszechmocny� uczynił
dla mnie wielkie rzeczy. Jego
imi� jest świ�tee. 50 Z pokole-
nia na pokolenie okazuje On mi-
łosierdzie tym, którzy si� Go
boj�f. 51 Swoim ramieniem do-
konał pot�żnych dzieł, rozpro-
szył tych, którzy maj� wynios-
łe sercag. 52 Zrzucił z tronów
możnychh, a wywyższył mało
znacz�cych i. 53 Głodnych na-
sycił dobrymi rzeczami j, a bo-
gatych odprawił z niczym.
54 Przyszedł z pomoc� swoje-
mu słudze, Izraelowi, pami�taj�c
o miłosierdziuk, 55 które obie-
cał okazywać na wieki Abraha-
mowi i jego potomstwu�, tak jak
powiedział naszym praojcom” l.
56 Maria pozostała u Elżbiety

1:42 �Dosł. „owoc twojego łona”. 1:45,
46, 58, 66, 68 �Zob. Dodatek A5. 1:46
�Zob. Słowniczek poj�ć. 1:49 �Dosł.
„Mocarny”. 1:55 �Dosł. „nasieniu”.

około trzech miesi�cy, po czym
wróciła do domu.

57 A dla Elżbiety nadszedł
czas porodu i urodziła syna.
58 Gdy jej s�siedzi i krewni
usłyszeli, że Jehowa� okazał jej
wielkie miłosierdzie, cieszyli si�
razem z ni�a. 59 ´

Osmego dnia
przyszli obrzezać dzieckob i za-
mierzali nadać mu imi� po jego
ojcu, Zachariaszu. 60 Ale je-
go matka powiedziała: „Nie! B�-
dzie si� nazywać Jan!”. 61 Na
to rzekli do niej: „Nikt z two-
ich krewnych nie ma takiego
imienia”. 62 Wtedy za pomoc�
znaków zapytali ojca dziecka,
jak chciałby je nazwać. 63 On
wi�c poprosił o tabliczk� i napi-
sał: „Ma mieć na imi� Jan”c.
Wówczas wszyscy si� zdziwili.
64 I natychmiast usta Zacharia-
sza si� otworzyły, a j�zyk roz-
wi�zał, tak iż odzyskał on mo-
w�d i zacz�ł wychwalać Boga.
65 A wszystkich mieszkaj�cych
w s�siedztwie ogarn�ł podziw
i o tym, co si� stało, zacz�to
opowiadać po całej górzystej
krainie Judei. 66 Każdy, kto
o tym usłyszał, zachowywał to
w sercu i pytał: „Kim b�dzie to
dziecko?”. Bo rzeczywiście była
z nim r�ka Jehowy�.

67 A Zachariasz, jego ojciec,
został napełniony duchem świ�-
tym i prorokował: 68 „Niech
b�dzie wysławiany Jehowa�,
Bóg Izraelae, bo zwrócił uwa-
g� na swój lud i go wyzwo-
liłf. 69 I wzbudził nam w do-
mu swojego sługi Dawida
róg wybawienia�g— 70 jak za-
powiedział ustami świ�tych pro-
roków z dawnych czasówh—
71 żeby nas wybawić od na-
szych nieprzyjaciół i z r�k
wszystkich, którzy nas nienawi-

1:69 �Lub „pot�żnego wybawc�”.
Zob. Słowniczek poj�ć, hasło „Róg”.
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dz�a, 72 żeby okazać miłosier-
dzie przez wzgl�d na naszych
przodków i pokazać, że pami�ta
o swoim świ�tym przymierzub—
73 przysi�dze złożonej naszemu
praojcu Abrahamowic— 74 i że-
by nas, wyratowanych z r�k nie-
przyjaciół, obdarzyć zaszczytem
nieustraszonego pełnienia dla
Niego świ�tej służby 75 w lo-
jalności i prawości przed Jego
obliczem przez wszystkie nasze
dni. 76 A ty, dziecko, b�dziesz
nazywane prorokiem Najwyższe-
go, bo pójdziesz przed Jehow��,
żeby przygotować Jego drogid,
77 żeby Jego ludowi przeka-
zać or�dzie o wybawieniu, które
jest możliwe dzi�ki przebacze-
niu grzechówe, 78 za spraw�
gł�bokiego współczucia naszego
Boga. Ze współczuciem tym za-
wita do nas świt z wysokości,
79 żeby zapewnić światło prze-
bywaj�cym w ciemności i w cie-
niu śmiercif i żeby skierować na-
sze stopy na drog� pokoju”.

80 A chłopiec dorósł i nabrał
hartu ducha. I pozostawał na
pustkowiu aż do dnia, gdy pub-
licznie dał si� poznać Izraelowi.

2 W tamtym czasie Cezar Au-
gust wydał dekret, by w

całym imperium dokonano spi-
su ludności�. 2 (Był to pierw-
szy spis, gdy urz�d namiestni-
ka Syrii sprawował Kwiryniusz).
3 Wszyscy wi�c udali si� do
swoich miast, żeby ich spisa-
no. 4 Również Józefg wyruszył
z Nazaretu w Galilei do Betle-
jem w Judei, rodzinnego miasta
Dawida, bo pochodził z jego ro-
duh. 5 Udał si� tam, żeby spi-
sano jego i Mari�, która zo-
stała jego żon� i, a która była
w zaawansowanej ci�żyj. 6 Kie-

1:76; 2:9, 15 �Zob. Dodatek A5. 2:1
�Lub „by dokonano spisu całej zamiesz-
kanej ziemi”.

dy tam przebywali, akurat nad-
szedł czas porodu. 7 I urodziła
syna, pierworodnegoa. Owin�ła
go pasami płótna i położyła w
żłobieb, bo nie było dla nich wol-
nej kwatery.

8 W tamtej okolicy przeby-
wali też pasterze, którzy miesz-
kali pod gołym niebem i noc�
strzegli swoich trzód. 9 Na-
gle stan�ł przy nich anioł Je-
howy� i chwała Jehowy� ich
opromieniła, a oni bardzo si�
przestraszyli. 10 Ale anioł po-
wiedział do nich: „Nie bójcie si�,
bo ogłaszam wam dobr� nowi-
n�, która przyniesie wielk� ra-
dość całemu ludowi. 11 Dzisiaj
w mieście Dawidac urodził si�
wam wybawcad—Chrystus Pane.
12 To b�dzie dla was znakiem:
znajdziecie niemowl� owini�te
pasami płótna i leż�ce w żłobie”.
13 W tym momencie przy anie-
le pojawiło si� mnóstwo innych
aniołów�f, którzy wysławiali Bo-
ga słowami: 14 „Chwała Bogu
na wysokościach, a na ziemi po-
kój ludziom, których On darzy
uznaniem�”.

15 Gdy aniołowie odeszli do
nieba, pasterze odezwali si� je-
den do drugiego: „Chodźmy
prosto do Betlejem i zobaczmy
to, co Jehowa� nam oznajmił”.
16 Szybko wi�c poszli i zna-
leźli Mari� i Józefa oraz nie-
mowl� leż�ce w żłobie. 17 Na
ten widok opowiedzieli, co im
przekazano na temat tego dziec-
ka. 18 Wszyscy, którzy usły-
szeli opowieść pasterzy, wpadli
w zdumienie, 19 a Maria za-
cz�ła zachowywać w pami�-
ci wszystkie te słowa i wyci�-
gała wnioski w swoim sercug.
20 Potem pasterze wrócili, wy-
sławiaj�c Boga za wszystko, co

2:13 �Dosł. „wojska niebiańskiego”.
2:14 �Lub „ludziom dobrej woli”.
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ŁUKASZA 2:21-44 1430
słyszeli i widzieli—że było tak,
jak im przekazano.

21 ´
Osmego dnia nadszedł

czas, żeby chłopiec został obrze-
zanya. Otrzymał wtedy imi� Je-
zus—imi�, którym jeszcze przed
jego pocz�ciem nazwał go
aniołb.

22 A gdy nastał czas ich
oczyszczenia zgodnie z Prawem
Mojżeszowymc, Maria i Józef
przynieśli chłopca do Jerozoli-
my, żeby stawić si� z nim przed
Jehow��, 23 tak jak jest napi-
sane w Prawie Jehowy�: „Każ-
dy pierworodny płci m�skiej�
ma być nazwany świ�tym dla
Jehowy�”d. 24 I złożyli ofiar�
zgodnie z tym, co powiedziano
w Prawie Jehowy�: „Dwie tur-
kawki lub dwa młode goł�bie do-
mowe”e.

25 ˙
Zył wtedy w Jerozolimie

prawy i bogobojny człowiek
o imieniu Symeon. Wyczekiwał
on czasu, gdy Izrael zazna po-
cieszeniaf. Oddziaływał na nie-
go duch świ�ty. 26 Co wi�cej,
Bóg wyjawił mu za pośrednic-
twem tego ducha, że nie umrze,
dopóki nie zobaczy Pomazańca�
Jehowy�. 27 Pod wpływem du-
cha przyszedł wi�c do świ�-
tyni. Gdy rodzice przynieśli tam
małego Jezusa, żeby post�pić
zgodnie ze zwyczajem nakaza-
nym w Prawieg, 28 wzi�ł go na
r�ce i zacz�ł wychwalać Boga:
29 „Teraz, Wszechwładny Pa-
nie, pozwalasz odejść swojemu
niewolnikowi w pokojuh, zgod-
nie ze swoim słowem, 30 bo na
własne oczy zobaczyłem tego,
poprzez którego zapewnisz wy-
bawienie i, 31 narz�dzie, które
przygotowałeś, widoczne dla
wszystkich ludów j. 32 B�dzie

2:22-24, 26, 39 �Zob. Dodatek A5.
2:23 �Dosł. „każdy m�żczyzna otwiera-
j�cy łono”. 2:26 � Inaczej „Chrystusa”
(gr. Christòs).

on światłema, które usunie za-
słon� z narodówb, i chwał� Two-
jego ludu, Izraela”. 33 A ojciec
i matka Jezusa nie mogli si�
nadziwić temu, co o nim usły-
szeli. 34 Symeon ich pobłogo-
sławił, a do Marii, matki chłop-
ca, rzekł: „To dziecko zostało
dane, żeby wielu w Izraelu upad-
łoc i ponownie powstałod. Ma też
być znakiem, któremu b�dzie si�
ur�gaće, 35 żeby wyszły na jaw
zamysły wielu serc. A ciebie sa-
m�� przeszyje długi miecz”f.

36 Była tam również proroki-
ni Anna, córka Fanuela, z ple-
mienia Aszera—kobieta w pode-
szłym wieku. Przez siedem lat
żyła w zwi�zku małżeńskim�,
37 a obecnie była wdow� maj�-
c� 84 lata. Stale przebywała
w świ�tyni. Dniem i noc� wiel-
biła Boga, poszcz�c i zanosz�c
błagania. 38 Teraz podeszła
i zacz�ła dzi�kować Bogu oraz
opowiadać o dziecku wszyst-
kim, którzy oczekiwali wyzwole-
nia Jerozolimyg.

39 Gdy Józef i Maria wy-
konali już wszystko zgodnie
z Prawem Jehowy�h, wrócili do
swojego miasta, do Nazaretu
w Galilei i. 40 A chłopiec rósł
i nabierał sił oraz m�drości,
i cieszył si� Bożym uznaniem j.

41 Jego rodzice mieli zwy-
czaj chodzić co roku do Je-
rozolimy na świ�to Paschyk.
42 Gdy miał 12 lat, też tam po-
szli zgodnie z przyj�tym zwycza-
jem l. 43 Kiedy świ�to dobiegło
końca i wyruszyli w drog� po-
wrotn�, nie zauważyli, że mło-
dy Jezus pozostał w Jerozoli-
mie. 44 Myśleli, że jest wśród
tych, z którymi wspólnie podró-
żuj�, i dopiero gdy uszli dzień

2:35 �Lub „twoj� dusz�”. 2:36 �Dosł.
„przeżyła z m�żem siedem lat od swoje-
go dziewictwa”.
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drogi, zacz�li go szukać wśród
krewnych i znajomych. 45 Ale
ponieważ go nie znaleźli, wró-
cili do Jerozolimy i tam konty-
nuowali poszukiwania. 46 Po
trzech dniach w końcu odna-
leźli go w świ�tyni, jak siedział
wśród nauczycieli i przysłuchi-
wał si� im oraz zadawał py-
tania. 47 A wszyscy, którzy go
słuchali, byli pod wrażeniem je-
go zrozumienia i odpowiedzia.
48 Kiedy rodzice go zobaczyli,
bardzo si� zdumieli, a jego
matka powiedziała: „Synu, cze-
mu nam to zrobiłeś? Razem
z ojcem rozpaczliwie ci� szu-
kamy”. 49 Ale on odparł: „Dla-
czego mnie szukaliście? Czy
nie wiedzieliście, że powinie-
nem być w domu swojego Oj-
ca?”b. 50 Oni jednak nie zrozu-
mieli jego słów.

51 Potem Jezus wrócił z ni-
mi do Nazaretu i dalej był im
posłuszny�c. Jego matka staran-
nie zachowywała to wszystko
w swoim sercud. 52 A on na-
bywał m�drości, rozwijał si� fi-
zycznie i zjednywał sobie uzna-
nie Boga i ludzi.

3 W 15 roku panowania Tybe-
riusza Cezara, gdy Poncjusz

Piłat był namiestnikiem Judei,
Herod�e—władc� okr�gu� Gali-
lei, jego brat Filip—władc� okr�-
gu Iturei i Trachonu, a Li-
zaniasz—władc� okr�gu Abileny,
2 za dni naczelnego kapłana
Annasza i za dni Kajfaszaf zda-
rzyło si�, że do Janag, syna Za-
chariasza, dotarło na pustko-
wiuh słowo od Boga.

3 Przeszedł wi�c cał� krai-
n� nad Jordanem i nawoły-
wał do chrztu na znak skruchy

2:51 �Lub „pozostawał im podporz�d-
kowany”. 3:1 �Chodzi o Heroda An-
typasa. Zob. Słowniczek poj�ć. �Dosł.
„tetrarch�”.

prowadz�cej do przebaczenia
grzechówa, 4 jak jest napisane
w ksi�dze proroka Izajasza:
„Oto głos tego, który woła na
pustkowiu: ‚Przygotujcie drog�
Jehowie�! Prostujcie dla Nie-
go szlakib. 5 Każda dolina mu-
si być wypełniona, a każda gó-
ra i wzgórze—zniwelowane. Dro-
gi kr�te musz� si� stać pro-
ste, a drogi wyboiste—gładkie.
6 I wszyscy� zobacz� wybawie-
nie zapewnione przez Boga�’ ”c.

7 Gdy wi�c do Jana tłum-
nie przychodzili ludzie, żeby ich
chrzcił�, on im mówił: „Pomio-
cie żmijowy, kto was ostrzegł,
żebyście uciekali przed nadcho-
dz�cym gniewem?d 8 Wydawaj-
cie owoce świadcz�ce o skrusze.
I nie mówcie sobie: ‚Naszym oj-
cem jest Abraham’. Bo zapew-
niam was, że Bóg potrafi wzbu-
dzić Abrahamowi dzieci z tych
kamieni. 9 Siekiera już jest
przyłożona do korzeni drzew,
dlatego każde drzewo, które
nie wydaje wybornych owo-
ców, zostanie ści�te i wrzucone
w ogień”e.

10 A tłumy go pytały: „Co
wi�c mamy robić?”. 11 Na to
on im odpowiadał: „Kto ma
dwie szaty�, niech si� podzieli
z tym, kto nie ma żadnej. Kto
ma coś do jedzenia, niech
zrobi podobnie”f. 12 Przyszli
nawet poborcy podatkowi, że-
by dać si� ochrzcićg, i go
zapytali: „Nauczycielu, co mamy
robić?”. 13 Odrzekł im: „Nie
ż�dajcie� wi�cej, niż wynosi
stawka podatkowa”h. 14 Rów-
nież pełni�cy służb� wojskow�
go pytali: „Co mamy robić?”.

3:4 �Zob. Dodatek A5. 3:6 �Dosł.
„wszelkie ciało”. �Lub „Boże narz�dzie
wybawienia”. 3:7 �Lub „zanurzał”.
3:11 �Lub „dodatkow� szat�”. 3:13
�Lub „nie pobierajcie”.
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Odpowiadał im: „Od nikogo nic
nie wymuszajcie n�kaniem czy
fałszywymi oskarżeniamia, ale
poprzestawajcie na swoim żoł-
dzie�”.

15 Gdy lud trwał w oczeki-
waniu na Chrystusa i wszyscy
si� zastanawiali, czy czasem nie
jest nim Janb, 16 on im odpo-
wiedział: „Ja chrzcz� was wo-
d�, ale idzie ktoś silniejszy niż
ja. Nie jestem godny rozwi�zać
mu rzemyków u sandałówc. On
b�dzie was chrzcił duchem świ�-
tym i ogniemd. 17 Ma w r�ce
szufl� do odwiewania, żeby cał-
kowicie oczyścić swoje klepisko
i zebrać pszenic� do swojego
spichlerza, ale plewy spali w og-
niu nie do ugaszenia”.

18 Jan udzielił też wielu in-
nych zach�t i dalej głosił lu-
dziom dobr� nowin�. 19 Ale
Herod, władca okr�gu, upomi-
nany przez niego z powodu
Herodiady, żony swojego brata,
i z powodu wszystkich niegodzi-
wych czynów, których si� do-
puścił, 20 zrobił jeszcze jedn�
niegodziw� rzecz: zamkn�ł Jana
w wi�zieniue.

21 Gdy wszyscy byli chrzcze-
ni, został też ochrzczony Jezusf.
Kiedy si� modlił, otworzyło si�
niebog 22 i pod postaci� goł�-
bia zst�pił na niego duch świ�-
ty, a z nieba rozległ si� głos: „Ty
jesteś moim ukochanym Synem.
Darz� ci� uznaniem”h.

23 Kiedy Jezus i rozpocz�ł
swoj� działalność, miał jakieś 30
lat j. Był, jak uważano,

synem Józefak,
syna Helego,

24 syna Mattata,
syna Lewiego,
syna Melchiego,

3:14 �Lub „zapewnianym wam zaopa-
trzeniu”.

syna Jannaja,
syna Józefa,

25 syna Mattatiasza,
syna Amosa,
syna Nahuma,
syna Eslego,
syna Naggaja,

26 syna Maata,
syna Mattatiasza,
syna Semeina,
syna Josecha,
syna Jody,

27 syna Joanana,
syna Rezy,
syna Zerubbabelaa,
syna Szealtielab,
syna Neriego,

28 syna Melchiego,
syna Addiego,
syna Kosama,
syna Elmadama,
syna Era,

29 syna Jezusa,
syna Eliezera,
syna Jorima,
syna Mattata,
syna Lewiego,

30 syna Symeona,
syna Judasa,
syna Józefa,
syna Jonama,
syna Eliakima,

31 syna Melei,
syna Menny,
syna Mattaty,
syna Natanac,
syna Dawidad,

32 syna Jessegoe,
syna Obedaf,
syna Boazag,
syna Salmonah,
syna Nachszona i,

33 syna Amminadaba,
syna Arniego,
syna Checrona,
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syna Perecaa,
syna Judyb,

34 syna Jakubac,
syna Izaakad,
syna Abrahamae,
syna Terachaf,
syna Nachorag,

35 syna Serugah,
syna Reui,
syna Pelega j,
syna Eberak,
syna Szelacha l,

36 syna Kainana,
syna Arpachszadam,
syna Seman,
syna Noegoo,
syna Lamechap,

37 syna Metuszelacha�q,
syna Henocha,
syna Jaredar,
syna Mahalaleelas,
syna Kainanat,

38 syna Enoszau,
syna Setav,
syna Adamaw,
syna Bożego.

4 Jezus, pełen ducha świ�te-
go, odszedł znad Jordanu

i duch prowadził go po pustko-
wiux 2 przez 40 dni. Tam kusił
go Diabeły. Przez cały ten czas
Jezus nic nie jadł, a potem po-
czuł głód. 3 Wtedy Diabeł ode-
zwał si� do niego: „Jeżeli jesteś
synem Bożym�, powiedz temu
kamieniowi, żeby zamienił si�
w chleb”. 4 Ale Jezus odparł:
„Jest napisane: ‚Człowiek nie
ma żyć samym chlebem’”z.

5 Diabeł zaprowadził go wi�c
na gór� i w jednej chwili pokazał
mu wszystkie królestwa świataa.
6 Nast�pnie powiedział: „Dam
ci władz� nad nimi wszystki-
mi oraz ich chwał�, bo została

3:37 �Lub „Matuzalema”. 4:3, 9 �Lub
„jednym z synów Bożych”.

mi przekazanaa i daj� j�, komu
chc�. 7 Jeśli wi�c oddasz mi
cześć, wszystko to b�dzie two-
je”. 8 Na to Jezus rzekł do nie-
go: „Jest napisane: ‚To Jehow��,
swojego Boga, masz czcić i tyl-
ko dla Niego masz pełnić świ�t�
służb�’”b.

9 Wtedy przyprowadził go do
Jerozolimy, postawił na szczy-
cie muru� świ�tyni i powie-
dział do niego: „Jeżeli jesteś
synem Bożym�, to rzuć si� st�d
w dółc, 10 bo jest napisane:
‚Swoim aniołom wyda co do cie-
bie nakaz, żeby ci� ochraniali’,
11 oraz ‚B�d� ci� nosili na r�-
kach, żebyś nie uderzył stop�
o kamień’”d. 12 Jezus mu od-
parł: „Powiedziano: ‚Jehowy�,
swojego Boga, nie wolno ci wy-
stawiać na prób�’”e. 13 Diabeł
wi�c przestał kusić Jezusa i od-
st�pił od niego aż do innego do-
godnego czasuf.

14 Jezus wrócił pełen ducha�
do Galileig. Dobre wieści o nim
rozeszły si� po całej tej krainie.
15 A on zacz�ł nauczać w miej-
scowych synagogach i wszyscy
darzyli go szacunkiem.

16 Potem udał si� do Na-
zaretuh, gdzie si� wychowywał.
W szabat zgodnie ze swoim
zwyczajem wszedł do synagogi i
i stan�ł, żeby czytać. 17 Wtedy
podano mu zwój proroka Izaja-
sza, a on go rozwin�ł i znalazł
miejsce, gdzie było napisane:
18 „Jehowa� dał mi swojego
ducha, bo mnie namaścił, żebym
głosił dobr� nowin� biednym.
Posłał mnie, żebym oznajmiał
jeńcom wyzwolenie, a niewido-
mym odzyskanie wzroku, żebym
zdruzgotanym niósł wolność j,

4:8, 12, 18 �Zob. Dodatek A5. 4:9
�Lub „na blanku; na zwieńczeniu muru”.
4:14 �Lub „w mocy ducha”.
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19 żebym ogłaszał czas� przy-
chylności Jehowy�”a. 20 Potem
zwin�ł zwój, oddał go pomoc-
nikowi i usiadł, a oczy wszyst-
kich w synagodze były w nim
utkwione. 21 Wtedy im powie-
dział: „Dzisiaj spełnił si� frag-
ment Pism, który właśnie usły-
szeliście”b.

22 Wszyscy zacz�li wypowia-
dać si� o nim przychylnie. Zdu-
miewali si� jego ujmuj�cymi sło-
wamic i mówili: „Czy to nie
jest syn Józefa?”d. 23 A on im
rzekł: „Pewnie odniesiecie do
mnie przysłowie: ‚Lekarzu, ulecz
samego siebie’ i powiecie: ‚Sły-
szeliśmy, czego dokonałeś w Ka-
farnaum, wi�c to samo zrób
również tutaj, w swoich ro-
dzinnych stronach’”e. 24 I do-
dał: „Prawda jest taka, że w swo-
ich rodzinnych stronach żaden
prorok nie cieszy si� uznaniemf.
25 Na przykład w czasach Elia-
sza nie padał deszcz przez trzy
lata i sześć miesi�cy, tak iż w ca-
łym kraju nastała wielka kl�ska
głodu. Zapewniam was, że w Iz-
raelu było wtedy wiele wdówg,
26 a jednak Eliasz nie został po-
słany do żadnej z nich, tylko do
pewnej wdowy w Sarepcie�
w ziemi sydońskiejh. 27 Podob-
nie za czasów proroka Elizeu-
sza było w Izraelu wielu tr�do-
watych, a jednak nie został
uzdrowiony� żaden z nich, tylko
Syryjczyk Naaman” i. 28 Wtedy
wszyscy w synagodze, którzy
to usłyszeli, wpadli w gniew j.
29 Wstali wi�c, wyp�dzili go za
miasto i zaprowadzili na wyst�p
góry, na której było zbudowane,
żeby go z niej zrzucić. 30 Ale
Jezus przeszedł pomi�dzy nimi
i oddalił si� stamt�dk.

4:19 �Dosł. „rok”. �Zob. Dodatek A5.
4:26 �Lub „Carefat”. 4:27 �Lub
„oczyszczony”.

31 Potem przybył do galilej-
skiego miasta Kafarnaum i na-
uczał w szabata. 32 Ludzie byli
ogromnie zdumieni jego sposo-
bem nauczaniab, bo mówił jak
ktoś, kto ma władz�. 33 A w
synagodze był człowiek, który
miał nieczystego ducha, demo-
na, i głośno krzyczałc: 34 „Cze-
go od nas chcesz, Jezusie
Nazarejczyku?!d Czy przyszed-
łeś nas zgładzić?! Dobrze wiem,
kim jesteś:

´
Swi�tym Bożym”e.

35 Ale Jezus zgromił go, mó-
wi�c: „Milcz i wyjdź z niego!”.
Wtedy demon rzucił tego czło-
wieka na środek, po czym z nie-
go wyszedł, nie wyrz�dzaj�c
mu krzywdy. 36 A wszystkich
ogarn�ło zdumienie i odezwali
si� jeden do drugiego: „Ależ on
mówi! Ma władz� i moc rozka-
zywać nieczystym duchom i one
wychodz�!”. 37 I wieści o nim
rozchodziły si� po całej tej kra-
inie.

38 Kiedy Jezus opuścił syna-
gog�, poszedł do domu Szymo-
na. A teściowa Szymona miała
wysok� gor�czk�, poprosili go
wi�c, żeby jej pomógłf. 39 Wte-
dy pochylił si� nad ni� i spra-
wił, że gor�czka ust�piła, a ona
natychmiast wstała i zacz�ła im
usługiwać.

40 O zachodzie słońca wszys-
cy, których domownicy cier-
pieli z powodu rozmaitych cho-
rób, zacz�li przyprowadzać ich
do niego. A on na każdego cho-
rego wkładał r�ce i go uzdra-
wiałg. 41 Z wielu też wychodzi-
ły demony i wołały: „Ty jesteś
Synem Bożym!”h. Ale on je gro-
mił i nie pozwalał im si� odzy-
wać i, bo wiedziały, że jest Chrys-
tusem j.

42 A o świcie Jezus odszedł
stamt�d i udał si� na miejsce
odludnek. Ale ludzie tłumnie za-
cz�li go szukać i przyszli tam za
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nim. Próbowali go skłonić, żeby
od nich nie odchodził. 43 On
jednak im powiedział: „Również
innym miastom musz� głosić do-
br� nowin� o Królestwie Bożym,
bo po to zostałem posłany”a.
44 Poszedł wi�c głosić w syna-
gogach Judei.

5 Pewnego razu Jezus stał nad
jeziorem Genezaret�b i na-

uczał słowa Bożego. Tłum, który
go słuchał, zacz�ł na niego na-
pierać. 2 Jezus zobaczył przy
brzegu dwie łodzie, a rybacy,
którzy z nich wyszli, akurat płu-
kali siecic. 3 Wszedł wi�c do
jednej z tych łodzi—tej, która
należała do Szymona—i popro-
sił go, żeby troch� odpłyn�ł od
brzegu. Nast�pnie usiadł w łodzi
i stamt�d zacz�ł nauczać tłumy.
4 Kiedy skończył przemawiać,
odezwał si� do Szymona: „Wy-
płyń na gł�bi� i zapuśćcie sieci”.
5 Szymon mu odpowiedział:
„Mistrzu, trudziliśmy si� cał�
noc i nic nie złowiliśmyd, ale
na twoje słowo zapuszcz� sieci”.
6 Gdy to zrobili, zagarn�li mnó-
stwo ryb. Ich sieci wprost zacz�-
ły si� rwaće. 7 Dali wi�c znak
wspólnikom w drugiej łodzi, że-
by podpłyn�li i im pomogli.
Tamci podpłyn�li i wszyscy ra-
zem zapełnili obie łodzie, tak
iż prawie ton�ły. 8 Na ten wi-
dok Szymon Piotr przypadł Je-
zusowi do kolan i rzekł: „Odejdź
ode mnie, Panie, bo jestem
człowiekiem grzesznym”. 9 Bo
z powodu tego połowu zdumie-
nie ogarn�ło jego i tych, któ-
rzy z nim byli, 10 a także jego
wspólników—Jakuba i Jana, sy-
nów Zebedeuszaf. Ale Jezus po-
wiedział do Szymona: „Przestań
si� bać. Od tej pory b�dziesz ło-
wił ludzi�”g. 11 Dopłyn�li wi�c

5:1 �Chodzi o Jezioro Galilejskie. 5:10
�Lub „żywych ludzi”.

łodziami do brzegu, zostawili
wszystko i poszli za nima.

12 Innym razem, gdy był
w jednym z miast, zobaczył go
m�żczyzna cały pokryty tr�dem.
Padł na twarz i go błagał: „Pa-
nie, jeśli tylko zechcesz, możesz
mnie uzdrowić�”b. 13 A on wy-
ci�gn�ł r�k�, dotkn�ł go i rzekł:
„Chc�! Odzyskaj zdrowie�”. I tr�d
natychmiast z niego znikn�łc.
14 Nast�pnie Jezus polecił temu
człowiekowi, żeby nikomu o tym
nie mówił, i dodał: „Idź, pokaż
si� kapłanowi i na dowód�, że
zostałeś oczyszczony, złóż ofia-
r�, tak jak polecił Mojżesz”d.
15 Ale wieści o Jezusie wci�ż si�
rozchodziły i tłumnie zbierali si�
ludzie, bo chcieli go słuchać i zo-
stać uzdrowieni ze swoich cho-
róbe. 16 On jednak cz�sto uda-
wał si� w odludne miejsca, żeby
si� modlić.

17 Pewnego dnia nauczał
w obecności faryzeuszy i na-
uczycieli Prawa, którzy zeszli
si� z każdej wsi w Galilei i Ju-
dei oraz z Jerozolimy. A miał
moc od Jehowy�, dzi�ki któ-
rej mógł uzdrawiaćf. 18 Tym-
czasem jacyś ludzie przynieśli
na noszach sparaliżowanego
i próbowali go wnieść do do-
mu i położyć przed Jezusemg.
19 A ponieważ z powodu tłumu
nie mogli dostać si� do środ-
ka, weszli na dach, zdj�li da-
chówki i spuścili go na noszach
wprost przed Jezusa. 20 On,
widz�c ich wiar�, powiedział do
tego człowieka: „Twoje grzechy
s� przebaczone”h. 21 Wówczas
uczeni w piśmie� i faryzeusze
zacz�li si� zastanawiać: „Kim on

5:12 �Lub „oczyścić”. 5:13 �Dosł.
„b�dź oczyszczony”. 5:14 �Dosł. „na
świadectwo dla nich”. Prawdopodobnie
chodzi o kapłanów. 5:17 �Zob. Doda-
tek A5. 5:21 �Zob. Słowniczek poj�ć.
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jest, że wypowiada bluźnier-
stwa? Któż może przebaczać
grzechy oprócz samego Boga?”a.
22 Ale Jezus zorientował si�,
o czym myśl�, i zapytał: „Co roz-
ważacie w swoich sercach?
23 Co jest łatwiej powiedzieć:
‚Twoje grzechy s� przebaczo-
ne’ czy ‚Wstań i chodź’? 24 Ale
chc�, byście wiedzieli, że Syn
Człowieczy ma na ziemi władz�
przebaczać grzechy”. Nast�pnie
odezwał si� do sparaliżowane-
go: „Mówi� ci: Wstań, weź swoje
nosze i idź do domu”b. 25 Wte-
dy on wstał na ich oczach, wzi�ł
nosze i poszedł do domu, wy-
chwalaj�c Boga. 26 A wszyst-
kich ogarn�ł zachwyt i też
zacz�li wychwalać Boga. Peł-
ni podziwu mówili: „Widzieliśmy
dzisiaj wspaniałe rzeczy!”.

27 Potem wyszedł stamt�d
i zobaczył poborc� podatkowe-
go o imieniu Lewi, siedz�cego
w kantorze podatkowym�, i po-
wiedział do niego: „B�dź mo-
im naśladowc�”c. 28 On wi�c
wstał, pozostawił wszystko i po-
szedł za nim. 29 Później wy-
dał dla Jezusa wielkie przy-
j�cie w swoim domu. Było tam
też mnóstwo poborców podat-
kowych oraz innych ludzi, któ-
rzy razem z nimi jedli posiłek�d.
30 Wtedy faryzeusze i należ�cy
do nich uczeni w piśmie zacz�-
li zarzucać jego uczniom: „Cze-
mu jecie i pijecie z poborcami
podatkowymi i grzesznikami?”e.
31 Na to Jezus odezwał si�
do nich: „Zdrowi nie potrzebu-
j� lekarza, tylko chorzyf. 32 Nie
przyszedłem wezwać do skruchy
prawych, tylko grzeszników”g.

33 Wtedy powiedzieli do nie-
go: „Uczniowie Jana cz�sto po-
szcz� i zanosz� błagania. To sa-

5:27 �Zob. przypis do Mt 9:9. 5:29
�Lub „półleżeli przy stole”.

mo robi� uczniowie faryzeuszy.
A twoi jedz� i pij�”a. 34 Jezus
im odparł: „Czy można zmusić
gości� pana młodegob, żeby po-
ścili, gdy on z nimi przebywa?
35 Ale nadejdzie czas, gdy fak-
tycznie zostanie od nich zabra-
ny, i wtedy b�d� pościć”c.

36 Podał im też przykład:
„Nikt nie wycina łaty z nowe-
go ubrania i nie naszywa jej na
stare ubranie, bo jeśli tak zro-
bi, łata je rozerwie, a poza
tym łata z nowego ubrania nie
pasuje do staregod. 37 Nikt też
do starych bukłaków nie wlewa
młodego wina, bo jeśli tak zro-
bi, młode wino rozsadzi bukłaki
i si� wyleje, a bukłaki stan� si�
bezużyteczne. 38 Młode wino
należy raczej wlewać do nowych
bukłaków. 39 Nikt, kto zasma-
kował starego wina, nie chce pić
młodego, bo mówi: ‚Stare jest
wyśmienite’”.

6 W pewien szabat Jezus z
uczniami przechodził wśród

łanów zbóż. Uczniowie zrywa-
li kłosye, rozcierali je r�kami
i jedli f. 2 Wtedy niektórzy fa-
ryzeusze zapytali: „Czemu robi-
cie coś, czego w szabat nie wol-
no?”g. 3 Ale Jezus im odparł:
„Czy nigdy nie czytaliście, co
zrobił Dawid, gdy on i jego lu-
dzie byli głodni?h 4 Jak wszedł
do domu Bożego, dostał chleby
pokładne� i jadł je sam oraz dał
swoim ludziom, choć nie wolno
ich jeść nikomu oprócz kapła-
nów?” i. 5 Nast�pnie im powie-
dział: „Syn Człowieczy jest Pa-
nem szabatu” j.

6 W inny szabatk wszedł do
synagogi i zacz�ł nauczać. Był
tam człowiek, który miał bez-
władn�� praw� r�k� l. 7 A ucze-

5:34 �Lub „przyjaciół”. 6:4 �Dosł.
„chleby przedkładania”. Zob. Słowni-
czek poj�ć. 6:6 �Dosł. „uschł�”.
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ni w piśmie� i faryzeusze, chc�c
znaleźć jakiś pretekst do oskar-
żenia Jezusa, uważnie go ob-
serwowali, czy b�dzie uzdrawiał
w szabat. 8 On jednak, wie-
dz�c, o czym myśl�a, powiedział
do człowieka z bezwładn�� r�k�:
„Wstań i chodź na środek”. Ten
wi�c wstał i wyszedł na środek.
9 Wtedy Jezus rzekł do nich:
„Pytam was: Co wolno w sza-
bat—zrobić coś dobrego czy
coś złego, życie� uratować czy
odebrać?”b. 10 Rozejrzał si� po
nich wszystkich i powiedział do
tego człowieka: „Wyci�gnij r�-
k�”. Ten j� wyci�gn�ł i r�ka
odzyskała sprawność. 11 A oni
wpadli w bezsensown� wściek-
łość i zacz�li si� naradzać, co
zrobić z Jezusem.

12 W tych dniach poszedł on
na pewn� gór�, żeby si� mod-
lićc, i na modlitwie do Boga sp�-
dził cał� nocd. 13 A nazajutrz
zawołał swoich uczniów, wybrał
spośród nich 12 i nazwał ich
apostołamie: 14 Szymona, któ-
rego nazwał też Piotrem; jego
brata, Andrzeja; Jakuba; Jana;
Filipaf; Bartłomieja; 15 Mateu-
sza; Tomaszag; Jakuba, syna Al-
feusza; Szymona zwanego Gorli-
wym; 16 Judasa, syna Jakuba,
i Judasza Iskariota, który stał
si� zdrajc�.

17 Później zszedł z nimi ni-
żej i stan�ł na równym miej-
scu. Był tam wielki tłum jego
uczniów, a także mnóstwo ludzi
z całej Judei i Jerozolimy oraz
nadmorskich okolic Tyru i Sy-
donu. Przyszli, żeby go słuchać
i żeby uzdrowił ich z chorób.
18 Uzdrowieni zostali nawet ci,
których n�kały nieczyste duchy.
19 Każdy próbował go dotkn�ć,
bo wychodziła z niego moch

i uzdrawiała ich wszystkich.

6:7 �Zob. Słowniczek poj�ć. 6:8 �Dosł.
„uschł�”. 6:9 �Lub „dusz�”.

20 Potem Jezus popatrzył na
swoich uczniów i przemówił:

„Szcz�śliwi jesteście wy, bied-
ni, bo wasze jest Królestwo
Bożea.

21 „Szcz�śliwi jesteście wy,
którzy teraz głodujecie, bo b�-
dziecie nasycenib.

„Szcz�śliwi jesteście wy, któ-
rzy teraz płaczecie, bo b�dziecie
si� śmiaćc.

22 „Szcz�śliwi jesteście, gdy
z powodu Syna Człowiecze-
go ludzie was nienawidz�d, usu-
waj� ze swojego gronae, znie-
ważaj� i szargaj� wasze imi��.
23 Cieszcie si� wtedy i skaczcie
z radości, bo wielka jest wasza
nagroda w niebie. Ich przodko-
wie tak samo traktowali proro-
ków f.

24 „Natomiast biada wam,
bogacig, bo już teraz w pełni za-
znajecie zadowoleniah.

25 „Biada wam, którzy teraz
jesteście nasyceni, bo b�dziecie
głodować.

„Biada wam, którzy teraz si�
śmiejecie, bo pogr�życie si�
w smutku i b�dziecie płakaći.

26 „Biada wam, gdy wszyscy
ludzie mówi� o was dobrzej, bo
ich przodkowie tak samo odno-
sili si� do fałszywych proroków.

27 „Ale mówi� wam—wy, któ-
rzy mnie słuchacie: Kochajcie
swoich nieprzyjaciół, wyświad-
czajcie dobro tym, którzy was
nienawidz�k, 28 błogosławcie
tym, którzy was przeklinaj�,
módlcie si� za tych, którzy was
znieważaj� l. 29 Temu, kto ci�
uderzy w jeden policzek, nad-
staw też drugi, a temu, kto
zabiera twoj� szat� wierzch-
ni�, nie odmawiaj również szaty
spodniejm. 30 Dawaj każdemu,
kto ci� o coś prosin, a od tego,

6:22 �Lub „odrzucaj� wasze imi� jako
niegodziwe”.
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kto zabiera twoj� własność, nie
domagaj si� zwrotu.

31 „Ponadto traktujcie in-
nych tak, jak sami chcecie być
przez nich traktowania.

32 „Jeśli kochacie tylko tych,
którzy was kochaj�, to na ja-
k� pochwał� zasługujecie? Prze-
cież nawet grzesznicy kocha-
j� tych, którzy ich kochaj�b.
33 Jeśli czynicie dobrze tym,
którzy wam dobrze czyni�, to
na jak� pochwał� zasługuje-
cie? Robi� tak nawet grzeszni-
cy. 34 I jeśli pożyczacie� tym,
od których spodziewacie si�
zwrotu, to na jak� pochwał�
zasługujecie?c Nawet grzeszni-
cy pożyczaj� grzesznikom, spo-
dziewaj�c si�, że tyle samo
otrzymaj� z powrotem. 35 Wy
natomiast kochajcie swoich nie-
przyjaciół, czyńcie dobrze i po-
życzajcie, nie spodziewaj�c si�
niczego w zamiand. Wtedy wasza
nagroda b�dzie wielka i b�dzie-
cie synami Najwyższego, bo On
jest życzliwy dla niewdzi�cznych
i złyche. 36 B�dźcie miłosier-
ni, tak jak wasz Ojciec jest miło-
siernyf.

37 „Ponadto przestańcie os�-
dzać, a na pewno nie b�dziecie
os�dzenig. Przestańcie pot�piać,
a na pewno nie b�dziecie pot�-
pieni. Przebaczajcie�, a b�dzie
wam przebaczone�h. 38 Dawaj-
cie, a ludzie wam dadz� i. Odmie-
rz� wam� porcj� obfit�, ubit�,
utrz�sion�, wr�cz przepełnion�.
Bo jak� miar� odmierzacie in-
nym, tak� i wam odmierz�”.

39 Podał im też przykłady:
„Czy ślepy może poprowadzić
ślepego? Czy obaj nie wpad-
n� do dołu? j 40 Uczeń nie prze-

6:34 �Chodzi o pożyczk� bez odsetek.
6:37 �Lub „uwalniajcie”. �Lub „b�-
dziecie uwolnieni”. 6:38 �Lub „wsypi�
do waszych podołków”.

wyższa swojego nauczyciela,
ale każdy, kto jest doskona-
le wyszkolony, b�dzie jak jego
nauczyciel. 41 Czemu patrzysz
na źdźbło w oku brata, a nie do-
strzegasz belki we własnym
oku?a 42 Jak możesz powie-
dzieć: ‚Bracie, pozwól, że wyj-
m� źdźbło, które jest w twoim
oku’, podczas gdy nie dostrze-
gasz belki we własnym oku? Ob-
łudniku! Najpierw wyjmij belk�
z własnego oka, a wtedy b�-
dziesz wyraźnie widział, jak wy-
j�ć źdźbło, które jest w oku two-
jego brata.

43 „
˙
Zadne dobre drzewo nie

wydaje złych owoców ani żadne
złe drzewo nie wydaje dobrych
owocówb. 44 Każde drzewo po-
znaje si� po jego owocachc.
Na przykład nie zbiera si� fig
z cierni ani nie ścina winogron
z kolczastego krzewu. 45 Do-
bry człowiek z dobrego skarbca
swego serca wydobywa dobro,
ale zły człowiek ze swego złego
skarbca wydobywa zło. Bo jego
usta mówi� to, czym jest prze-
pełnione jego serced.

46 „Czemu zwracacie si� do
mnie: ‚Panie! Panie!’, a nie ro-
bicie tego, co mówi�?e 47 Po-
wiem wam, do kogo jest po-
dobny każdy, kto do mnie
przychodzi, słyszy moje słowa
i wprowadza je w czynf: 48 Po-
dobny jest do człowieka, który
buduj�c dom, zrobił gł�boki wy-
kop i położył fundament na ska-
le. Kiedy przyszła powódź, w ten
dom uderzyła rzeka, ale nie zdo-
łała go naruszyć, bo został
właściwie zbudowanyg. 49 Na-
tomiast kto słyszy, ale nic z tym
nie robih, jest podobny do czło-
wieka, który zbudował dom bez
fundamentu, na samej ziemi.
Uderzyła w niego rzeka i natych-
miast run�ł, rozpadł si� całko-
wicie”.

ROZDZ. 6
a Mt 7:12

b Mt 5:46, 47

c Kpł 25:35, 36
Pwt 15:7, 8
Mt 5:42

d Wj 22:25
Kpł 25:37
Pwt 23:20
Ps 37:25, 26

e Mt 5:45
Dz 14:17

f Mt 5:48
Ef 5:1, 2
Jak 2:13

g Mt 7:1, 2
Rz 14:10

h Mt 6:14
Mk 11:25

i Prz 19:17

j Mt 15:14
��������������������

szpalta 2
a Mt 7:3-5

b Mt 7:16-18

c Mt 12:33

d Mt 12:34, 35

e Mt 7:21
Łk 13:24
Rz 2:13
Jak 1:22

f Mt 7:24-27

g Ps 125:1

h Jak 1:23, 24



1439 ŁUKASZA 7:1-24

7 Kiedy Jezus skończył prze-
mawiać do ludu, poszedł

do Kafarnaum. 2 A pewien set-
nik� miał niewolnika, którego
bardzo cenił, a który teraz po-
ważnie chorował i był już bli-
ski śmiercia. 3 Gdy setnik usły-
szał o Jezusie, wysłał do niego
żydowskich starszych z prośb�,
żeby przyszedł i uzdrowił jego
niewolnika. 4 Oni wi�c pode-
szli do Jezusa i zacz�li go o to
usilnie prosić, tłumacz�c: „Za-
sługuje, żebyś to dla niego zro-
bił, 5 bo kocha nasz naród
i sam zbudował nasz� synago-
g�”. 6 I Jezus z nimi poszedł.
Ale gdy był już niedaleko domu
setnika, ten wysłał przyjaciół,
żeby mu przekazali: „Panie, nie
fatyguj si�, bo nie jestem god-
ny, żebyś wszedł pod mój dachb.
7 Nie uważałem si� też za
godnego, żeby samemu przyjść
do ciebie. Ale powiedz słowo,
a mój sługa zostanie uzdrowio-
ny. 8 Bo i ja, choć sam podle-
gam władzy, mam pod sob� żoł-
nierzy i jednemu mówi�: ‚Idź!’—
i idzie, a innemu: ‚Przyjdź!’—
i przychodzi, a swojemu nie-
wolnikowi: ‚Zrób to!’— i to ro-
bi”. 9 Jezus, zdumiony tym, co
usłyszał, odwrócił si� do id�ce-
go za nim tłumu i powiedział:
„Zapewniam was, że nawet w Iz-
raelu nie znalazłem tak wielkiej
wiary”c. 10 Kiedy ludzie wysła-
ni przez setnika wrócili do do-
mu, zobaczyli, że niewolnik jest
już zdrowyd.

11 Wkrótce potem Jezus po-
szedł do miasta zwanego Nain,
a z nim jego uczniowie oraz wie-
lu innych ludzi. 12 Gdy zbli-
żał si� do bramy miejskiej,
akurat wynoszono umarłego—
jedynego� syna pewnej wdo-

7:2 �Lub „centurion”, oficer dowodz�cy
oddziałem 100 żołnierzy. 7:12 �Dosł.
„jednorodzonego”.

wya. Kobiecie tej towarzyszy-
ło sporo mieszkańców mias-
ta. 13 Kiedy Pan j� zobaczył,
pełen współczuciab rzekł do
niej: „Nie płacz”c. 14 Nast�p-
nie podszedł, dotkn�ł noszy, na
których leżał zmarły, a nios�cy
je zatrzymali si�. Wtedy powie-
dział: „Młody człowieku, mówi�
ci: Wstań!”d. 15 Zmarły usiadł
i zacz�ł mówić, a Jezus oddał
go jego matcee. 16 Wówczas
wszystkich ogarn�ł podziw i za-
cz�li wychwalać Boga słowami:
„Wielki prorok pojawił si� wśród
nas”f oraz „Bóg zwrócił uwag�
na swój lud”g. 17 I wieści o Je-
zusie rozeszły si� po całej okoli-
cy, a także po całej Judei.

18 O tym wszystkim dowie-
dział si� od swoich uczniów
również Janh. 19 Wysłał wi�c
do Pana dwóch z nich, żeby za-
pytali: „Czy to ty jesteś tym, któ-
ry miał przyjść i, czy mamy ocze-
kiwać kogoś innego?”. 20 Gdy
przyszli do Jezusa, powiedzieli:
„Jan Chrzciciel wysłał nas do
ciebie, żebyśmy zapytali: ‚Czy to
ty jesteś tym, który miał
przyjść, czy mamy oczekiwać
kogoś innego?’”. 21 W tamtym
czasie uzdrowił on wielu ludzi
z różnych, nawet ci�żkich cho-
róbj, uwolnił ich też od złych du-
chów, a wielu niewidomym przy-
wrócił wzrok. 22 Odrzekł wi�c
uczniom Jana: „Idźcie i opo-
wiedzcie Janowi, co zobaczyli-
ście i usłyszeliście: ślepi widz�k,
kulawi chodz�, tr�dowaci sta-
j� si� czyści, głusi słysz� l,
umarli s� wskrzeszani, a bied-
nym jest głoszona dobra nowi-
nam. 23 Szcz�śliwy jest ten,
kto nie znajduje powodu, by we
mnie w�tpić�”n.

24 Gdy uczniowie wysłani
przez Jana odeszli, Jezus zacz�ł

7:23 �Lub „kto nie znajduje we mnie po-
wodu do zgorszenia”.
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ŁUKASZA 7:25-46 1440
mówić o nim do tłumów: „Co wy-
szliście zobaczyć na pustkowiu?
Trzcin� kołysan� przez wiatr?a

25 Co wi�c wyszliście zoba-
czyć? Człowieka ubranego w wy-
tworne� szaty?b Przecież ci, któ-
rzy nosz� okazałe stroje i żyj�
w luksusie, mieszkaj� w pała-
cach królewskich. 26 No wi�c
kogo wyszliście zobaczyć? Pro-
roka? Tak! I to kogoś znacznie
wi�kszego niż prorokc. 27 To
właśnie o nim jest napisa-
ne: ‚Wysyłam przed tob�� swo-
jego posłańca, który przygotu-
je ci drog�’d. 28 Mówi� wam,
że wśród ludzi� nie ma nikogo
wi�kszego niż Jan, ale najmniej-
szy w Królestwie Bożym jest
wi�kszy niż on”e. 29 (A gdy
usłyszeli to poborcy podatkowi
i inni ludzie ochrzczeni chrztem
janowym, oświadczyli, że Bóg
jest prawyf. 30 Ale faryzeusze
oraz znawcy Prawa, nie przyj-
muj�c chrztu od Jana, zlekcewa-
żyli wol� Boż� wobec nich�)g.

31 „Do kogo wi�c mam przy-
równać ludzi z tego pokolenia?
Do kogo s� podobni?h 32 S�
jak małe dzieci, które bawi� si�
na rynku i mówi� jedne do dru-
gich: ‚Graliśmy wam na flecie,
ale nie tańczyliście. Zawodzili-
śmy, ale nie płakaliście’. 33 Po-
dobnie przyszedł Jan Chrzciciel,
nie jadł chleba ani nie pił wina i,
a jednak mówicie: ‚On ma demo-
na’. 34 Przyszedł Syn Człowie-
czy, je i pije, a mimo to mówicie:
‚To żarłok i pijak�, przyjaciel po-
borców podatkowych i grzesz-
ników!’ j. 35 Ale o m�drości
świadcz� wszystkie jej dzieła�”k.

7:25 �Dosł. „mi�kkie”. 7:27 �Dosł.
„przed twoim obliczem”. 7:28 �Dosł.
„wśród narodzonych z kobiet”. 7:30
�Lub „skierowan� do nich rad� Boż�”.
7:34 �Dosł. „oddaj�cy si� piciu wina”.
7:35 �Lub „m�drość zostaje usprawied-
liwiona przez wszystkie swoje dzieci”,
czyli rezultaty m�drego post�powania.

36 Jeden z faryzeuszy zapra-
szał go do siebie na obiad. Jezus
wszedł wi�c do jego domu i za-
j�ł miejsce� przy stole. 37 A w
mieście była pewna kobieta,
znana jako grzesznica. Kiedy si�
dowiedziała, że je on posiłek�
w domu faryzeusza, przynios-
ła alabastrowy flakon z pachn�-
cym olejkiema, 38 stan�ła za
Jezusem i płakała. Jej łzy spły-
wały na jego stopy, wycierała je
wi�c swoimi włosami. Czule też
całowała jego stopy i wylewała
na nie pachn�cy olejek. 39 Wi-
dz�c to, faryzeusz, który go za-
prosił, pomyślał sobie: „Gdyby
ten człowiek naprawd� był pro-
rokiem, wiedziałby, kim jest ko-
bieta, która go dotyka—że to
grzesznica”b. 40 Wtedy Jezus
zwrócił si� do niego: „Szymonie,
mam ci coś do powiedzenia”.
Ten rzekł: „Powiedz, Nauczy-
cielu”.

41 „Dwaj m�żczyźni byli za-
dłużeni u pewnego wierzyciela—
jeden na 500 denarów�, a dru-
gi na 50. 42 Gdy nie mieli mu
z czego oddać, wspaniałomyślnie
darował im te długi. Który z nich
b�dzie go bardziej kochał?”.
43 Szymon odpowiedział: „Przy-
puszczam, że ten, któremu daro-
wał wi�cej”. „Masz racj�”—rzekł
Jezus. 44 Nast�pnie patrz�c na
tamt� kobiet�, powiedział do
Szymona: „Widzisz t� kobiet�?
Przyszedłem do twojego domu,
a ty nie dałeś mi wody do umycia
stóp. Natomiast ona zrosiła mo-
je stopy łzami i wytarła je swoi-
mi włosami. 45 Ty nie pocało-
wałeś mnie na powitanie, a ona,
odk�d tylko wszedłem, nie prze-
staje czule całować moich stóp.
46 Ty nie wylałeś mi olejku na
głow�, a ona wylała mi pachn�-

7:36 �Lub „ułożył si�”. 7:37 �Lub „pół-
leży on przy stole”. 7:41 �Zob. Doda-
tek B14.
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1441 ŁUKASZA 7:47�do�8:18
cy olejek na stopy. 47 Dlatego
mówi� ci, że jej grzechy, choć
liczne�, s� przebaczonea, bo oka-
zała wiele miłości. Ale komu nie-
wiele si� przebacza, ten okazu-
je niewiele miłości”. 48 Potem
zwrócił si� do niej: „Twoje grze-
chy s� przebaczone”b. 49 Wte-
dy inni goście, którzy jedli� z nim
przy stole, zacz�li mówić mi�-
dzy sob�: „Kim jest ten człowiek,
że nawet przebacza grzechy?”c.
50 A on powiedział jeszcze do
kobiety: „Twoja wiara ci� ocali-
ład. Idź w pokoju”.

8 Wkrótce potem Jezus ruszył
w drog� i w�drował od mias-

ta do miasta i od wsi do wsi, gło-
sz�c dobr� nowin� o Królestwie
Bożyme. Było z nim Dwunastu.
2 Były też pewne kobiety, uwol-
nione od złych duchów i ule-
czone z chorób: Maria zwana
Magdalen�, z której wyszło sie-
dem demonów, 3 Joannaf, żo-
na Chuzy, zarz�dcy domu Hero-
da, oraz Zuzanna i wiele innych
kobiet, które zapewniały im
praktyczn� pomoc�, korzystaj�c
ze swoich środkówg.

4 Gdy pewnego razu zebrało
si� mnóstwo ludzi—w tym rów-
nież ci, którzy chodzili za Je-
zusem od miasta do miasta—on
opowiedział im przypowieśćh:
5 „Siewca wyszedł siać. Kie-
dy siał, niektóre ziarna upadły
przy drodze i zostały zdeptane,
i zjadły je ptaki�i. 6 Inne upad-
ły na skał� i po wykiełkowa-
niu uschły, bo nie miały wody j.
7 Jeszcze inne upadły mi�dzy
ciernie, a ciernie, które ros-
ły razem z nimi, zagłuszyły jek.
8 Ale były też takie, które upad-
ły na dobr� gleb� i po wykiełko-
waniu wydały 100-krotny plon”l.

7:47 �Lub „wielkie”. 7:49 �Lub „półle-
żeli”. 8:3 �Lub „usługiwały im”. 8:5
�Dosł. „ptaki nieba”.

Nast�pnie Jezus powiedział do-
bitnym głosem: „Kto ma uszy,
żeby słuchać, niech słucha”a.

9 A jego uczniowie zapytali
go, co oznacza ta przypowieśćb.
10 On im powiedział: „Wam da-
no zrozumieć świ�te tajemnice
Królestwa Bożego, ale pozostali
słysz� tylko przykładyc, żeby pa-
trzyli, ale nie widzieli, i że-
by słyszeli, ale nie poj�li sensud.
11 A wyjaśnienie tej przypowie-
ści jest takie: Ziarno to słowo
Bożee. 12 Z ziarnami przy dro-
dze jest tak: Do ludzi, którzy
usłyszeli słowo, przychodzi Dia-
beł i zabiera je z ich serc,
żeby nie uwierzyli i nie zo-
stali wybawienif. 13 A z ziar-
nami na skale jest tak: Kiedy
ludzie słysz� słowo, z radości�
je przyjmuj�. Ponieważ jednak
nie maj� korzenia, wierz� tyl-
ko przez jakiś czas, ale w cza-
sie próby odpadaj�g. 14 Z ko-
lei z ziarnami, które upadły
mi�dzy ciernie, jest tak: Ludzie
słysz� słowo, ale troski, bogac-
twoh i przyjemności życia i tak
ich absorbuj�, że słowo zosta-
je w nich całkowicie zagłuszone.
Tacy nie przynosz� dojrzałego
owocuj. 15 Natomiast z ziarna-
mi na urodzajnej glebie jest tak:
Ludzie o szlachetnym i dobrym
sercu słuchaj� słowak, zachowu-
j� je i z wytrwałości� przynosz�
owoc l.

16 „Nikt, kto zapali lamp�,
nie przykrywa jej ani nie sta-
wia pod łóżkiem. Stawia j� na
świeczniku, żeby wchodz�cy wi-
dzieli światłom. 17 Bo nie ma
nic ukrytego, co nie stanie si�
jawne, ani nic starannie skry-
wanego, co nigdy nie stanie si�
znane i nie wyjdzie na jawn.
18 Dlatego zwracajcie uwag� na
to, jak słuchacie. Bo temu, kto
ma, b�dzie dane jeszcze wi�cejo,
ale temu, kto nie ma, zostanie
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ŁUKASZA 8:19-39 1442
zabrane nawet to, co mu si� wy-
daje, że ma”a.

19 I przyszli do niego jego
matka i braciab, ale z powodu
tłumu nie mogli si� do niego do-
staćc. 20 Przekazano mu wi�c:
„Na zewn�trz stoi twoja matka
i twoi bracia i chc� si� z tob�
widzieć”. 21 Na to on odparł:
„Moj� matk� i moimi braćmi s�
ci, którzy słuchaj� słowa Boże-
go i wprowadzaj� je w czyn”d.

22 Pewnego dnia Jezus z ucz-
niami wsiadł do łodzi i powie-
dział do nich: „Przeprawmy si�
na drug� stron� jeziora”. I od-
bili od brzegue. 23 Gdy pły-
n�li, Jezus zasn�ł. Nagle na je-
ziorze zerwał si� gwałtowny
wicher, tak iż łódź zacz�ła na-
bierać wody i byli w niebezpie-
czeństwief. 24 Zacz�li go wi�c
budzić, wołaj�c: „Mistrzu, Mis-
trzu, giniemy!”. Wtedy wstał,
zgromił wiatr i wzburzon� wod�
i wszystko si� uspokoiło, i nasta-
ła ciszag. 25 Nast�pnie rzekł
do nich: „Gdzie si� podziała wa-
sza wiara?”. Ale oni, przej�ci
strachem i bardzo zdumieni, mó-
wili jeden do drugiego: „Kim on
właściwie jest? Rozkazuje nawet
wichrowi i wodzie i s� mu po-
słuszne”h.

26 Potem przypłyn�li w oko-
lice zamieszkane przez Ge-
razeńczyków i, naprzeciw Gali-
lei. 27 Gdy Jezus wysiadł na
l�d, spotkał pewnego człowieka
z pobliskiego miasta, który był
op�tany przez demony. Od dłuż-
szego czasu nie nosił ubrania
i nie mieszkał w domu, tylko
na cmentarzu�j. 28 Na widok
Jezusa krzykn�ł, upadł przed
nim i głośno zawołał: „Czego
ode mnie chcesz, Jezusie, Sy-
nu Boga Najwyższego?! Prosz�,
nie m�cz mnie!”k. 29 (Bo Jezus

8:27 �Lub „wśród grobowców pami�ci”.

rozkazywał nieczystemu ducho-
wi, żeby wyszedł z tego czło-
wieka, którym już wiele ra-
zy zawładn�ł�a. M�żczyzn� tego
raz po raz trzymano pod stra-
ż� i wi�zano mu r�ce łańcu-
chami, a nogi zakuwano w kaj-
dany, ale je rozrywał i pod
wpływem demona uciekał w od-
ludne miejsca). 30 Jezus go za-
pytał: „Jak masz na imi�?”.
Ten odpowiedział: „Legion”, bo
weszło w niego wiele demonów.
31 I wci�ż prosiły Jezusa, żeby
im nie kazał odejść do otchła-
nib. 32 A na górze akurat pas-
ło si� liczne stado świńc. Demo-
ny wi�c poprosiły go, żeby im
pozwolił wejść w te świnie, i on
im pozwoliłd. 33 Wtedy wyszły
z tego człowieka i weszły w świ-
nie, a stado pop�dziło w stron�
urwiska, wpadło do jeziora i si�
utopiło. 34 Na ten widok ci,
którzy je paśli, uciekli i opo-
wiedzieli o tym w mieście i po
wsiach.

35 Wówczas ludzie poszli zo-
baczyć, co si� stało. Gdy przy-
szli do Jezusa, człowiek, z któ-
rego wyszły demony, siedział
u jego stóp ubrany i przy
zdrowych zmysłach. I prze-
straszyli si�. 36 A ci, którzy wi-
dzieli, co zaszło, opowiedzieli
im, jak op�tany został uzdro-
wiony. 37 Wtedy wielu z krainy
Gerazeńczyków prosiło go, że-
by stamt�d odszedł, bo bardzo
si� bali. Wsiadł wi�c do łodzi, że-
by odpłyn�ć. 38 Jednak czło-
wiek, z którego wyszły demo-
ny, błagał Jezusa, by mógł mu
towarzyszyć. Ale on go odesłał,
mówi�ce: 39 „Wróć do domu
i opowiadaj, co Bóg dla ciebie
zrobił”. Ten wi�c odszedł i roz-
powiadał po całym mieście, co
Jezus dla niego uczynił.

8:29 �Możliwe też „nad którym już od
dłuższego czasu miał władz�”.

ROZDZ. 8
a Mt 13:12

Mt 25:29
Mk 4:24, 25
Łk 19:26

b Mt 13:55
Jn 7:5
Dz 1:14

c Mt 12:46, 47
Mk 3:31, 32

d Mt 12:48-50
Mk 3:33-35
Jn 15:14

e Mt 8:18, 23
Mk 4:35, 36

f Mt 8:24-27
Mk 4:37-41

g Ps 89:9

h Mt 8:27
Mk 4:41

i Mk 5:1

j Mt 8:28, 29
Mk 5:2-10

k Mk 1:23, 24
��������������������

szpalta 2
a Mk 9:20, 21

b Obj 20:2, 3

c Kpł 11:7, 8
Pwt 14:8

d Mt 8:30-34
Mk 5:11-17

e Mk 5:18-20



1443 ŁUKASZA 8:40�do�9:9
40 Kiedy Jezus wrócił, został

życzliwie przyj�ty przez tłum,
bo wszyscy go wyczekiwalia.
41 W pewnym momencie przy-
szedł m�żczyzna o imieniu Ja-
ir. Był to przełożony synagogi.
Upadł Jezusowi do stóp i zacz�ł
go prosić, żeby poszedł do je-
go domub, 42 bo jego jedyna�
córka, która miała jakieś 12 lat,
umierała.

Gdy Jezus tam szedł, tłoczy-
ło si� wokół niego mnóstwo lu-
dzi. 43 A była wśród nich ko-
bieta, która od 12 lat zmagała
si� z krwotokamic i której nikt
nie potrafił wyleczyćd. 44 Po-
deszła od tyłu i dotkn�ła skraju�
jego szatye, a krwotok natych-
miast ustał. 45 Wtedy Jezus
zapytał: „Kto mnie dotkn�ł?”.
Gdy wszyscy si� wypierali, Piotr
rzekł: „Mistrzu, przecież otacza-
j� ci� tłumy i cisn� si� na cie-
bie”f. 46 Ale Jezus powiedział:
„Ktoś mnie dotkn�ł, bo wy-
szła ze mnie moc”g. 47 Kiedy
ta kobieta zorientowała si�, że
nie pozostała niezauważona, po-
deszła drż�ca, upadła przed nim
i w obecności wszystkich wyja-
wiła, czemu go dotkn�ła i jak od
razu została uzdrowiona. 48 A
on rzekł do niej: „Córko, uzdro-
wiła ci� twoja wiara. Idź w po-
koju”h.

49 Kiedy jeszcze mówił, do
przełożonego synagogi przy-
szedł ktoś z jego domu i po-
wiedział: „Twoja córka umar-
ła. Już nie fatyguj Nauczyciela”i.
50 Słysz�c to, Jezus zwrócił
si� do Jaira: „Nie bój si�, tylko
wierz, a b�dzie żyła�” j. 51 Gdy
dotarł do jego domu, nie pozwo-
lił wejść ze sob� nikomu z wy-
j�tkiem Piotra, Jana, Jakuba
oraz ojca i matki dziewczynki.

8:42 �Dosł. „jednorodzona”. 8:44
�Lub „fr�dzla”. 8:50 �Dosł. „zostanie
wybawiona”.

52 A z jej powodu wszyscy pła-
kali i bili si� ze smutku w pier-
si. Jezus powiedział wi�c: „Nie
płaczciea, bo nie umarła, tylko
śpi”b. 53 Wtedy zacz�li z niego
szydzić, bo wiedzieli, że umar-
ła. 54 Ale on wzi�ł j� za r�-
k� i zawołał: „Dziecko, wstań!”c.
55 I ożyła�d, i natychmiast wsta-
łae, a on kazał dać jej coś do je-
dzenia. 56 Jej rodzice byli za-
chwyceni. Ale Jezus im polecił,
żeby nikomu nie opowiadali, co
si� zdarzyłof.

9 Potem Jezus zwołał Dwu-
nastu i dał im władz� oraz

moc do wyp�dzania wszystkich
demonówg i uzdrawiania cho-
rychh. 2 I wysłał ich, żeby
głosili o Królestwie Bożym oraz
uzdrawiali. 3 Powiedział przy
tym: „Nic nie bierzcie na dro-
g�—ani laski, ani torby, ani chle-
ba, ani pieni�dzy�, ani szaty na
zmian��i. 4 Gdziekolwiek wej-
dziecie do domu, zatrzymajcie
si� w nim, dopóki nie opuścicie
tej okolicyj. 5 A jeśli w jakimś
mieście was nie przyjm�, to wy-
chodz�c z niego, strz�śnijcie pył
ze swoich nóg na świadectwo
przeciw nim”k. 6 Wtedy oni wy-
ruszyli w drog� i szli od wsi do
wsi, wsz�dzie głosz�c dobr� no-
win� i uzdrawiaj�c l.

7 A o wszystkim, co si�
działo, usłyszał Herod�, władca
okr�gu�. I był w wielkiej rozter-
ce, bo niektórzy mówili, że to
Jan został wzbudzony z mart-
wychm, 8 z kolei inni—że uka-
zał si� Eliasz, a jeszcze inni—że
zmartwychwstał któryś ze sta-
rożytnych prorokówn. 9 Herod
rzekł: „Przecież Jana ści�łemo.

8:55 �Lub „duch [czyli siła życiowa] jej
wrócił”. 9:3 �Dosł. „srebra”. �Dosł.
„dwóch szat”. 9:7 �Chodzi o Hero-
da Antypasa. Zob. Słowniczek poj�ć.
�Dosł. „tetrarcha”.
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ŁUKASZA 9:10-31 1444
Kim wi�c jest ten, o którym sły-
sz� takie rzeczy?”. Dlatego sta-
rał si� go zobaczyća.

10 Kiedy apostołowie wrócili,
opowiedzieli Jezusowi o wszyst-
kim, co zdziałalib. Wtedy zabrał
ich do miasta zwanego Betsai-
d�, żeby pobyć z nimi na osob-
nościc. 11 Ale ludzie dowie-
dzieli si� o tym i tłumnie poszli
za nim. Jezus przyj�ł ich życzli-
wie i zacz�ł im mówić o Króle-
stwie Bożym, a chorych uzdra-
wiałd. 12 Kiedy dzień chylił si�
ku zachodowi, podeszło do nie-
go Dwunastu i powiedziało:
„Odeślij wszystkich, żeby mogli
pójść do okolicznych wsi i gos-
podarstw i postarać si� o kwa-
tery oraz o coś do jedzenia, bo
jesteśmy na odludziu”e. 13 Ale
on rzekł: „Wy im dajcie coś do je-
dzenia”f. Odpowiedzieli: „Nie
mamy nic oprócz pi�ciu chlebów
i dwóch ryb. No chyba że sa-
mi pójdziemy i nakupimy żyw-
ności dla tych wszystkich lu-
dzi”. 14 A było tam jakieś 5000
m�żczyzn. Jezus polecił ucz-
niom: „Każcie im usi�ść w gru-
pach mniej wi�cej po 50 osób”.
15 Tak też zrobili i wszyscy
usiedli. 16 A on wzi�ł te pi�ć
chlebów oraz dwie ryby, popa-
trzył w niebo i si� pomod-
lił�. Nast�pnie je połamał i za-
cz�ł dawać uczniom, żeby je
rozdawali ludziom. 17 Wszyscy
najedli si� do syta i zebrano po-
zostałe kawałki—w sumie 12 ko-
szyg.

18 Później, gdy modlił si�
w samotności, przyszli do niego
uczniowie, a on ich zapytał: „Co
ludzie mówi�? Kim jestem?”h.
19 Odpowiedzieli: „Jedni mó-
wi�, że Janem Chrzcicielem, in-
ni—że Eliaszem, a jeszcze inni—
że zmartwychwstał jeden ze sta-

9:16 �Dosł. „pobłogosławił je”.

rożytnych proroków”a. 20 Na-
st�pnie ich zapytał: „A wy
jak uważacie? Kim jestem?”.
Piotr odrzekł: „Bożym Pomazań-
cem�”b. 21 Wtedy stanowczo
im polecił, żeby nikomu o tym
nie mówilic, 22 i dodał: „Syn
Człowieczy musi znieść wiele
cierpień i być odrzucony przez
starszych ludu oraz naczelnych
kapłanów i uczonych w piśmie�,
i zostać zabityd, a trzeciego dnia
wskrzeszony”e.

23 Potem przemówił do
wszystkich: „Jeśli ktoś chce
pójść za mn�, niech si� wy-
rzeknie samego siebief, weźmie
swój pal m�ki� i nios�c go
dzień po dniu, stale mnie naśla-
dujeg. 24 Bo kto by chciał ura-
tować swoje życie�, ten je stra-
ci, ale kto by z mojego powodu
stracił swoje życie�, ten je ura-
tujeh. 25 Jaki pożytek odnie-
sie człowiek, jeśli pozyska ca-
ły świat, ale straci lub zrujnuje
swoje życie? i 26 Bo kto by si�
zawstydził mnie i moich słów,
tego Syn Człowieczy też si� za-
wstydzi, gdy przyjdzie w swojej
chwale oraz chwale Ojca i świ�-
tych aniołów j. 27 Ale zapew-
niam was, że niektórzy ze stoj�-
cych tutaj nie umr��, dopóki nie
zobacz� Królestwa Bożego”k.

28 I rzeczywiście, jakieś
osiem dni po wypowiedzeniu
tych słów Jezus wzi�ł Piotra,
Jana i Jakuba i wszedł na gór�,
żeby si� modlićl. 29 Kiedy si�
modlił, zmienił si� wygl�d jego
twarzy, a jego ubranie stało si�
olśniewaj�co białe. 30 Nagle
zacz�li z nim rozmawiać dwaj
m�żczyźni—Mojżesz i Eliasz.
31 Pojawili si� w blasku chwa-
ły i mówili o jego odejściu, które
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miało nast�pić w Jerozolimiea.
32 A Piotra, Jana i Jakuba zmo-
rzył sen. Gdy si� obudzili, zoba-
czyli Jezusa w chwaleb oraz sto-
j�cych z nim dwóch m�żczyzn.
33 Kiedy ci si� od niego odda-
lali, Piotr odezwał si� do Jezu-
sa: „Mistrzu, to wspaniale, że tu-
taj jesteśmy. Postawmy wi�c
trzy namioty: jeden dla ciebie,
jeden dla Mojżesza i jeden dla
Eliasza”. Jednak nie zdawał so-
bie sprawy z tego, co mówi.
34 Gdy jeszcze mówił, utworzył
si� obłok i zacz�ł ich osłaniać.
Wtedy si� przestraszyli. 35 A z
obłoku rozległ si� głosc: „To jest
mój Syn, ten, którego wybra-
łemd. Słuchajcie go”e. 36 Kie-
dy ten głos zabrzmiał, Jezus był
już sam. A uczniowie zachowali
milczenie i w tamtym czasie ni-
komu nie opowiedzieli, co zoba-
czyli f.

37 Nast�pnego dnia, gdy ze-
szli z góry, wyszedł mu na
spotkanie wielki tłumg. 38 Na-
gle jakiś m�żczyzna z tłumu
zawołał: „Nauczycielu, błagam
ci�, pomóż mojemu synowi�. To
mój jedyny syn!h 39 Kiedy tyl-
ko duch go pochwyci, on zaraz
zaczyna krzyczeć i z pian� na
ustach wije si� w konwulsjach.
Duch opuszcza go bardzo nie-
ch�tnie, zostawiaj�c go posi-
niaczonego. 40 Błagałem two-
ich uczniów, żeby go wyp�dzili,
ale nie dali rady”. 41 Na to
Jezus powiedział: „O pokolenie
bez wiary, pokolenie spaczone! i
Jak długo jeszcze mam z wami
pozostawać i was znosić? Przy-
prowadź syna”j. 42 Gdy chło-
piec już podchodził, demon rzu-
cił nim o ziemi� i wprawił go
w gwałtowne konwulsje. Ale Je-
zus zgromił nieczystego du-
cha, uzdrowił chłopca i oddał
go ojcu. 43 A wszyscy byli pod

9:38 �Dosł. „spójrz na mojego syna”.

ogromnym wrażeniem majesta-
tycznej mocy Bożej.

Gdy zdumiewali si� wszyst-
kim, co Jezus robił, on odezwał
si� do uczniów: 44 „Posłuchaj-
cie uważnie i zapami�tajcie te
słowa: Syn Człowieczy b�dzie
wydany w r�ce ludzi”a. 45 Ale
oni tego nie rozumieli. W grun-
cie rzeczy słowa te były przed
nimi zakryte, żeby ich nie poj�li.
A oni sami bali si� go o nie py-
tać.

46 Wtedy zacz�li si� mi�dzy
sob� sprzeczać, kto z nich jest
najważniejszyb. 47 Jezus, wie-
dz�c, co maj� w sercach, wzi�ł
małe dziecko, postawił je obok
siebie 48 i rzekł do nich: „Kto
by przyj�ł to dziecko ze wzgl�du
na moje imi�, ten przyjmuje tak-
że mnie. A kto by przyj�ł mnie,
ten przyjmuje także Tego, który
mnie posłałc. Bo kto zachowu-
je si� jak najmniejszy wśród was
wszystkich, ten jest wielki”d.

49 Na to Jan powiedział:
„Mistrzu, widzieliśmy, jak ktoś
wyp�dzał demony, używaj�c
twojego imienia, i próbowaliśmy
go powstrzymać, bo nie jest jed-
nym z nas”e. 50 Ale Jezus od-
parł: „Nie próbujcie go po-
wstrzymywać, bo kto nie jest
przeciwko wam, ten jest po wa-
szej stronie”.

51 Kiedy zbliżał si� czas�, by
Jezus został zabrany do nie-
baf, podj�ł on stanowcz� de-
cyzj��, że uda si� do Jerozoli-
my. 52 Wysłał wi�c przed sob�
niektórych uczniów. Ci poszli
do wsi Samarytan, żeby poczy-
nić przygotowania na jego przy-
bycie. 53 Ale tamtejsi miesz-
kańcy go nie przyj�lig, bo był
zdecydowany iść� do Jerozolimy.

9:51 �Dosł. „dopełniały si� dni”.
�Dosł. „skierował swe oblicze”. 9:53
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54 Widz�c, co si� dzieje, ucz-
niowie Jakub i Jana powiedzieli:
„Panie, czy mamy ści�gn�ć ogień
z nieba, żeby ich pochłon�ł?”b.
55 Ale Jezus odwrócił si� do
nich i ich zganił. 56 Potem po-
szedł z uczniami do innej wsi.

57 Gdy byli w drodze, ktoś
powiedział do Jezusa: „Pójd� za
tob�, dok�d tylko si� udasz”.
58 On odparł: „Lisy maj� nory,
a ptaki�—gniazda, ale Syn Czło-
wieczy nie ma własnego do-
mu�”c. 59 Potem zwrócił si� do
kogoś innego: „B�dź moim naśla-
dowc�”. Ten odpowiedział: „Pa-
nie, pozwól mi najpierw pójść
i pochować ojca”d. 60 Ale on
rzekł do niego: „Chowanie umar-
łych zostaw umarłyme, a sam
idź i głoś o Królestwie Bożym”f.
61 Później ktoś inny odezwał si�
do Jezusa: „Pójd� za tob�, Panie,
ale najpierw pozwól mi pożegnać
si� z domownikami”. 62 Wtedy
on mu odrzekł: „

˙
Zaden człowiek,

który orze�, a ogl�da si� wsteczg,
nie nadaje si� do Królestwa Bo-
żego”h.

10 Potem Pan wyznaczył 70
innych uczniów i wysłał

ich przed sob� po dwóchi do każ-
dego miasta i wsi, gdzie sam za-
mierzał przyjść. 2 Powiedział
im: „

˙
Zniwa s� wielkie, ale pra-

cowników mało. Proście wi�c Pa-
na żniw, żeby wysłał pracowni-
ków na swoje żniwa j. 3 Idźcie,
ale b�dźcie ostrożni! Posyłam
was jak baranki mi�dzy wilkik.
4 Nie noście sakiewki ani torby,
ani sandałów�l, a po drodze niko-
go nie pozdrawiajcie�. 5 Gdzie-

9:58 �Dosł. „ptaki nieba”. �Dosł. „nie
ma gdzie złożyć głowy”. 9:62 �Dosł.
„przyłożył r�k� do pługa”. 10:4 �Naj-
wyraźniej chodzi o dodatkow� par� san-
dałów. �W tamtych czasach na zwy-
czajowe powitanie składała si� wymiana
pocałunków, branie kogoś w obj�cia
i długa rozmowa.

kolwiek wejdziecie do domu, po-
wiedzcie najpierw: ‚Niech w tym
domu zagości pokój’a. 6 Jeśli
mieszka tam osoba pragn�ca po-
koju, to zazna pokoju, którego
jej życzycie. W przeciwnym ra-
zie wróci on do was. 7 Zatrzy-
majcie si� u tego, kto pragnie po-
kojub, i jedzcie, i pijcie, co wam
podadz�c, bo pracownik zasługu-
je na zapłat�d. Nie przenoście si�
z domu do domu.

8 „Gdy w jakimś mieście
was przyjm�, jedzcie, co przed
wami postawi�. 9 Uzdrawiaj-
cie w nim chorych i mówcie:
‚Przybliżyło si� do was Króle-
stwo Boże’e. 10 A gdy w jakimś
mieście was nie przyjm�, wyjdź-
cie na jego główne ulice i po-
wiedzcie: 11 ‚Nawet pył z wa-
szego miasta, który przylgn�ł do
naszych nóg, strz�samy na
świadectwo przeciwko wamf.
Wiedzcie jednak, że przybliżyło
si� Królestwo Boże’. 12 Mówi�
wam, że w Dniu S�du lżej b�dzie
Sodomie niż temu miastug.

13 „Biada ci, Chorazynie! Bia-
da ci, Betsaido! Bo gdyby takie
pot�żne dzieła jak w waszych
murach dokonały si� w Tyrze
i Sydonie, te już dawno okaza-
łyby skruch�, siedz�c w worze�
i popieleh. 14 Dlatego w czasie
s�du lżej b�dzie Tyrowi i Sydo-
nowi niż wam. 15 A ty, Kafar-
naum, czy może b�dziesz wy-
wyższone do nieba? Zejdziesz do
grobu�!

16 „Kto słucha was, ten słu-
cha także mniei. Kto lekceważy
was, ten lekceważy także mnie.
A kto lekceważy mnie, ten lekce-
waży również Tego, który mnie
posłał” j.

17 Potem 70 uczniów z ra-
dości� wróciło i powiedziało:
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„Panie, nawet demony si� nam
podporz�dkowuj�, gdy używa-
my twojego imienia”a. 18 Na to
Jezus rzekł do nich: „Widz�,
że Szatan spadł jużb z nieba
niczym błyskawica. 19 Dałem
wam władz�, żebyście mogli
deptać po w�żach i skorpionach
oraz pokonać cał� pot�g� nie-
przyjacielac. I nic nie wyrz�dzi
wam szkody. 20 Nie cieszcie
si� jednak z tego, że duchy si�
wam podporz�dkowuj�. Ciesz-
cie si� raczej z tego, że wasze
imiona zostały zapisane w nie-
bie”d. 21 W tym momencie Je-
zus rozradował si� pod wpły-
wem ducha świ�tego i rzekł:
„Publicznie wysławiam Ci�, Oj-
cze, Panie nieba i ziemi, bo sta-
rannie ukryłeś te rzeczy przed
m�drcami i intelektualistamie,
a wyjawiłeś je małym dzieciom.
Tak, Ojcze, bo uznałeś to za do-
bref. 22 Wszystko zostało mi
przekazane przez Ojca i nikt nie
wie, kim jest Syn, tylko Ojciec.
Nikt też nie wie, kim jest Ojciec,
tylko Syng oraz każdy, komu Syn
da Go poznać”h.

23 Potem na osobności zwró-
cił si� do uczniów: „Szcz�śliwi
s� ci, którzy widz� to, co wy wi-
dziciei. 24 Bo mówi� wam, że
wielu proroków i królów prag-
n�ło zobaczyć to, co wy widzi-
cie, ale nie zobaczyło j, i słyszeć
to, co wy słyszycie, ale nie usły-
szało”.

25 A pewien znawca Prawa,
chc�c wystawić Jezusa na pró-
b�, wstał i zapytał: „Nauczycie-
lu, co mam robić, żeby odziedzi-
czyć życie wieczne?”k. 26 On
powiedział: „Co jest napisane
w Prawie? Co w nim czytasz?”.
27 Ten odrzekł: „ ‚Masz kochać
Jehow��, swojego Boga, całym

10:27 �Zob. Dodatek A5.

sercem, cał� dusz��, cał� sił�
i całym umysłem’a oraz ‚swoje-
go bliźniego jak samego sie-
bie’”b. 28 Jezus mu rzekł: „Od-
powiedziałeś poprawnie. Rób to,
a uzyskasz życie”c.

29 Ale ten człowiek, chc�c
dowieść, że jest prawyd, zapytał
Jezusa: „Kto właściwie jest mo-
im bliźnim?”. 30 Na to on opo-
wiedział histori�: „Pewien czło-
wiek schodził z Jerozolimy
do Jerycha i wpadł w r�ce ban-
dytów. Ci go obrabowali i pobili,
po czym odeszli, zostawiaj�c go
bliskiego śmierci. 31 Przypad-
kiem schodził t� drog� pewien
kapłan, ale gdy go zobaczył,
przeszedł na drug� stron� i po-
szedł dalej. 32 Podobnie zro-
bił Lewita—gdy tamt�dy prze-
chodził i go zobaczył, min�ł go
drug� stron� drogi. 33 Ale gdy
natkn�ł si� na niego pewien Sa-
marytanine podróżuj�cy t� dro-
g�, zrobiło mu si� go żal.
34 Podszedł wi�c do niego,
przemył mu rany oliw� i winem
i je obwi�zał. Potem wsadził
go na swoje zwierz�, zawiózł
do gospody i si� o niego za-
troszczył. 35 Nast�pnego dnia
dał właścicielowi gospody 2 de-
nary� i powiedział: ‚Dbaj o nie-
go, a jeśli wydasz wi�cej, oddam
ci w drodze powrotnej’. 36 Jak
ci si� wydaje, który z tych
trzech okazał si� bliźnimf tego,
co wpadł w r�ce bandytów?”.
37 On rzekł: „Ten, który si� nad
nim ulitował�”g. Wtedy Jezus mu
powiedział: „Idź i rób tak sa-
mo”h.

38 Kiedy ruszyli w drog�, Je-
zus wst�pił do pewnej wioski.
Tam zaprosiła go do swojego
domu kobieta o imieniu Marta i.
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39 Miała ona siostr�, Mari�,
która usiadła u stóp Pana i słu-
chała tego, co mówi. 40 Na-
tomiast Marta miała głow�
zaprz�tni�t� wieloma przygoto-
waniami. Podeszła wi�c do Je-
zusa i rzekła: „Panie, czy nic ci�
to nie obchodzi, że moja sios-
tra mnie zostawiła i sama mu-
sz� wszystko przygotowywać?
Powiedz jej, żeby mi pomog-
ła”. 41 Wtedy Pan jej odpowie-
dział: „Marto, Marto, jesteś ta-
ka zabiegana i przejmujesz si�
tyloma rzeczami. 42 A prze-
cież potrzebujemy niewielu, mo-
że nawet jednej. Maria wybrała
dobr�� cz�stk�a, której nikt jej
nie odbierze”.

11 Potem, gdy w pewnym
miejscu Jezus skończył

si� modlić, jeden z jego uczniów
zwrócił si� do niego: „Panie, na-
ucz nas si� modlić, tak jak Jan
nauczył swoich uczniów”.

2 Powiedział im wi�c: „Kie-
dy si� modlicie, mówcie: ‚Ojcze,
niech b�dzie uświ�cone� Two-
je imi�b. Niech przyjdzie Twoje
Królestwoc. 3 Codziennie da-
waj nam chleb, którego potrze-
bujemyd. 4 Przebacz nam na-
sze grzechye, bo my sami też
przebaczamy każdemu, kto za-
winił wobec nasf. I nie dopuść,
żebyśmy ulegli pokusie�’”g.

5 Nast�pnie rzekł do nich:
„Załóżmy, że ktoś z was przyj-
dzie o północy do swojego przy-
jaciela i poprosi: ‚Pożycz mi
trzy chleby, 6 bo właśnie za-
trzymał si� u mnie przyjaciel,
który jest w podróży, i nie
mam go czym ugościć’. 7 Ale
on z wn�trza domu mu odpowie:
‚Nie zawracaj mi głowy. Drzwi

10:42 �Lub „najlepsz�”. 11:2 �Lub
„uznawane za świ�te; traktowane jako
świ�te”. 11:4 �Dosł. „nie wystawiaj nas
na pokus�”.

s� już zamkni�te, a ja z dzieć-
mi jestem już w łóżku. Nie mo-
g� wstać i dać ci tego, o co pro-
sisz’. 8 Mówi� wam: Nawet jeśli
nie wstanie i nie da mu cze-
goś dlatego, że si� przyjaź-
ni�, to na pewno wstanie i da
mu, czego potrzebuje, dlate-
go, że ten śmiało si� dopraszaa.
9 Stale wi�c prościeb, a otrzy-
macie; ci�gle szukajcie, a znaj-
dziecie; wci�ż pukajcie, a b�dzie
wam otworzonec. 10 Bo każ-
dy, kto prosi, otrzymujed; każ-
dy, kto szuka, znajduje; a każde-
mu, kto puka, b�dzie otworzone.
11 Czy jest wśród was ojciec,
który da synowi w�ża, jeśli
ten poprosi go o ryb�?e 12 Al-
bo taki, który da mu skor-
piona, jeśli poprosi on o jajko?
13 Skoro wi�c wy, chociaż je-
steście grzeszni, umiecie da-
wać swoim dzieciom dobre dary,
o ileż bardziej Ojciec w niebie da
ducha świ�tego tym, którzy Go
prosz�!”f.

14 Później Jezus wyp�dził
demona z niemego człowiekag.
Gdy demon wyszedł, niemy prze-
mówił, a tłumy były zdumioneh.
15 Ale niektórzy powiedzieli:
„Wyp�dza demony moc� Belze-
buba�, ich władcy” i. 16 A inni,
chc�c wystawić Jezusa na pró-
b�, zacz�li domagać si� od niego
znakuj z nieba. 17 Wtedy on,
wiedz�c, o czym myśl�k, rzekł
do nich: „Każde królestwo, któ-
re jest wewn�trznie podzielone,
popadnie w ruin�. Również dom,
który jest wewn�trznie podzielo-
ny, upadnie. 18 Tak samo Sza-
tan—jeśli jest wewn�trznie po-
dzielony, to jak jego królestwo
uchroni si� przed upadkiem?
Mówicie, że wyp�dzam demo-
ny moc� Belzebuba. 19 Jeśli ja
wyp�dzam demony moc� Belze-

11:15 �Określenie odnosz�ce si� do
Szatana.
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buba, to czyj� moc� wyp�dza-
j� je wasi uczniowie�? Dlate-
go oni b�d� waszymi s�dzia-
mi. 20 Jeśli jednak wyp�dzam
demony palcem Bożyma, to Kró-
lestwo Boże istotnie was za-
skoczyłob. 21 Gdy silny, dobrze
uzbrojony człowiek strzeże swo-
jego domu, to jego mienie jest
bezpieczne. 22 Ale gdy napad-
nie go ktoś silniejszy i go poko-
na, zabierze mu całe uzbrojenie,
na którym ten polegał, i roz-
dzieli zdobyte łupy. 23 Kto nie
jest po mojej stronie, ten jest
przeciwko mnie, a kto ze mn�
nie gromadzi, ten rozpraszac.

24 „Kiedy nieczysty duch wyj-
dzie z człowieka, przemierza bez-
wodne okolice w poszukiwaniu
miejsca odpoczynku. Gdy żad-
nego nie znajdzie, mówi: ‚Wró-
c� do domu, z którego wyszed-
łem’d. 25 A gdy wraca, zastaje
dom wymieciony i przyozdobio-
ny. 26 Wtedy idzie i sprowa-
dza siedem innych duchów, bar-
dziej niegodziwych niż on sam,
i wchodz� do środka, i tam
mieszkaj�. W rezultacie końco-
we położenie tego człowieka sta-
je si� gorsze niż pocz�tkowe”.

27 Jezus jeszcze to mówił,
kiedy pewna kobieta z tłumu
zawołała do niego: „Szcz�śliwa
ta, która ci� urodziła i karmi-
ła piersi�!”e. 28 Ale on powie-
dział: „Nie. Szcz�śliwi s� raczej
ci, którzy słuchaj� słowa Boże-
go i si� go trzymaj�!”f.

29 Gdy gromadziło si� coraz
wi�cej ludzi, przemówił do nich:
„To pokolenie jest niegodziwe.
Domaga si� znaku, ale żaden
znak nie b�dzie mu dany oprócz
znaku Jonaszag. 30 Bo jak Jo-
naszh stał si� znakiem dla Ni-
niwczyków, tak Syn Człowieczy
b�dzie znakiem dla tego pokole-

11:19 �Dosł. „synowie”.

nia. 31 Królowa z południaa

powstanie razem z ludźmi z tego
pokolenia na s�d i ich pot�pi, bo
przyszła z krańca świata, żeby
usłyszeć m�drość Salomona.
A przecież tu jest ktoś wi�k-
szy niż Salomon!b 32 Miesz-
kańcy Niniwy powstan� z tym
pokoleniem na s�d i je pot�pi�,
bo okazali skruch� ze wzgl�du
na to, co głosił Jonaszc. A prze-
cież tu jest ktoś wi�kszy niż Jo-
nasz! 33 Ten, kto zapali lam-
p�, nie stawia jej w ukryciu
ani pod koszem�. Stawia j�
na świecznikud, żeby wchodz�-
cy widzieli światło. 34 Lamp�
ciała jest twoje oko. Gdy twoje
oko skupia si� na jednej rzeczy�,
całe twoje ciało jest jasne�, ale
gdy twoje oko zawistnie si� roz-
gl�da�, twoje ciało jest ciemnee.
35 Upewniaj si� wi�c, że świat-
ło, które masz w sobie, nie jest
ciemności�. 36 Jeśli całe two-
je ciało jest jasne, jeśli żadna je-
go cz�ść nie jest ciemna, to całe
b�dzie świecić jak lampa, która
ci� oświetla”.

37 Kiedy Jezus skończył mó-
wić, pewien faryzeusz zaprosił
go na obiad. On wi�c poszedł
do niego i zaj�ł miejsce� przy
stole. 38 Faryzeusz zdziwił si�
jednak, że Jezus nie umył r�k�
przed obiademf. 39 Wtedy Pan
rzekł do niego: „Wy, faryzeu-
sze, oczyszczacie z zewn�trz
kielich i mis�, ale wasze wn�trze
jest pełne chciwości i niego-
dziwościg. 40 Nierozs�dni! Czy
nie wiecie, że Ten, który uczy-
nił to, co na zewn�trz, uczynił
też wn�trze? 41 Dawajcie wi�c

11:33 �Lub „korcem”. 11:34 �Lub „wi-
dzi wyraźnie”. Dosł. „jest proste”.
�Lub „pełne światła”. �Dosł. „jest złe;
jest niegodziwe”. 11:37 �Lub „uło-
żył si�”. 11:38 �Chodzi o ceremonialne
obmywanie r�k.
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dary miłosierdzia� ze swojego
wn�trza, a wtedy cali b�dzie-
cie czyści. 42 Biada wam, fa-
ryzeusze, bo dajecie dziesi�cin�
z mi�ty, ruty i wszystkich in-
nych roślin zielnych�a, ale lekce-
ważycie sprawiedliwość oraz
miłość do Boga! Tamte rzeczy
mieliście obowi�zek czynić, ale
i tych nie lekceważyćb. 43 Bia-
da wam, faryzeusze, bo uwiel-
biacie pierwsze� siedzenia w sy-
nagogach i pozdrowienia na
rynkach!c 44 Biada wam, bo je-
steście jak te groby�, których
dobrze nie widać�d, przez co lu-
dzie bezwiednie po nich cho-
dz�!”.

45 A jeden ze znawców Prawa
powiedział mu na to: „Nauczy-
cielu, mówi�c takie rzeczy, ob-
rażasz również nas”. 46 Wtedy
Jezus rzekł: „Biada i wam, znaw-
cy Prawa, bo wkładacie na ludzi
ci�żary nie do uniesienia, a sa-
mi nie dotykacie ich ani jednym
palcem!e

47 „Biada wam, bo budujecie
grobowce� prorokom, a przecież
to wasi przodkowie ich pozabi-
jali!f 48 Z pewności� znacie
uczynki swoich przodków. A mi-
mo to je pochwalacie, bo oni za-
bijali prorokówg, a wy budujecie
im grobowce. 49 To dlatego
Bóg w swojej m�drości powie-
dział�: ‚Pośl� do nich proroków
oraz apostołów i niektórych
z nich zabij�, a niektórych b�d�
prześladować, 50 żeby na to
pokolenie spadła krew� wszyst-
kich proroków przelana od zało-
żenia światah— 51 od krwi Ab-

11:41 �Lub „wspierajcie biednych”.
Zob. Słowniczek poj�ć. 11:42 �Lub
„warzyw”. 11:43 �Lub „najlepsze”.
11:44, 47 �Lub „grobowce pami�-
ci”. 11:44 �Lub „groby nieoznaczone”.
11:49 �Dosł. „m�drość Boża powiedzia-
ła”. 11:50 �Lub „żeby od tego pokole-
nia zaż�dano krwi”.

laa do krwi Zachariasza, które-
go zabito mi�dzy ołtarzem a do-
mem�’b. Tak, mówi� wam: Spad-
nie ona na to pokolenie�.

52 „Biada wam, znawcy Pra-
wa, bo zabraliście klucz otwie-
raj�cy drzwi do wiedzy. Sami
przez nie nie weszliście, a tym,
którzy wchodz�, przeszkadza-
cie!”c.

53 Gdy wi�c Jezus stamt�d
wyszedł, uczeni w piśmie� i fary-
zeusze stali si� bardzo natarczy-
wi i zacz�li zasypywać go gradem
pytań, 54 czyhaj�c na okazj�,
żeby go złapać za słowod.

12 Tymczasem zebrało si�
tyle tysi�cy ludzi, że jedni

drugim deptali po nogach. Wte-
dy Jezus najpierw zwrócił si� do
swoich uczniów: „Strzeżcie si�
zakwasu faryzeuszy, czyli ich ob-
łudye. 2 Bo nie ma nic staran-
nie skrywanego, co nie zostanie
wyjawione, ani nic sekretnego,
co nie stanie si� znanef. 3 Dla-
tego cokolwiek mówicie w ciem-
ności, b�dzie słyszane w świet-
le, a co szepczecie w swoich
pokojach, b�dzie głoszone z da-
chów. 4 Ponadto mówi� wam,
moi przyjacieleg: Nie bójcie si�
tych, którzy zabijaj� ciało, a po-
tem już nic wi�cej nie mo-
g� zrobićh. 5 Powiem wam, ko-
go si� bać: Bójcie si� Tego, który
gdy zabije, ma władz� wrzucić
do Gehenny�i. Tak, właśnie Je-
go si� bójcie j. 6 Czy nie sprze-
daje si� pi�ciu wróbli za dwie
drobne monety�? A przecież Bóg
nie zapomina� o żadnym z nichk.
7 Nawet wszystkie wasze włosy
na głowie s� policzone l. Nie bój-

11:51 �Lub „świ�tyni�”. �Lub „zaż�da
si� jej od tego pokolenia”. 11:53; 12:5
�Zob. Słowniczek poj�ć. 12:6 �Dosł.
„za 2 assariony”. Zob. Dodatek B14.
�Lub „nie przeocza”.
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cie si�—jesteście warci wi�cej
niż wiele wróblia.

8 „Mówi� wam, że kto si�
przyzna do mnie przed ludźmib,
do tego Syn Człowieczy przy-
zna si� przed aniołami Bożymic.
9 Ale kto si� mnie wyprze przed
ludźmi, tego ja wypr� si� przed
aniołami Bożymid. 10 I każ-
demu, kto by powiedział coś
przeciw Synowi Człowiecze-
mu, b�dzie przebaczone, ale
kto by zbluźnił przeciw ducho-
wi świ�temu, temu nie b�dzie
przebaczonee. 11 Gdy b�dzie-
cie publicznie przesłuchiwani�,
gdy staniecie przed urz�dnikami
i władzami, nie zamartwiajcie
si�, jak b�dziecie si� bronić al-
bo co b�dziecie mówićf. 12 Bo
w danej chwili duch świ�ty was
pouczy, co powinniście powie-
dzieć”g.

13 Wtedy ktoś z tłumu rzekł
do niego: „Nauczycielu, po-
wiedz mojemu bratu, żeby po-
dzielił si� ze mn� spadkiem”.
14 On mu odparł: „Człowieku,
kto mnie ustanowił waszym s�-
dzi� albo mediatorem?”. 15 Po-
tem powiedział do nich: „Miej-
cie oczy otwarte i strzeżcie si�
wszelkiego rodzaju chciwości�h,
bo życie nie zależy od tego, co
człowiek posiada, choćby nawet
opływał w dostatki” i. 16 Na-
st�pnie opowiedział im przypo-
wieść: „Pewien bogacz miał
ziemi�, która wydała obfite plo-
ny. 17 Zacz�ł si� wi�c zastana-
wiać: ‚Co tu zrobić, skoro nie
mam gdzie pomieścić plonów?’.
18 W końcu postanowił j: ‚Zbu-
rz� swoje spichlerze i zbuduj�
wi�ksze, a potem zgromadz�
w nich całe zboże i wszyst-
kie dobra 19 i powiem sobie�:

12:11 �Lub „zaprowadz� was do sy-
nagog”. 12:15 �Lub „poż�dliwości”.
12:19 �Lub „swojej duszy”.

„Masz� wiele dóbr zebranych na
wiele lat. Odpocznij sobie, jedz,
pij i si� ciesz”’. 20 Ale Bóg po-
wiedział do niego: ‚Nierozs�dny,
jeszcze tej nocy umrzesz�. I czy-
je b�dzie to, co nagromadzi-
łeś?’a. 21 Tak si� dzieje z czło-
wiekiem, który gromadzi skarb
dla siebie, ale nie jest bogaty
w oczach Boga”b.

22 Potem Jezus rzekł do ucz-
niów: „Dlategowam mówi�: Prze-
stańcie si� zamartwiać o swo-
je życie�—co b�dziecie jeść, albo
o swoje ciało—w co si� b�dzie-
cie ubieraćc. 23 Bo życie� jest
cenniejsze niż pokarm, a ciało
niż odzież. 24 Przypatrzcie si�
krukom—nie siej� ani nie żn�,
nie maj� stodoły ani spichlerza,
a jednak Bóg je żywid. Czy nie je-
steście warci znacznie wi�cej niż
ptaki?e 25 Kto z was przez za-
martwianie si� może choćby
o chwil�� przedłużyć swoje ży-
cie? 26 Jeśli wi�c nie potrafi-
cie zrobić tak małej rzeczy,
to czemu mielibyście zamart-
wiać si� o pozostałe?f 27 Przy-
patrzcie si�, jak rosn� lilie—nie
trudz� si� ani nie prz�d�, ale
mówi� wam, że nawet Salo-
mon w całej swojej chwale nie
był tak pi�knie ubrany jak jed-
na z nichg. 28 Skoro Bóg tak
ubiera roślinność w polu, która
dzisiaj jest, a jutro zostaje wrzu-
cona do pieca, to o ileż bardziej
ubierze was, ludzie małej wiary!
29 Przestańcie wi�c uganiać si�
za jedzeniem i piciem i przestań-
cie żyć w napi�ciu i zatroskaniuh.
30 Bo za tym wszystkim ugania-
j� si� ludzie w tym świecie, ale
wasz Ojciec wie, że te rzeczy

12:19 �Lub „duszo, masz”. 12:20 �Lub
„zaż�daj� od ciebie duszy”. 12:22
�Lub „dusze”. 12:23 �Lub „dusza”.
12:25 �Dosł. „o łokieć”. Zob. Doda-
tek B14.
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s� wam potrzebnea. 31 Wy na-
tomiast stale szukajcie Jego Kró-
lestwa, a te rzeczy b�d� wam do-
daneb.

32 „Nie bój si�, mała trzódkoc,
bo wasz Ojciec uznał za dobre
dać wam Królestwod. 33 Sprze-
dajcie swoje mienie i dawajcie
dary miłosierdzia�e. Postarajcie
si� o sakiewki, które si� nie zu-
żywaj�, o niewyczerpany skarb
w niebief, gdzie złodzieje si� nie
zakradaj� ani mole nie niszcz�.
34 Bo gdzie jest wasz skarb, tam
b�dzie też wasze serce.

35 „B�dźcie przygotowani�g,
a wasze lampy niech płon�h.
36 B�dźcie podobni do tych,
którzy czekaj� na swojego pa-
na, aż wróci i z wesela j, żeby gdy
przyjdzie i zapuka, od razu mu
otworzyć. 37 Szcz�śliwi ci nie-
wolnicy, których pan, kiedy
przyjdzie, zastanie na czuwaniu!
Zapewniam was, że sam przygo-
tuje si�� do usługiwania, posa-
dzi ich przy stole i zacznie im
usługiwać. 38 Szcz�śliwi s�,
jeśli zastanie ich gotowych,
choćby przyszedł o drugiej stra-
ży�, czy nawet o trzeciej�!
39 Wiedzcie, że gdyby gospo-
darz zdawał sobie spraw�, o któ-
rej godzinie przyjdzie złodziej,
nie pozwoliłby włamać si� do
swojego domuk. 40 Wy też sta-
le b�dźcie gotowi, bo Syn Czło-
wieczy przyjdzie o godzinie, któ-
rej si� nie domyślacie”l.

41 Wtedy Piotr zapytał: „Pa-
nie, czy kierujesz ten przykład
tylko do nas, czy do wszyst-
kich?”. 42 A on powiedział:
„Kto rzeczywiście jest zarz�dc��

12:33 �Lub „wspierajcie biednych”.
Zob. Słowniczek poj�ć. 12:35 �Dosł.
„niech wasze l�dźwie b�d� przepasane”.
12:37 �Lub „przepasze si�”. 12:38
�Okres od ok. 9 wieczorem do półno-
cy. �Okres od północy do ok. 3 w no-
cy. 12:42 �Lub „szafarzem”.

wiernym i roztropnym, którego
pan ustanowi nad swoimi sługa-
mi�, żeby im dawał odpowiednie
porcje pokarmu we właściwym
czasie?a 43 Szcz�śliwy ten nie-
wolnik, jeśli jego pan, gdy przyj-
dzie, zastanie go przy tej pracy!
44 Zapewniam was, że ustano-
wi go nad całym swoim mie-
niem. 45 Ale gdyby ten niewol-
nik pomyślał sobie: ‚Mój pan
zwleka z przyjściem’ i gdyby za-
cz�ł bić służ�cych i służ�ce oraz
jeść, pić i si� upijaćb, 46 to je-
go pan przyjdzie w nieoczekiwa-
nym dla niego dniu i o nie-
znanej mu godzinie i ukarze go
z najwi�ksz� surowości�, i wy-
znaczy mu miejsce z niewierny-
mi. 47 Wtedy niewolnik, który
zrozumiał wol� swojego pana,
ale si� nie przygotował i nie wy-
konywał tego, co mu pan zle-
cił, otrzyma wiele uderzeńc.
48 Natomiast ten, który nie zro-
zumiał i robił rzeczy zasługu-
j�ce na kar�, otrzyma niewie-
le uderzeń. Istotnie, komu dużo
dano, od tego dużo b�dzie si�
ż�dać. A komu dużo powierzo-
no, od tego b�dzie si� ż�dać wi�-
cej niż normalnied.

49 „Przyszedłem wzniecić
ogień na ziemi i czego wi�-
cej mam sobie życzyć, skoro już
zapłon�ł? 50 Ale jest chrzest,
którym musz� zostać ochrzczo-
ny, i dopóki si� on nie za-
kończy, b�d� w wielkiej udr�ce!e
51 Czy myślicie, że przyszed-
łem zapewnić ziemi pokój? Nie
przyszedłem zapewnić pokoju,
ale raczej wywołać rozdźwi�kf.
52 Bo odt�d w jednym do-
mu pi�ć osób b�dzie poróż-
nionych—trzy b�d� przeciwko
dwóm i dwie przeciwko trzem.
53 Ojciec poróżni si� z synem,
a syn z ojcem. Matka poróżni

12:42 �Lub „służb� domow�”.
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si� z córk�, a córka z matk�.
Teściowa poróżni si� z synow�,
a synowa z teściow�”a.

54 Potem Jezus rzekł jeszcze
do tłumów: „Kiedy widzicie, że
na zachodzie zbieraj� si� chmu-
ry, zaraz mówicie: ‚Nadci�ga bu-
rza’. I tak si� dzieje. 55 A gdy
widzicie, że z południa wieje
wiatr, mówicie: ‚B�dzie fala upa-
łów’. I tak si� staje. 56 Ob-
łudnicy, jak to jest, że umie-
cie tłumaczyć zjawiska na ziemi
i niebie, a nie umiecie rozpo-
znać, w jakim czasie żyjecie?b

57 I czemu nie potraficie ro-
zeznać, co jest słuszne? 58 Na
przykład gdy idziesz do władcy
z tym, kto chce si� z tob� s�-
dzić, jeszcze w drodze staraj
si� załagodzić z nim spór, że-
by ci� czasem nie podał do s�du
i żeby s�dzia nie przekazał ci�
strażnikowi s�dowemu, a straż-
nik s�dowy nie wtr�cił ci� do
wi�zieniac. 59 Bo mówi� ci, że
na pewno stamt�d nie wyj-
dziesz, dopóki nie spłacisz całe-
go długu�”.

13 Wtedy pewni ludzie opo-
wiedzieli Jezusowi o Gali-

lejczykach, których Piłat za-
bił, gdy przyszli złożyć ofiary�.
2 Na to im rzekł: „Czy s�dzi-
cie, że skoro ich to spotkało,
to byli wi�kszymi grzesznikami
niż wszyscy inni Galilejczycy?
3 Wcale nie. Ale jeśli nie okaże-
cie skruchy, to też wszyscy zgi-
niecied. 4 Albo tych 18, na któ-
rych run�ła wieża w Siloam i ich
zabiła—czy s�dzicie, że ci�ży-
ła na nich wi�ksza wina niż
na wszystkich innych mieszkań-
cach Jerozolimy? 5 Wcale nie.
Ale jeśli nie okażecie skruchy,

12:59 �Dosł. „nie oddasz ostatnie-
go leptona”. Zob. Dodatek B14. 13:1
�Dosł. „których krew Piłat zmieszał z ich
ofiarami”.

to też wszyscy zginiecie—tak
jak oni”.

6 Jezus opowiedział im jesz-
cze nast�puj�c� przypowieść:
„Pewien człowiek miał w win-
nicy drzewo figowe. Gdy przy-
szedł poszukać na nim owoców,
żadnego nie znalazła. 7 Wtedy
rzekł do pracownika winnicy:
‚Już od trzech lat przychodz�
szukać owoców na tym figowcu,
ale ani jednego nie znalazłem.
Zetnij go! Po co ma na darmo
zajmować ziemi�?’. 8 On odpo-
wiedział: ‚Panie, zostaw go jesz-
cze na rok. Okopi� go i obłoż�
nawozem. 9 Jeśli w przyszło-
ści wyda owoce, to dobrze, a
jeśli nie, to go zetniesz’”b.

10 W szabat Jezus nauczał
w jednej z synagog. 11 A by-
ła tam kobieta od 18 lat zniewo-
lona przez złego ducha�, który
powodował, że chodziła po-
chylona i nie mogła si� wy-
prostować. 12 Kiedy Jezus j�
zobaczył, zwrócił si� do niej:
„Uwalniam ci� od twojej ułom-
ności”c. 13 Włożył na ni� r�ce
i natychmiast si� wyprosto-
wała, i zacz�ła wychwalać Bo-
ga. 14 Ale przełożony synago-
gi, oburzony, że Jezus dokonał
tego uleczenia w szabat, ode-
zwał si� do tłumu: „Jest sześć
dni przeznaczonych na prac�d.
W te dni przychodźcie, żeby do-
st�pić uleczenia, a nie w sza-
bat”e. 15 Wtedy Pan powie-
dział: „Obłudnicyf, czy nie jest
tak, że w szabat każdy z was od-
wi�zuje swojego byka lub osła
i go wyprowadza, żeby go napo-
ić?g 16 Czy wi�c nie należało
uwolnić w szabat tej córki Abra-
hama, któr� Szatan 18 lat trzy-
mał na uwi�zi?”. 17 Na te sło-
wa wszyscy przeciwnicy Jezusa
si� zawstydzili. A cały tłum

13:11 �Dosł. „maj�ca ducha słabości”.
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zacz�ł si� cieszyć ze wszystkich
jego wspaniałych czynówa.

18 On wi�c rzekł: „Do cze-
go jest podobne Królestwo Boże
i do czego mog� je przyrównać?
19 Jest jak ziarnko gorczycy,
które człowiek zasiał w swoim
ogrodzie, a ono wzeszło i sta-
ło si� drzewem, tak iż ptaki� za-
łożyły sobie gniazda wśród jego
gał�zi”b.

20 Powiedział jeszcze: „Do
czego mog� przyrównać Kró-
lestwo Boże? 21 Jest jak za-
kwas, który kobieta wymieszała
z trzema dużymi miarami� m�-
ki, tak iż cała ta masa si� zakwa-
siła”c.

22 Zmierzaj�c do Jerozolimy,
Jezus w�drował od miasta do
miasta i od wsi do wsi i nauczał.
23 A pewien człowiek zapytał
go: „Panie, czy to prawda, że tyl-
ko nieliczni b�d� wybawieni?”.
Wtedy on rzekł: 24 „Wyt�żajcie
siły, żeby wejść przez w�skie
drzwid, bo mówi� wam, że wielu
b�dzie próbowało wejść, ale im
si� nie uda. 25 Jeśli b�dziecie
na zewn�trz, kiedy gospodarz
już wstanie i zamknie drzwi, to
choćbyście pukali i mówili: ‚Pa-
nie, otwórz nam’e, on wam odpo-
wie: ‚Nie wiem, sk�d jesteście’.
26 Wtedy zaczniecie mówić:
‚Jedliśmy i piliśmy razem z tob�,
a ty nauczałeś na naszych głów-
nych ulicach’f. 27 Ale on wam
powie: ‚Nie wiem, sk�d jesteście.
Odejdźcie ode mnie, wszyscy,
którzy dopuszczacie si� niepra-
wości!’. 28 I b�dziecie płakać
i zgrzytać z�bami, gdy zobaczy-
cie, że Abraham, Izaak, Jakub
i wszyscy prorocy znaleźli si�
w Królestwie Bożym, a was sa-
mych wyrzucono na zewn�trzg.

13:19 �Dosł. „ptaki nieba”. 13:21
�Dosł. „z 3 seami”, czyli z 22 l. Zob. Do-
datek B14.

29 Ponadto przyjd� ludzie ze
wschodu i zachodu, z północy
i południa i też zajm� miejsca
przy stole w Królestwie Bożym.
30 S� wi�c ostatni, którzy b�d�
pierwszymi, i s� pierwsi, którzy
b�d� ostatnimi”a.

31 Tymczasem do Jezusa po-
deszli pewni faryzeusze i powie-
dzieli: „Odejdź st�d, bo Herod�
chce ci� zabić”. 32 A on im
rzekł: „Idźcie powiedzieć temu
lisowi: ‚Jeszcze dzisiaj i jutro
b�d� wyp�dzał demony i uzdra-
wiał, a trzeciego dnia skoń-
cz�’. 33 Jednak cokolwiek by
si� działo, musz� kontynuować
swoj� misj� dzisiaj, jutro i po-
jutrze, bo jest nie do pomyśle-
nia�, żeby prorok został zabity
poza Jerozolim�b. 34 Jerozoli-
mo, Jerozolimo, ty, która zabi-
jasz proroków i kamienujesz
tych, co zostali do ciebie posła-
ni!c Ileż to razy chciałem zebrać
twoje dzieci, jak kokoszka zbie-
ra pod skrzydła swoje stadko
kurcz�t! Ale wy tego nie chcieli-
ścied. 35 Dlatego wasz dom�
zostawia si� wame. Mówi� wam,
że odt�d na pewno nie b�dzie-
cie mnie widzieć, aż powiecie:
‚Błogosławiony, który przycho-
dzi w imieniu Jehowy�!’”f.

14 Wpewien szabat Jezus po-
szedł na posiłek do domu

jednego z przywódców faryzeu-
szy. Ci, którzy tam byli, uważnie
go obserwowali. 2 Nagle sta-
n�ł przed nim człowiek chory
na puchlin��. 3 Wtedy Jezus
zapytał znawców Prawa i fa-
ryzeuszy: „Czy w szabat wol-
no leczyć, czy nie?”g. 4 Ale oni
milczeli. On wi�c dotkn�ł tego

13:31 �Chodzi o Heroda Antypasa.
Zob. Słowniczek poj�ć. 13:33 �Lub
„jest niemożliwe”. 13:35 �Chodzi
o świ�tyni�. �Zob. Dodatek A5. 14:2
�Chodzi o obrz�k, gromadzenie si� nad-
miernej ilości wody w jamach ciała.
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człowieka, uzdrowił go i pozwolił
mu odejść. 5 Nast�pnie rzekł:
„Gdyby w dzień szabatu wpadł
wam do studni syn albo byka, to
czy jest wśród was ktoś, kto by
natychmiast go nie wyci�gn�ł?”b.
6 I nie wiedzieli, co na to odpo-
wiedzieć.

7 Potem, gdy zauważył, jak
zaproszeni goście wybierali so-
bie najzaszczytniejsze miejscac,
powiedział do nich�: 8 „Kiedy
zostaniesz zaproszony na wese-
le, nie zajmuj najzaszczytniej-
szego miejscad. Może wśród go-
ści b�dzie ktoś znaczniejszy od
ciebie. 9 Wtedy ten, który za-
prosił was obu, podejdzie do
ciebie i powie: ‚Ust�p mu miej-
sca’. I odejdziesz zawstydzony,
żeby usi�ść na najgorszym miej-
scu. 10 Kiedy jesteś zaproszo-
ny, zajmij raczej najmniej za-
szczytne miejsce, żeby ten,
który ci� zaprosił, podszedł do
ciebie i powiedział: ‚Przyjacielu,
przesi�dź si� na lepsze miejsce’.
Wtedy zostaniesz uhonorowa-
ny na oczach wszystkich in-
nych goście. 11 Bo każdy, kto
si� wywyższa, b�dzie poniżony,
a kto si� uniży, b�dzie wywyż-
szony”f.

12 Nast�pnie Jezus zwrócił
si� do człowieka, który go za-
prosił: „Kiedy wydajesz obiad
lub kolacj�, nie spraszaj przyja-
ciół, braci, krewnych czy boga-
tych s�siadów, bo i oni mogliby
ci� kiedyś zaprosić i w ten spo-
sób twoja gościnność została-
by nagrodzona. 13 Kiedy wy-
dajesz przyj�cie, zaproś raczej
biednych, kalekich, kulawych
i niewidomychg. 14 Wtedy b�-
dziesz szcz�śliwy, bo nie ma-
j� jak ci si� zrewanżować. A na-
grod� otrzymasz, gdy nast�pi
zmartwychwstanieh prawych”.

14:7 �Dosł. „opowiedział im przykład”.

15 Jeden z gości, który to
usłyszał, powiedział do niego:
„Szcz�śliwy ten, kto b�dzie ucz-
tował� w Królestwie Bożym”.

16 Jezus mu rzekł: „Pewien
człowiek wydawał wspaniał�
uczt��a i zaprosił wiele osób.
17 W porze uczty wysłał nie-
wolnika, żeby powiedział zapro-
szonym: ‚Chodźcie, bo wszyst-
ko jest już gotowe’. 18 Ale oni
wszyscy zacz�li szukać wymó-
wekb. Pierwszy powiedział: ‚Ku-
piłem pole i musz� pójść je
obejrzeć. Prosz�, zrozum mnie’.
19 Drugi powiedział: ‚Kupiłem
pi�ć par� wołów i id� je wypró-
bować. Prosz�, zrozum mnie’c.
20 A jeszcze inny powiedział:
‚Właśnie si� ożeniłem, wi�c nie
mog� przyjść’. 21 Wtedy nie-
wolnik wrócił do swojego pana
i mu to przekazał. Ten si� roz-
gniewał i polecił niewolnikowi:
‚Wyjdź szybko na główne dro-
gi i na ulice miasta i sprowadź
tu biednych, kalekich, niewido-
mych i kulawych’. 22 Po pew-
nym czasie niewolnik przyszedł
i rzekł: ‚Panie, twoje polece-
nie zostało wykonane i s� jesz-
cze wolne miejsca’. 23 Pan po-
wiedział wtedy: ‚Wyjdź na drogi
i ścieżki i skłoń ludzi do wej-
ścia, żeby mój dom si� zapeł-
niłd. 24 Bo mówi� wam, że ża-
den z tamtych zaproszonych nie
b�dzie jadł na mojej uczcie’”e.

25 Pewnego razu, gdy z Jezu-
sem szły wielkie tłumy, on od-
wrócił si� do nich i rzekł:
26 „Jeśli ktoś przychodzi do
mnie, ale bardziej kocha� ojca,
matk�, żon�, dzieci, braci i sios-
try, a nawet swoje życie�f, ten
nie może być moim uczniemg.

14:15 �Dosł. „b�dzie jadł chleb”. 14:16
�Dosł. „wieczerz�”. 14:19 �Dosł.
„jarzm”. 14:26 �Dosł. „ale nie ma
w nienawiści”. �Lub „dusz�”.
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27 Moim uczniem nie może być
również ten, kto nie nosi swo-
jego pala m�ki� i nie idzie za
mn�a. 28 Przypuśćmy, że ktoś
z was chce zbudować wież�. Czy
najpierw nie usi�dzie i nie obli-
czy kosztów, żeby zobaczyć, czy
mu wystarczy na jej dokończe-
nie? 29 Gdyby tego nie zrobił,
to mógłby położyć fundament,
ale nie skończyć budowy. Wte-
dy wszyscy, którzy by to zo-
baczyli, zacz�liby z niego drwić:
30 ‚Zacz�ł budować, ale nie dał
rady dokończyć’. 31 Albo przy-
puśćmy, że jakiś król wyrusza
na wojn� przeciw królowi, który
nadci�ga z 20 000 żołnierzy. Czy
najpierw nie usi�dzie i nie za-
si�gnie rady, czy z 10 000 zdoła
mu stawić czoło? 32 Jeśli si�
okaże, że nie zdoła tego zro-
bić, to gdy tamten jest jeszcze
daleko, wysyła do niego swoich
przedstawicieli i prosi o pokój.
33 B�dźcie wi�c pewni, że nikt
z was, kto nie wyrzeknie si��
wszystkiego, co ma, nie może
być moim uczniemb.

34 „Sól oczywiście jest wy-
borna. Ale jeśli straci swój słony
smak, to jak można go przywró-
cić?c 35 Taka sól nie nadaje si�
już ani do rozsypania na gle-
b�, ani do zmieszania z nawo-
zem.Wyrzuca si� j� na zewn�trz.
Kto ma uszy, żeby słuchać, niech
słucha”d.

15 Wokół Jezusa gromadzili
si� wszyscy poborcy po-

datkowi i grzesznicy, żeby go
słuchaće. 2 A faryzeusze i ucze-
ni w piśmie� mówili z dez-
aprobat�: „Ten człowiek ser-
decznie przyjmuje grzeszników
i z nimi jada”. 3 Opowiedział
im wi�c nast�puj�c� przypo-
wieść: 4 „Jeśli ktoś z was ma

14:27; 15:2 �Zob. Słowniczek poj�ć.
14:33 �Dosł. „nie pożegna si�”.

100 owiec i jedna z nich si� za-
gubi, to czy nie zostawia na
pustkowiu 99 i nie szuka zagu-
bionej aż do skutku?a 5 Kiedy
już j� znajdzie, bierze j� na ra-
miona i si� cieszy. 6 A po
przyjściu do domu sprasza przy-
jaciół i s�siadów i mówi: ‚Ciesz-
cie si� ze mn�, bo znalazłem
swoj� zagubion� owc�’b. 7 Mó-
wi� wam, że tak samo w niebie
b�dzie wi�cej radości z jednego
grzesznika, który okazuje skru-
ch�c, niż z 99 prawych, którym
skrucha nie jest potrzebna.

8 „Albo jeśli jakaś kobieta ma
10 drachm� i jedn� z nich zgu-
bi, to czy nie zapala lam-
py, nie zamiata domu i nie szu-
ka jej starannie aż do skutku?
9 Kiedy już j� znajdzie, sprasza
przyjaciółki i s�siadki i mówi:
‚Cieszcie si� ze mn�, bo znalaz-
łam swoj� zagubion� drachm��’.
10 Mówi� wam, że tak samo
aniołowie Boży raduj� si� z jed-
nego grzesznika, który okazuje
skruch�”d.

11 Nast�pnie Jezus rzekł: „Pe-
wien człowiek miał dwóch sy-
nów. 12 Młodszy z nich powie-
dział mu: ‚Ojcze, daj mi cz�ść
maj�tku, która mi przypada’.
Wtedy ojciec rozdzielił mi�dzy
synów swój maj�tek. 13 Po nie-
długim czasie młodszy syn za-
brał wszystko, co miał, i wy-
jechał do odległego kraju. Tam
roztrwonił swój maj�tek, bo pro-
wadził rozwi�złe� życie. 14 Gdy
wszystko wydał, w całym tym
kraju nastał wielki głód, a on
znalazł si� bez środków do
życia. 15 Poszedł nawet naj�ć
si� u jednego z tamtejszych
mieszkańców, a ten wysłał go
na swoje pola, żeby pasł świniee.
16 I pragn�ł zaspokoić głód

15:8, 9 �Zob. Dodatek B14. 15:13 �Lub
„rozrzutne; lekkomyślne”.
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str�kami szarańczynu, którymi
żywiły si� świnie, ale nawet te-
go nikt nie chciał mu dać.

17 „Kiedy si� opami�tał, po-
wiedział sobie: ‚Tylu pracow-
ników mojego ojca ma pod
dostatkiem chleba, a ja tu umie-
ram z głodu! 18 Wróc� do oj-
ca i powiem: „Ojcze, zgrzeszy-
łem przeciw niebu i przeciw
tobie. 19 Nie jestem już god-
ny nazywać si� twoim synem.
Przyjmij mnie jako jednego ze
swoich pracowników”’. 20 Po-
szedł wi�c do ojca. Gdy był jesz-
cze daleko, ojciec go zobaczył
i przepełniony litości� pobiegł,
rzucił mu si� na szyj� i czule go
ucałował. 21 Wtedy syn rzekł
do niego: ‚Ojcze, zgrzeszyłem
przeciw niebu i przeciw tobiea.
Nie jestem już godny nazywać
si� twoim synem’. 22 Ale oj-
ciec polecił niewolnikom: ‚Przy-
nieście szybko dług� szat�, t�
najlepsz�, i go ubierzcie. Włóż-
cie mu też pierścień na r�k�
i sandały na nogi. 23 Przypro-
wadźcie tuczne ciel�, zarżnijcie
je i jedzmy, i świ�tujmy, 24 bo
ten mój syn był martwy, ale
ożyłb, zagubił si�, ale si� odna-
lazł’. I zacz�li si� cieszyć.

25 „Tymczasem starszy syn
był w polu. Kiedy wracał i był
już blisko domu, usłyszał mu-
zyk� i tańce. 26 Zawołał wi�c
jednego ze sług i zapytał, co
si� dzieje. 27 Ten mu odpowie-
dział: ‚Wrócił twój brat. Gdy
twój ojciec zobaczył, że jest ca-
ły i zdrowy, zarżn�ł tuczne cie-
l�’. 28 Na to on si� rozgniewał
i nie chciał wejść do środka.
Wtedy wyszedł jego ojciec i za-
cz�ł go prosić, żeby wszedł.
29 On jednak powiedział: ‚Ty-
le lat służyłem ci jak niewolnik
i ani razu ci si� nie sprzeciwi-
łem, a mimo to nigdy nie dałeś

mi choćby koźl�cia, żebym ucz-
tował z przyjaciółmi. 30 Ale
gdy tylko przybył ten twój syn,
który przepuścił� cały twój ma-
j�tek z prostytutkami, zarżn�łeś
dla niego tuczne ciel�’. 31 Wte-
dy ojciec rzekł: ‚Synu, ty za-
wsze byłeś ze mn� i wszystko,
co moje, jest twoje. 32 A twój
brat był martwy, ale ożył, zagu-
bił si�, ale si� odnalazł. Musie-
liśmy wi�c świ�tować i si� cie-
szyć’”.

16 Potem Jezus przemówił
także do uczniów: „Pe-

wien bogaty człowiek miał za-
rz�dc� domu�, którego oskarżo-
no o to, że marnotrawi jego
mienie. 2 Wezwał go wi�c i po-
wiedział: ‚Co ja o tobie sły-
sz�! Rozlicz si� ze swojej pra-
cy, bo już nie b�dziesz zarz�dzał
domem’. 3 Wtedy zarz�dca za-
cz�ł si� zastanawiać: ‚Co tu
zrobić, skoro mój pan mnie
zwalnia? Kopać nie mam siły,
a żebrać si� wstydz�. 4 A! Już
wiem, co zrobi�, żeby ludzie
przyj�li mnie do swoich do-
mów, gdy już nie b�d� zarz�dc�’.
5 Nast�pnie przywołał po kolei
wszystkich dłużników swojego
pana. Pierwszego zapytał: ‚Ile
jesteś winien mojemu panu?’.
6 Ten odrzekł: ‚100 miar� oliwy’.
Powiedział wi�c do niego: ‚Weź
swoj� umow�, usi�dź i szybko
napisz: 50’. 7 Potem zapytał
innego: ‚A ty ile jesteś winien?’.
On odrzekł: ‚100 dużych miar�
pszenicy’. Powiedział wi�c do
niego: ‚Weź swoj� umow� i na-
pisz: 80’. 8 Pan wi�c pochwa-
lił zarz�dc�, bo chociaż był
on nieprawy, to wykazał si�

15:30 �Dosł. „przejadł”. 16:1 �Lub
„szafarza”. 16:6 �Dosł. „100 batów”,
czyli 2200 l. Zob. Dodatek B14. 16:7
�Dosł. „100 korów”, czyli 22 000 l.
Zob. Dodatek B14.
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Łk 18:13
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b Rz 6:13
Ef 2:4, 5
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praktyczn� m�drości��. Bo w
załatwianiu spraw z innymi� lu-
dzie� w tym świecie� okazuj�
si� bardziej zaradni� niż syno-
wie światłaa.

9 „Dlatego mówi� wam: Zjed-
nujcie sobie przyjaciół za pomo-
c� nieprawego bogactwa�b, że-
by—gdy go wam zabraknie—
przyj�li was do wiecznych miejsc
zamieszkaniac. 10 Kto jest wier-
ny w najmniejszym, jest też
wierny w wielkim, a kto jest nie-
prawy w najmniejszym, jest też
nieprawy w wielkim. 11 Jeśli
wi�c nie okażecie si� wierni
w zwi�zku z tym, jak korzystacie
z nieprawego bogactwa, to kto
wam powierzy prawdziwe bo-
gactwo? 12 I jeśli nie okażecie
si� wierni w zwi�zku z tym, jak
korzystacie z tego, co cudze, to
kto wam da to, co przygotowano
dla was?d 13 ˙

Zaden sługa nie
może być niewolnikiem dwóch
panów, bo albo jednego b�dzie
nienawidzić, a drugiego kochać,
albo do jednego przylgnie, a dru-
gim wzgardzi. Nie możecie być
niewolnikami Boga i Pieni�dza”e.

14 Tego wszystkiego słuchali
faryzeusze—którzy kochali pie-
ni�dze—i zacz�li kpić z Jezusaf.
15 Odezwał si� wi�c do nich:
„Przed ludźmi udajecie pra-
wychg, ale Bóg zna wasze ser-
cah. Bo to, co ludzie uważaj� za
wielkie, w oczach Bożych jest
obrzydliwości� i.

16 „Do Jana było Prawo i pis-
ma proroków. A od tamtego cza-
su głoszona jest dobra nowina

16:8 �Lub „sprytem; roztropności�”.
�Dosł. „wzgl�dem swojego pokolenia”.
�Dosł. „synowie”. �Lub „tego systemu
rzeczy; tej epoki”. Zob. Słowniczek po-
j�ć, hasło „System rzeczy”. �Lub „s�
pod wzgl�dem praktycznym m�drzejsi”.
16:9 �Lub „środków, którymi dysponu-
jecie w tym świecie”.

o Królestwie Bożym i wytrwa-
le zabiegaj� o nie najróżniejsi
ludziea. 17 Pr�dzej zniknie nie-
bo i ziemia, niż pozostanie nie-
spełniony choćby fragment lite-
ry w Prawieb.

18 „Każdy, kto si� rozwodzi�
z żon� i żeni si� z inn� kobiet�,
popełnia cudzołóstwo. Ktokol-
wiek żeni si� z rozwiedzion��,
również popełnia cudzołóstwoc.

19 „Pewien bogaty człowiek
miał w zwyczaju ubierać si�
w purpur� i len i prowadził wy-
stawne życie. 20 Przy jego bra-
mie kładziono żebraka o imie-
niu Łazarz, który był pokryty
wrzodami 21 i który chciał za-
spokoić głód resztkami ze sto-
łu bogacza. Tymczasem psy
przychodziły i lizały jego wrzo-
dy. 22 Po pewnym czasie żeb-
rak umarł i aniołowie zanieśli go
na miejsce przy Abrahamie�.

„Także bogacz umarł i zo-
stał pochowany. 23 Gdy znosił
w grobie� m�czarnie, podniósł
oczy i w oddali zobaczył Abra-
hama, a obok niego� Łaza-
rza. 24 Zawołał wi�c: ‚Ojcze
Abrahamie, zlituj si� nade mn�
i poślij Łazarza, żeby umoczył
czubek palca w wodzie i ochło-
dził mi j�zyk, bo bardzo cier-
pi� w tym buchaj�cym ogniu’.
25 Ale Abraham powiedział:
‚Synu, pami�taj, że ty za życia
w pełni zaznawałeś dobra, a Ła-
zarz znosił zło. Teraz on zazna-
je tu pocieszenia, a ty cierpisz.
26 Poza tym mi�dzy nami a wa-

16:18 �Chodzi o m�żczyzn�, który roz-
wodzi si� z innego powodu niż pozamał-
żeńskie kontakty seksualne. �Chodzi
o kobiet� rozwiedzion� z innego po-
wodu niż pozamałżeńskie kontakty sek-
sualne. 16:22 �Dosł. „na łono Ab-
rahama”. 16:23 �Lub „Hadesie”, czyli
wspólnym grobie ludzkości. Zob. Słow-
niczek poj�ć. �Dosł. „na jego łonie”.
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mi została utworzona wielka
przepaść, tak iż nikt, kto chce
przedostać si� od nas do was
albo od was do nas, nie może
tego zrobić’. 27 Wtedy bogacz
rzekł: ‚W takim razie prosz� ci�,
ojcze, poślij go do domu mo-
jego ojca. 28 Mam pi�ciu bra-
ci. Niech im wszystko dokład-
nie przekaże, żeby nie trafili do
tego miejsca m�czarni’. 29 Ale
Abraham powiedział: ‚Maj� pis-
ma Mojżesza i pisma proroków.
Niech ich słuchaj�’a. 30 Wtedy
bogacz odrzekł: ‚Ojcze Abraha-
mie, nie posłuchaj� ich. Ale jeśli
pójdzie do nich ktoś z umarłych,
to okaż� skruch�’. 31 Na to on
mu odparł: ‚Jeśli nie słuchaj�
pism Mojżeszab ani pism proro-
ków, to nie dadz� si� przekonać,
choćby ktoś powstał z mart-
wych’”.

17 Potem Jezus powiedział
do swoich uczniów: „Jeśli

chodzi o powody do upadku, to
na pewno si� pojawi�. Ale biada
temu, przez kogo to si� stanie!
2 Korzystniej byłoby dla niego,
gdyby mu zawieszono na szyi
kamień młyński i wrzucono go
do morza, niż żeby doprowadził
do upadku jednego z tych ma-
łychc. 3 Miejcie si� na bacz-
ności. Jeśli twój brat popełni
grzech, upomnij god, a jeśli
okaże skruch�, przebacz mue.
4 Nawet jeśli zgrzeszy przeciw
tobie siedem razy w ci�gu dnia
i siedem razy wróci do ciebie,
i powie skruszony: ‚

˙
Załuj� tego’,

to masz mu przebaczyć”f.
5 Wtedy apostołowie popro-

sili Pana: „Wzmocnij nasz� wia-
r�”g. 6 Na to Pan odrzekł:
„Gdybyście mieli wiar� wielko-
ści ziarnka gorczycy, to powie-
dzielibyście do tej morwy�: ‚Wy-
rwij si� z korzeniami i zasadź

17:6 �Chodzi o drzewo morwy czarnej.

w morzu!’— i ona by was usłu-
chałaa.

7 „Jeśli macie niewolnika,
który orze lub dogl�da trzód,
to co zrobicie, gdy wróci z po-
la? Kto z was mu powie: ‚Chodź
szybko do stołu i coś zjedz’?
8 Powie mu raczej: ‚Przygotuj
mi coś na kolacj�, włóż fartuch
i mi usługuj, dopóki si� nie na-
jem i nie napij�. Potem sam mo-
żesz jeść i pić’. 9 I czy b�dzie
mu dzi�kował za wykonanie te-
go, co mu zlecił? 10 Podobnie
wy, gdy wykonacie wszystko, co
wam zlecono, mówcie: ‚Jeste-
śmy nieużytecznymi niewolnika-
mi. Zrobiliśmy to, co do nas na-
leżało’”b.

11 W drodze do Jerozoli-
my Jezus szedł przez pogra-
nicze Samarii i Galilei. 12 Gdy
wchodził do pewnej wsi, wy-
szło mu naprzeciw 10 tr�do-
watych. Stan�li w pewnej od-
ległościc 13 i głośno zawołali:
„Jezusie, Mistrzu, zlituj si� nad
nami!”. 14 Jezus popatrzył na
nich i powiedział: „Idźcie po-
kazać si� kapłanom”d. Kiedy
byli w drodze, zostali uzdrowie-
ni�e. 15 Jeden z nich, gdy zo-
baczył, że został uzdrowiony,
wrócił, głośno wychwalaj�c Bo-
ga. 16 Upadł twarz� do zie-
mi u stóp Jezusa i mu dzi�ko-
wał. A był Samarytaninemf.
17 Wtedy Jezus rzekł: „Czy nie
10 zostało uzdrowionych�? Gdzie
w takim razie pozostałych dzie-
wi�ciu? 18 Jak to jest, że ża-
den nie wrócił, żeby oddać
chwał� Bogu, tylko ten człowiek
z innego narodu?”. 19 I ode-
zwał si� do niego: „Wstań i idź.
Uzdrowiła ci� twoja wiara”g.

20 A faryzeusze pytali, kiedy
przyjdzie Królestwo Bożeh. Od-
powiedział im wi�c: „Królestwo

17:14 �Lub „oczyszczeni”. 17:17 �Lub
„oczyszczonych”.
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Boże nie przychodzi w sposób
rzucaj�cy si� w oczy. 21 Lu-
dzie nie b�d� mówić: ‚Patrzcie,
jest tu!’ lub ‚Patrzcie, jest tam!’.
W gruncie rzeczy Królestwo Bo-
że jest pośród was�”a.

22 Potem rzekł do uczniów:
„Przyjdzie czas, gdy b�dziecie
chcieli zobaczyć jeden z dni Sy-
na Człowieczego, ale nie zoba-
czycie. 23 Ludzie b�d� do was
mówić: ‚Patrzcie, jest tam!’ lub
‚Patrzcie, jest tu!’. Nie wychodź-
cie ani nie pod�żajcie za nimi�b.
24 Bo jak błyskawica rozbłyska
od jednej strony nieba aż do dru-
giej, tak b�dzie z Synem Czło-
wieczymc w jego dniud. 25 Naj-
pierw jednak musi on znieść
wiele cierpień i być odrzuco-
ny przez to pokoleniee. 26 A za
dni Syna Człowieczego b�dzie
tak, jak było za dni Noegof:
27 ludzie jedli, pili, m�żczyźni
si� żenili, kobiety wydawano za
m�ż—aż do dnia, gdy Noe wszedł
do arkig i przyszedł potop, i zgła-
dził ich wszystkichh. 28 Podob-
nie było za dni Lota i: ludzie jedli,
pili, kupowali, sprzedawali, sa-
dzili, budowali. 29 Ale w dniu,
w którym Lot wyszedł z Sodo-
my, spadł z nieba deszcz ognia
i siarki i zgładził ich wszystkichj.
30 Tak samo b�dzie w dniu, w
którym zostanie objawiony Syn
Człowieczyk.

31 „Kto w tym dniu b�dzie
na dachu, a swoje rzeczy b�-
dzie miał w domu, niech nie
wchodzi do domu, żeby je za-
brać. Podobnie jeśli ktoś b�dzie
w polu, nie wolno mu wracać po
to, co zostawił. 32 Pami�tajcie,
co spotkało żon� Lotal. 33 Kto
by próbował zachować swoje ży-
cie�, ten je straci, ale kto by je

17:21 �Lub „mi�dzy wami”. 17:23 �Mo-
że chodzić o fałszywych mesjaszów.
17:33 �Lub „dusz�”.

stracił, ten je ocalia. 34 Mówi�
wam: W t� noc dwie osoby b�-
d� w jednym łóżku i jedna b�-
dzie wzi�ta, a druga pozostawio-
nab. 35 Dwie kobiety b�d� mleć
w tym samym młynie i jedna b�-
dzie wzi�ta, a druga pozostawio-
na”. 36 ——� 37 Wtedy ucznio-
wie go zapytali: „Gdzie, Panie?”.
Powiedział im: „Gdzie jest ciało,
tam też zlec� si� orły”c.

18 Potem Jezus opowiedział
uczniom przypowieść uka-

zuj�c�, że zawsze powinni si�
modlić i nigdy nie upadać na du-
chud: 2 „W pewnym mieście był
s�dzia, który nie bał si� Boga ani
nie liczył si� z ludźmi. 3 ˙

Zyła
tam też wdowa, która wci�ż
do niego przychodziła i mówi-
ła: ‚Zajmij si� sporem z moim
przeciwnikiem i oddaj mi spra-
wiedliwość’. 4 S�dzia przez ja-
kiś czas nie chciał jej pomóc,
ale potem powiedział sobie: ‚Co
prawda nie boj� si� Boga ani
nie licz� si� z ludźmi, 5 ale ta
wdowa stale mi si� naprzykrza.
Oddam wi�c jej sprawiedliwość,
żeby nie przychodziła i mnie
nie n�kała�’ ”e. 6 Nast�pnie Pan
rzekł: „Zwróćcie uwag�, co po-
wiedział ten s�dzia, chociaż był
nieprawy! 7 Czy tym bardziej
Bóg nie dopilnuje, żeby została
oddana sprawiedliwość Jego wy-
branym, którzy wołaj� do Niego
dniem i noc�f w czasie, gdy On
okazuje im cierpliwość?g 8 Mó-
wi� wam: Dopilnuje, żeby szyb-
ko została im oddana sprawied-
liwość. Kiedy jednak przyb�dzie
Syn Człowieczy, czy znajdzie na
ziemi tak� wiar��?”.

9 Jezus opowiedział też przy-
powieść tym, którzy byli przeko-
nani o swojej prawości, a innych

17:36 �Zob. Dodatek A3. 18:5 �Lub
„nie dobijała”. 18:8 �Dosł. „czy znaj-
dzie na ziemi wiar�”.
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mieli za nic: 10 „Do świ�tyni
weszło dwóch ludzi, żeby si�
modlić. Jeden był faryzeuszem,
a drugi poborc� podatkowym.
11 Faryzeusz stan�ł i zacz�ł
modlić si� w duchu: ‚Boże, dzi�-
kuj� Ci, że nie jestem jak
wszyscy inni—zdziercy, niepra-
wi, cudzołożnicy lub choćby
jak ten poborca podatkowy.
12 Poszcz� dwa razy w tygo-
dniu i daj� dziesi�cin� z całe-
go swojego dochodu’a. 13 Na-
tomiast poborca podatkowy stał
w pewnej odległości i nie chciał
nawet podnieść oczu ku nie-
bu, ale bił si� w piersi i prosił:
‚Boże, b�dź łaskawy� dla mnie,
grzesznika’b. 14 Mówi� wam,
że ten człowiek wrócił do domu
bardziej prawy niż tamten fary-
zeuszc. Bo każdy, kto si� wywyż-
sza, b�dzie poniżony, ale kto si�
uniży, b�dzie wywyższony”d.

15 Ludzie przyprowadzali też
do Jezusa małe dzieci, żeby ich
dotkn�ł. Kiedy zobaczyli to je-
go uczniowie, zacz�li ich strofo-
waće. 16 Jezus jednak przywo-
łał dzieci do siebie i powiedział
uczniom: „Pozwólcie dzieciom
przychodzić do mnie. Nie pró-
bujcie ich powstrzymywać, bo
do takich jak one należy Króle-
stwo Bożef. 17 Zapewniam was,
że kto nie przyjmie Królestwa
Bożego tak jak małe dziecko, ten
do niego nie wejdzie”g.

18 A pewien dostojnik zapy-
tał Jezusa: „Dobry Nauczycielu,
co mam robić, żeby odziedziczyć
życie wieczne?”h. 19 Jezus od-
parł: „Dlaczego nazywasz mnie
dobrym? Nikt nie jest dobry
oprócz jednego, Boga i. 20 Znasz
przykazania: ‚Nie cudzołóż j; nie
mordujk; nie kradnijl; nie składaj
fałszywego świadectwam; szanuj
ojca i matk�’”n. 21 Wtedy on

18:13 �Lub „miłosierny”.

rzekł: „Tego wszystkiego prze-
strzegam od młodości”. 22 Na
to Jezus mu powiedział: „Bra-
kuje ci jeszcze jednego: Sprze-
daj wszystko, co masz, i rozdaj
pieni�dze biednym, a b�dziesz
miał skarb w niebie. Potem
przyjdź i b�dź moim naśladow-
c�”a. 23 Gdy on to usłyszał,
gł�boko si� zasmucił, bo był bar-
dzo bogatyb.

24 Jezus spojrzał na niego
i rzekł: „Jakże trudno b�dzie
wejść do Królestwa Bożego tym,
którzy maj� pieni�dze!c 25 Łat-
wiej wielbł�dowi przecisn�ć si�
przez ucho igielne, niż boga-
temu wejść do Królestwa Boże-
go”d. 26 A ci, którzy to usły-
szeli, zapytali: „Czy wi�c w ogóle
ktoś może zostać wybawiony?”e.
27 Jezus odparł: „To, co u lu-
dzi jest niemożliwe, u Boga jest
możliwe”f. 28 Wtedy Piotr si�
odezwał: „My zostawiliśmy to,
co mieliśmy, i poszliśmy w two-
je ślady”g. 29 Na to on im po-
wiedział: „Zapewniam was, że
nie ma nikogo, kto by zostawił
dom, żon�, braci, rodziców czy
dzieci ze wzgl�du na Królestwo
Bożeh 30 i kto by już teraz nie
otrzymał wielokrotnie wi�cej,
a w nadchodz�cym nowym świe-
cie�—życia wiecznego” i.

31 Potem wzi�ł Dwunastu na
bok i rzekł do nich: „Idziemy
do Jerozolimy, gdzie spełni si�
wszystko, co prorocy napisali
o Synu Człowieczymj. 32 Na
przykład b�dzie on wydany lu-
dziom z innych narodówk, wy-
śmiany l, znieważony i oplutym.
33 A po ubiczowaniu zostanie
zabityn, ale trzeciego dnia po-
wstanie z martwych”o. 34 Apo-
stołowie jednak nic z tego nie

18:30 �Lub „nadchodz�cym systemie
rzeczy; nadchodz�cej epoce”. Zob.
Słowniczek poj�ć, hasło „System rze-
czy”.
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zrozumieli. Słowa te były przed
nimi zakryte, tak iż nie wiedzieli,
o co chodzi.

35 Kiedy Jezus zbliżał si� do
Jerycha, pewien niewidomy aku-
rat siedział przy drodze i żebrała.
36 Gdy usłyszał odgłosy id�ce-
go tłumu, zacz�ł si� dopytywać,
co si� dzieje. 37 Powiedziano
mu, że właśnie przechodzi Je-
zus Nazarejczyk. 38 Wtedy za-
wołał: „Jezusie, Synu Dawida,
zlituj si� nade mn�!”. 39 A ci,
którzy szli z przodu, zacz�li go
ganić i uciszać, ale on tym bar-
dziej wołał: „Synu Dawida, zli-
tuj si� nade mn�!”. 40 Jezus si�
zatrzymał i polecił przyprowa-
dzić tego człowieka. Gdy ten si�
zbliżył, Jezus go spytał: 41 „Co
chcesz, żebym dla ciebie zrobił?”.
A on poprosił: „Panie, spraw,
żebym odzyskał wzrok”. 42 Je-
zus wi�c rzekł: „Odzyskaj wzrok.
Twoja wiara ci� uzdrowiła”b.
43 I on natychmiast odzyskał
wzrok, i ruszył za Jezusemc, wy-
chwalaj�c Boga. Również cały
lud, kiedy to zobaczył, wysławiał
Bogad.

19 Potem Jezus przybył do
Jerycha i przechodził

przez nie. 2 Był tam pewien
bogaty człowiek o imieniu Za-
cheusz, naczelny poborca po-
datkowy. 3 Próbował on zoba-
czyć, kto to jest ten Jezus, ale
z powodu tłumu nie mógł,
bo był niskiego wzrostu. 4 Po-
biegł wi�c do przodu i wdrapał
si� na sykomor��, żeby go zoba-
czyć, bo Jezus właśnie miał tam-
t�dy przechodzić. 5 Gdy Je-
zus już tam dotarł, spojrzał
w gór� i odezwał si� do nie-
go: „Zacheuszu, zejdź szybko,
bo dzisiaj zatrzymam si� w two-
im domu”. 6 Wtedy on szybko
zszedł i z radości� go u sie-
bie przyj�ł. 7 Ale wszyscy, któ-

19:4 �Lub „fig� morwow�”.

rzy to widzieli, zacz�li mówić
oburzeni: „Korzysta z gościny
u grzesznika”a. 8 A Zacheusz
wstał i rzekł: „Panie, połow�
swojego mienia daj� biednym,
a cokolwiek od kogoś wymu-
siłem�, zwracam poczwórnie”b.
9 Na to Jezus powiedział: „Dzi-
siaj wybawienie stało si� udzia-
łem tego domu, ponieważ ten
człowiek też jest synem Ab-
rahama. 10 Bo Syn Człowieczy
przyszedł odszukać i wybawić
to, co zagin�ło”c.

11 Tym, którzy tego słu-
chali, opowiedział jeszcze pew-
n� przypowieść, bo był blisko
Jerozolimy, a oni s�dzili, że Kró-
lestwo Boże ma si� objawić na-
tychmiastd. 12 Rzekł: „Pewien
szlachetnie urodzony człowiek
udał si� do odległego krajue, że-
by otrzymać władz� królewsk�,
a potem powrócić. 13 Wcześ-
niej jednak przywołał 10 niewol-
ników, dał im 10 min� i pole-
cił: ‚Obracajcie tymi pieni�dzmi,
dopóki nie wróc�’f. 14 Ale jego
rodacy nienawidzili go i wysłali
za nim swoich przedstawicieli,
by powiedzieli: ‚Nie chcemy, że-
by ten człowiek został nad nami
królem’.

15 „Gdy on już otrzymał wła-
dz� królewsk�� i wrócił, we-
zwał do siebie niewolników,
którym powierzył pieni�dze�,
żeby sprawdzić, ile zarobilig.
16 Podszedł wi�c pierwszy i po-
wiedział: ‚Panie, dałeś mi 1 min�,
a zyskałem 10’h. 17 Wtedy on
rzekł: ‚

´
Swietnie, dobry niewolni-

ku! Ponieważ okazałeś si� wier-
ny w tak małej sprawie, powie-
rzam ci władz� nad 10 miastami’ i.
18 Nast�pnie podszedł drugi

19:8 �Lub „wymusiłem fałszywym
oskarżeniem”. 19:13 �Gr. mina ważyła
340 g i uznawano j� za równowartość
100 drachm. Zob. Dodatek B14. 19:15
�Lub „królestwo”. �Dosł. „srebro”.
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i powiedział: ‚Panie, dałeś mi
1 min�, a zyskałem 5’a. 19 Do
niego rzekł: ‚Zarz�dzaj wi�c pi�-
cioma miastami’. 20 Natomiast
kolejny przyszedł i powiedział:
‚Panie, to twoja mina. Trzyma-
łem j� schowan� w chustce.
21 Bałem si� ciebie, bo je-
steś człowiekiem surowym. Od-
bierasz to, czego nie dałeś w de-
pozyt, i zbierasz to, czego nie
posiałeś’b. 22 On mu odpowie-
dział: ‚Zły niewolniku, os�dzam
ci� na podstawie twoich włas-
nych słów. Skoro wiedziałeś, że
jestem człowiekiem surowym, że
odbieram to, czego nie dałem
w depozyt, i zbieram to, czego
nie posiałemc, 23 to czemu nie
złożyłeś moich pieni�dzy� w ban-
ku, żebym mógł po przybyciu
odebrać je z odsetkami?’.

24 „Nast�pnie rzekł do stoj�-
cych w pobliżu: ‚Zabierzcie mu
t� min� i dajcie temu, który
ma 10 min’d. 25 Ale ci powie-
dzieli: ‚Panie, on ma już 10 min!’.
26 Wtedy pan im odparł: ‚Mó-
wi� wam, że każdemu, kto ma,
b�dzie dane jeszcze wi�cej, ale
temu, kto nie ma, b�dzie zabra-
ne nawet to, co mae. 27 A jeśli
chodzi o moich wrogów, którzy
nie chcieli, żebym został nad
nimi królem, to przyprowadźcie
ich tutaj i pozabijajcie na moich
oczach’”.

28 Nast�pnie Jezus udał si�
w dalsz� drog� w kierunku Jero-
zolimy. 29 Kiedy zbliżał si� do
Betfage i Betanii na Górze Oliw-
nejf, wysłał dwóch uczniówg

30 z takim poleceniem: „Idźcie
do wioski, któr� widzicie. Gdy
do niej wejdziecie, znajdziecie
uwi�zanego osiołka, na którym
nikt jeszcze nie siedział. Od-
wi�żcie go i przyprowadźcie tu-
taj. 31 A gdyby ktoś was za-
pytał: ‚Czemu go odwi�zujecie?’,

19:23 �Dosł. „mojego srebra”.

macie wyjaśnić: ‚Pan go po-
trzebuje’”. 32 Wysłani ucznio-
wie poszli wi�c i znaleźli osioł-
ka, tak jak im Jezus powiedziała.
33 Ale gdy go odwi�zywali, jego
właściciele odezwali si� do nich:
„Czemu odwi�zujecie tego osioł-
ka?”. 34 Odpowiedzieli: „Pan
go potrzebuje”. 35 Przyprowa-
dzili wi�c źrebi� do Jezusa i za-
rzucili na nie swoje wierzchnie
szaty, a on na nim usiadłb.

36 Kiedy jechał, ludzie roz-
kładali na drodze swoje wierzch-
nie szatyc. 37 Gdy tylko zbliżył
si� do drogi schodz�cej z Góry
Oliwnej, całe mnóstwo uczniów
zacz�ło si� cieszyć i głośno wy-
sławiać Boga z powodu wszyst-
kich pot�żnych dzieł, które
zobaczyli. 38 Mówili: „Błogo-
sławiony, który przychodzi ja-
ko Król w imieniu Jehowy�!
Pokój w niebie i chwała na wy-
sokościach!”d. 39 Ale niektó-
rzy faryzeusze rzekli do niego
z tłumu: „Nauczycielu, upomnij
swoich uczniów”e. 40 Jezus im
odparł: „Mówi� wam, że gdy-
by oni milczeli, kamienie by wo-
łały”.

41 A gdy zbliżał si� do Je-
rozolimy, popatrzył na ni� i
nad ni� zapłakałf, 42 mówi�c:
„O gdybyś rozpoznała w tym
dniu, co prowadzi do pokoju!
Ale teraz jest to zakryte przed
twoimi oczamig. 43 Bo nadej-
d� dni, kiedy twoi wrogowie
zbuduj� wokół ciebie fortyfika-
cj� z zaostrzonych pali, okr�ż�
ci� i z każdej strony b�d� ci� ob-
legać�h. 44 I zrównaj� ci� z zie-
mi�, a twoje dzieci zgładz� i.
I nie pozostawi� w tobie kamie-
nia na kamieniuj, bo nie roz-
poznałaś czasu, gdy poddawano
ci� os�dowi�”.

19:38 �Zob. Dodatek A5. 19:43 �Lub
„udr�cz� ci�”. 19:44 �Lub „dokonywa-
no u ciebie przegl�du”.
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45 Potem wszedł do świ�ty-

ni i zacz�ł wyrzucać stamt�d
sprzedaj�cycha, 46 mówi�c do
nich: „Jest napisane: ‚Mój dom
b�dzie domem modlitwy’b. A wy
zrobiliście z niego jaskini� prze-
st�pców”c.

47 I Jezus codziennie na-
uczał w świ�tyni. Ale naczelni
kapłani, uczeni w piśmie� i przy-
wódcy ludu zastanawiali si�, jak
go zabićd. 48 Nie znaleźli jed-
nak żadnego sposobu, by to zro-
bić, bo cały lud garn�ł si� do Je-
zusa, żeby go słuchaće.

20 Pewnego dnia, gdy na-
uczał w świ�tyni i głosił

dobr� nowin�, podeszli do niego
naczelni kapłani, uczeni w piś-
mie� i starsi ludu 2 i odezwali
si�: „Powiedz nam: Jakim pra-
wem robisz te rzeczy? Kto ci dał
tak� władz�?”f. 3 On odparł:
„Ja też zadam wam pytanie.
Powiedzcie mi: 4 Kto upoważ-
nił Jana do udzielania chrztu—
niebo czy ludzie?”. 5 Wtedy za-
cz�li mi�dzy sob� dyskutować:
„Jeśli powiemy: ‚Niebo’, to on
spyta: ‚Czemu nie uwierzyli-
ście Janowi?’. 6 A jeśli powie-
my: ‚Ludzie’, to cały lud nas
ukamienuje, bo jest przekonany,
że Jan był prorokiem”g. 7 Od-
powiedzieli wi�c, że nie wiedz�.
8 Wtedy Jezus odrzekł: „Ja też
wam nie powiem, jakim prawem
robi� te rzeczy”.

9 Potem zacz�ł opowiadać lu-
dowi nast�puj�c� przypowieść:
„Pewien człowiek zasadził win-
nic�h, wydzierżawił j� hodow-
com i na dość długi czas wy-
jechał za granic� i. 10 W porze
zbiorów wysłał do hodowców
niewolnika, żeby mu dali cz�ść
owoców z winnicy. Ci jed-
nak pobili go i odprawili z ni-
czym j. 11 Wysłał wi�c do nich

19:47; 20:1 �Zob. Słowniczek poj�ć.

innego niewolnika. Tego rów-
nież pobili, a także upokorzyli�
i odprawili z niczym. 12 Wy-
słał jeszcze trzeciego, ale i te-
go poranili i wyrzucili. 13 Wte-
dy właściciel winnicy pomyślał
sobie: ‚Co mam zrobić? Wyśl�
swojego ukochanego synaa. Do
niego powinni odnieść si� z sza-
cunkiem’. 14 Gdy hodowcy go
zobaczyli, zacz�li namawiać si�
mi�dzy sob�: ‚To dziedzic. Za-
bijmy go, żeby dziedzictwo sta-
ło si� nasze’. 15 Wywlekli go
wi�c poza winnic� i zabilib. Co
zrobi z nimi właściciel winnicy?
16 Przyjdzie i zabije tych ho-
dowców, a winnic� da innym”.

Na te słowa ludzie zawołali:
„Oby nigdy do tego nie do-
szło!”. 17 Ale Jezus spojrzał
na nich uważnie i powiedział:
„Jak wi�c rozumieć ten frag-
ment Pism: ‚Kamień odrzuco-
ny przez budowniczych stał si�
wieńcz�cym kamieniem naroż-
nym�’?c 18 Każdy, kto upadnie
na ten kamień, roztrzaska si�d.
A każdy, na kogo on upadnie,
zostanie zmiażdżony”.

19 Wtedy uczeni w piśmie
i naczelni kapłani uświadomili
sobie, że ta przypowieść odnosi
si� do nich, i chcieli go schwytać,
ale bali si� ludue. 20 Uważnie
go obserwowali, po czym wysłali
wynaj�tych potajemnie ludzi,
którzy mieli udawać prawych
i złapać go za słowof, żeby go wy-
dać władzom i samemu namiest-
nikowi. 21 Ci wi�c powiedzieli
do niego: „Nauczycielu, wiemy,
że mówisz i nauczasz popraw-
nie, że nie jesteś stronniczy, ale
zgodnie z prawd� nauczasz drogi
Bożej. 22 Czy wolno� nam pła-
cić podatek pogłówny Cezarowi,
czy nie?”. 23 Ale on odkrył ich

20:11 �Lub „znieważyli”. 20:17 �Dosł.
„głowic� w�gła”. 20:22 �Lub „należy”.
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przebiegłość i rzekł: 24 „Po-
każcie mi denara�. Czyja to po-
dobizna i czyje imi�?”. Odrzekli:
„Cezara”. 25 Wtedy im powie-
dział: „W takim razie to, co Ce-
zara, spłacajcie Cezarowia, a to,
co Boże—Bogu”b. 26 I nie zdo-
łali go przyłapać na niczym, co
mówił publicznie. Zdumieni jego
odpowiedzi�, zamilkli.

27 Jednak podeszli do niego
saduceusze, twierdz�cy, że nie
ma zmartwychwstaniac, i zapy-
talid: 28 „Nauczycielu, Mojżesz
nam napisał, że jeśli jakiś m�ż-
czyzna umrze bezdzietnie i pozo-
stawi żon�, to jego brat powinien
si� z ni� ożenić, żeby przedłu-
żyć jego ród�e. 29 Było sied-
miu braci. Pierwszy si� ożenił,
ale zmarł bezdzietnie. 30 Wte-
dy drugi brat wzi�ł wdow� po
nim za żon�, ale również umarł.
31 Tak samo było z trzecim aż
do siódmego—wszyscy si� z ni�
ożenili i umarli bezdzietnie.
32 W końcu umarła też ta kobie-
ta. 33 Czyj� wi�c zostanie żo-
n�, gdy nast�pi zmartwychwsta-
nie? Przecież poślubiła siedmiu”.

34 Jezus odpowiedział: „Dzie-
ci tego świata� żeni� si� i wycho-
dz� za m�ż, 35 ale uznani za
godnych życia w nadchodz�cym
nowym świecie� i za godnych
zmartwychwstania ani nie b�d�
si� żenić, ani wychodzić za m�żf.
36 Właściwie nie b�d� mogli już
umrzeć, bo b�d� jak aniołowie
i—jako ci, którzy dost�pi� zmart-
wychwstania—b�d� dziećmi Bo-
żymi. 37 A to, że umarli b�d�

20:24 �Zob. Dodatek B14. 20:28 �Lub
„wzbudzić mu potomstwo”. 20:34
�Lub „systemu rzeczy; epoki”. Zob.
Słowniczek poj�ć, hasło „System rze-
czy”. 20:35 �Lub „nadchodz�cym sys-
temie rzeczy; nadchodz�cej epoce”.
Zob. Słowniczek poj�ć, hasło „System
rzeczy”.

wskrzeszani, wyjawił nawet Moj-
żesz w relacji o ciernistym krze-
wie, nazywaj�c Jehow�� ‚Bogiem
Abrahama, Bogiem Izaaka i Bo-
giem Jakuba’a. 38 Przecież On
nie jest Bogiem umarłych, lecz
żywych, bo dla Niego� oni wszys-
cy żyj�”b. 39 Na to niektórzy
uczeni w piśmie rzekli: „Nau-
czycielu, dobrze powiedziałeś”.
40 Bo już nie mieli odwagi zadać
mu ani jednego pytania.

41 Z kolei on im rzekł: „Dla-
czego ludzie mówi�, że Chrystus
jest synem Dawida?c 42 Prze-
cież sam Dawid mówi w Ksi�dze
Psalmów: ‚Jehowa� powiedział
mojemu Panu: „Zasiadaj po mo-
jej prawej stronie, 43 aż poło-
ż� twoich wrogów jako podnóżek
dla twoich nóg”’d. 44 Skoro Da-
wid nazywa go Panem, to jak mo-
że on być jego synem?”.

45 Potem, gdy cały lud go
słuchał, rzekł do swoich ucz-
niów: 46 „Strzeżcie si� uczo-
nych w piśmie, którzy lubi�
chodzić w długich szatach, któ-
rzy uwielbiaj� pozdrowienia na
rynkach oraz pierwsze� siedze-
nia w synagogach i najzaszczyt-
niejsze miejsca na ucztach�e

47 i którzy łupi�� domy� wdów
i na pokaz odmawiaj� długie
modlitwy. Tacy otrzymaj� su-
rowszy wyrok”.

21 Gdy Jezus spojrzał w stro-
n� skarbon, zobaczył

bogaczy wrzucaj�cych do nich
datkif. 2 Potem zauważył, jak
pewna biedna wdowa wrzu-
ca dwie monety znikomej war-
tości�g, 3 i rzekł: „Zapewniam
was, że ta biedna wdowa dała
wi�cej niż oni wszyscyh. 4 Bo

20:37, 42 �Zob. Dodatek A5. 20:38
�Lub „z Jego punktu widzenia”.
20:46 �Lub „najlepsze”. �Dosł. „wie-
czerzach”. 20:47 �Dosł. „pożeraj�”.
�Lub „mienie”. 21:2 �Dosł. „2 lepto-
ny”. Zob. Dodatek B14.
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oni wszyscy wrzucili to, co
im zbywało, ale ona, choć żyje
w n�dzy, dała wszystko, co mia-
ła na utrzymanie”a.

5 Później, gdy niektórzy roz-
mawiali o świ�tyni, że zdobi�
j� pi�kne kamienie oraz rzeczy
ofiarowane Bogub, 6 Jezus po-
wiedział: „Jeśli chodzi o to, co
widzicie, nadejd� dni, gdy nie
pozostanie tu kamień na kamie-
niu—wszystko obróci si� w rui-
n�”c. 7 Wtedy go zapytali: „Na-
uczycielu, właściwie kiedy to
nast�pi i co b�dzie znakiem, że
to si� zbliża?”d. 8 On odrzekł:
„Uważajcie, żebyście nie zostali
wprowadzeni w bł�de, bo poja-
wi si� wielu takich, którzy b�-
d� si� powoływać na moje imi�
i mówić: ‚To ja nim jestem’
oraz ‚Ta chwila jest już blisko’.
Nie idźcie za nimif. 9 Ponadto
gdy usłyszycie o wojnach i roz-
ruchach�, nie b�dźcie przeraże-
ni. Bo te rzeczy musz� najpierw
nast�pić, ale koniec nie nadej-
dzie od razu”g.

10 Potem im powiedział: „Na-
ród powstanie przeciw naro-
dowih i królestwo przeciw kró-
lestwu i. 11 B�d� też wielkie
trz�sienia ziemi, a w jednym
miejscu po drugim głód i epi-
demie j. Ludzie b�d� ogl�dać
straszne zjawiska i wielkie zna-
ki z nieba.

12 „Ale zanim si� to wszyst-
ko stanie, ludzie wyst�pi� prze-
ciwko wam i b�d� was prześla-
dowaćk, wydaj�c was do synagog
i wi�zień. Z powodu mojego
imienia b�dziecie ci�gani przed
królów i namiestników l. 13 To
pozwoli wam dać świadectwo.
14 Dlatego postanówcie sobie
w sercu nie ćwiczyć zawczasu,
jak si� bronićm, 15 bo podsu-
n� wam takie słowa i dam
wam tak� m�drość, że wszys-

21:9 �Lub „zamieszkach; powstaniach”.

cy wasi przeciwnicy razem wzi�-
ci nie zdołaj� si� temu przeciw-
stawić ani tego podważyća.
16 Ponadto wydawać� was b�-
d� nawet rodzice, bracia, krew-
ni czy przyjaciele i niektórych
z was uśmierc�b. 17 Z powo-
du mojego imienia wszyscy b�d�
was nienawidzićc. 18 Ale na-
wet włos wam z głowy nie spad-
nied. 19 Dzi�ki wytrwałości za-
chowacie swoje życie�e.

20 „Kiedy jednak zobaczycie
Jerozolim� otoczon� przez obo-
zuj�ce wojskaf, wiedzcie, że
przybliżyło si� jej spustoszenieg.
21 Niech ci w Judei zaczn� ucie-
kać w góryh, ci, którzy s� w mie-
ście, niech z niego wyjd�, a ci
w jego okolicach niech do nie-
go nie wchodz�. 22 Bo s� to
dni wymierzania sprawiedliwo-
ści�, żeby si� spełniło wszystko,
co napisano. 23 Jakże trudno
b�dzie w te dni kobietom ci�żar-
nym i karmi�cym piersi�!i Bo na
kraj spadnie wielka udr�ka, a na
ten lud—kara. 24 Jedni zgin�
od miecza, drudzy zostan� upro-
wadzeni jako jeńcy do wszyst-
kich krajów�j. A Jerozolima b�-
dzie deptana przez narody�, aż
czasy wyznaczone narodom� do-
biegn� końcak.

25 „B�d� też znaki na słońcu,
ksi�życu i gwiazdach l, a na zie-
mi udr�ka narodów bezradnych
z powodu ryku wzburzonego
morza. 26 Ludzie b�d� mdleć
ze strachu w oczekiwaniu te-
go, co ma przyjść na świat�,
bo moce nieba zostan� wstrz�ś-
ni�te. 27 Wtedy zobacz� Syna
Człowieczegom przychodz�cego
w obłoku z moc� oraz w wiel-

21:16 �Lub „zdradzać”. 21:19 �Lub
„zyskacie swoj� dusz�”. 21:22 �Lub
„dni zemsty”. 21:24 �Dosł. „narodów”.
�Lub „pogan”. �Lub „czasy narodów;
czasy pogan”. 21:26 �Lub „zamieszka-
n� ziemi�”.
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kiej chwalea. 28 Ale gdy si� to
zacznie dziać, wyprostujcie si�
i podnieście głowy, bo zbliża si�
wasze wyzwolenie”.

29 Jezus podał im też nast�-
puj�cy przykład: „Popatrzcie na
drzewo figowe i wszystkie in-
ne drzewab. 30 Kiedy widzicie,
że wypuszczaj� p�ki, rozpozna-
jecie, że zbliża si� lato. 31 Po-
dobnie gdy zobaczycie, że te
rzeczy si� dziej�, wiedzcie,
że zbliża si� Królestwo Boże.
32 Zapewniam was, że to poko-
lenie nie przeminie, dopóki to
wszystko nie nast�pic. 33 Nie-
bo i ziemia przemin�, ale moje
słowa na pewno nie przemin�d.

34 „Miejcie si� na baczności,
żeby wasze serca nigdy nie sta-
ły si� oci�żałe z powodu przeja-
dania si�, upijaniae i trosk życio-
wychf i żeby ten dzień nagle was
nie zaskoczył 35 jak sidłog. Bo
przyjdzie na wszystkich miesz-
kańców ziemi. 36 Czuwajcieh

wi�c, cały czas zanosz�c błaga-
nia i, żebyście zdołali unikn�ć te-
go wszystkiego, co ma nast�pić,
i stan�ć przed Synem Człowie-
czym” j.

37 Za dnia Jezus nauczał w
świ�tyni, natomiast noce sp�-
dzał na Górze Oliwnej. 38 A
wcześnie rano cały lud przycho-
dził do niego do świ�tyni, żeby
go słuchać.

22 Zbliżało si�
´
Swi�to Przaś-

ników, nazywane Pasch��k.
2 Naczelni kapłani i uczeni
w piśmie� szukali skutecznego
sposobu, żeby pozbyć si� Jezu-
sa l, bo bali si� ludum. 3 Wtedy
Szatan wszedł w Judasza zwane-
go Iskariotem, który należał do

22:1 �W czasach Jezusa Pascha (14 ni-
san) była tak mocno powi�zana ze´
Swi�tem Przaśników (15-21 nisan), że
nieraz uważano j� za jego cz�ść. 22:2
�Zob. Słowniczek poj�ć.

Dwunastua. 4 Poszedł on wi�c
porozmawiać z naczelnymi kap-
łanami i przełożonymi świ�ty-
ni, jak im wydać Jezusab. 5 Ci
si� z tego ucieszyli i umówili si�,
że dadz� mu za to srebrnikic.
6 A on si� zgodził i zacz�ł szu-
kać okazji, żeby zdradzić Jezusa,
ale nie na oczach tłumu.

7 Nadeszło
´
Swi�to� Przaśni-

ków, podczas którego należało
złożyć ofiar� paschaln�d. 8 Je-
zus polecił wi�c Piotrowi i Ja-
nowi: „Idźcie przygotować nam
posiłek paschalny”e. 9 Oni za-
pytali: „Gdzie chcesz, żebyśmy
go przygotowali?”. 10 Na to on
rzekł: „Gdy wejdziecie do miasta,
wyjdzie wam na spotkanie czło-
wiek nios�cy dzban na wod�. Idź-
cie za nim do domu, do które-
go wejdzief. 11 A właścicielowi
domu powiedzcie, że Nauczyciel
pyta: ‚Gdzie jest pokój gościn-
ny, w którym mógłbym zjeść
z uczniami posiłek paschalny?’.
12 On pokaże wam urz�dzony
duży górny pokój. Tam przygo-
tujcie posiłek”. 13 Poszli wi�c
i zastali wszystko tak, jak im mó-
wił Jezus, i przygotowali posiłek
paschalny.

14 Kiedy nadeszła pora, Je-
zus zaj�ł miejsce� przy stole ra-
zem z apostołamig. 15 Powie-
dział do nich: „Bardzo chciałem
zjeść z wami ten posiłek pas-
chalny, zanim spotkaj� mnie
cierpienia. 16 Bo mówi� wam,
że już nie b�d� go jadł, dopó-
ki w Królestwie Bożym nie speł-
ni si� wszystko, co on przedsta-
wia”. 17 Potem wzi�ł kielich,
złożył podzi�kowania i rzekł:
„Weźcie go i podawajcie jeden
drugiemu. 18 Bo mówi� wam,
że odt�d nie b�d� już pił wina�,
aż nadejdzie Królestwo Boże”.

22:7 �Dosł. „dzień”. 22:14 �Lub „uło-
żył si�”. 22:18 �Lub „tego produktu
z winorośli”.
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19 Wzi�ł też chleba, złożył

podzi�kowania, połamał go i dał
im, mówi�c: „Ten chleb oznacza
moje ciałob, które ma być da-
ne za wasc. Czyńcie to na moj�
pami�tk�”d. 20 To samo zrobił
z kielichem. Po posiłku pas-
chalnym powiedział: „Ten kie-
lich oznacza nowe przymierzee

na mocy mojej krwi f, która ma
być za was wylanag.

21 „Przy stole ze mn� jest
mój zdrajcah. 22 To prawda, że
Syn Człowieczy odchodzi zgod-
nie z tym, co zostało posta-
nowione i, ale biada człowieko-
wi, który go zdradzi!” j. 23 Oni
wi�c zacz�li mi�dzy sob� dysku-
tować, kto z nich mógłby coś ta-
kiego zrobićk.

24 Zacz�li si� też mi�dzy sob�
gwałtownie sprzeczać, kto z nich
jest najważniejszyl. 25 Wtedy
on im powiedział: „Królowie na-
rodów panosz� si� wśród lu-
dzi, a ci, którzy maj� nad
nimi władz�, s� nazywani dobro-
czyńcamim. 26 Wy jednak ma-
cie być innin. Kto jest pośród
was najważniejszy, niech stanie
si� jak ktoś najmłodszyo, a kto
przewodzi—jak ten, kto usługu-
je. 27 Bo kto jest ważniejszy:
ten, kto usługuje przy stole, czy
ten, kto je� przy stole? Czy
nie ten, kto je�? Ale ja jestem po-
śród was jak ten, kto usługujep.

28 „Wy zawsze byliście przy
mnieq, gdy przechodziłem pró-
byr. 29 Dlatego ja zawieram z
wami przymierze co do Króle-
stwas—tak jak mój Ojciec zawarł
przymierze ze mn�— 30 byście
mogli jeść i pić przy moim sto-
le w moim Królestwiet, i zasiadać
na tronachu, żeby s�dzić 12 ple-
mion Izraelav.

31 „Szymonie, Szymonie, Sza-
tan zaż�dał, by mógł przesiać

22:27 �Lub „półleży”.

was wszystkich jak pszenic�a.
32 Ale ja błagałem za tob�, że-
byś nie stracił wiaryb. A ty, kiedy
wrócisz, umacniaj swoich bra-
ci”c. 33 Wtedy on rzekł: „Panie,
jestem gotowy iść z tob� i do
wi�zienia, i na śmierć”d. 34 Ale
Jezus powiedział: „Mówi� ci,
Piotrze, że zanim kogut dzisiaj
zapieje, trzy razy wyprzesz si�,
że mnie znasz”e.

35 Powiedział im jeszcze:
„Kiedy was wysłałem bez sakiew-
ki, torby i sandałów�f, czy cze-
goś wam brakowało?”. Odparli:
„Nie!”. 36 Wtedy rzekł do nich:
„Ale teraz kto ma sakiewk�,
niech j� zabierze, i tak samo tor-
b�. A kto nie ma miecza, niech
sprzeda swoj� wierzchni� szat�
i go sobie kupi. 37 Bo mówi�
wam, że musi si� na mnie spełnić
to, co jest napisane: ‚Został zali-
czony do przest�pców�’g. I speł-
nia si� to na mnie”h. 38 Na to
oni rzekli: „Panie, zobacz, tutaj
s� dwa miecze”. Powiedział: „Wy-
starczy”.

39 Potem poszedł zgodnie
ze swoim zwyczajem w kierun-
ku Góry Oliwnej, a za nim je-
go uczniowiei. 40 Gdy dotarli
na miejsce, rzekł do nich: „Módl-
cie si�, żeby nie ulec pokusie” j.
41 A sam oddalił si� od nich
na odległość rzutu kamieniem,
upadł na kolana i zacz�ł si�
modlić: 42 „Ojcze, jeśli chcesz,
zabierz ten kielich ode mnie. Ale
nie moja wola niech si� spełni,
lecz Twoja”k. 43 Wtedy ukazał
mu si� anioł z nieba i go umoc-
nił l. 44 On jednak był w ta-
kiej udr�ce, że modlił si� jesz-
cze żarliwiejm. A jego pot zacz�ł
przypominać krople krwi spada-
j�ce na ziemi�. 45 Gdy wstał

22:35 �Najwyraźniej chodzi o dodatko-
w� par� sandałów. 22:37 �Lub „tych,
którzy dopuszczaj� si� bezprawia”.
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od modlitwy i poszedł do ucz-
niów, zobaczył, że drzemi� wy-
czerpani ze smutkua. 46 Po-
wiedział im: „Czemu śpicie?
Wstańcie i módlcie si�, żeby nie
ulec pokusie”b.

47 Kiedy jeszcze mówił, nad-
ci�gn�ł tłum ludzi na czele
z Judaszem, jednym z Dwu-
nastu. Podszedł on do Jezu-
sa, żeby go pocałowaćc. 48 Ale
Jezus rzekł: „Judaszu, pocałun-
kiem zdradzasz Syna Człowie-
czego?”. 49 Gdy ci, którzy byli
z Jezusem, zobaczyli, na co
si� zanosi, zapytali: „Panie, czy
mamy użyć miecza?”. 50 Jeden
z nich ugodził nawet niewolnika
arcykapłana, odcinaj�c mu pra-
we uchod. 51 Ale Jezus powie-
dział: „Przestańcie”. I dotkn�ł
ucha tego człowieka, i go uzdro-
wił. 52 Nast�pnie zwrócił si�
do naczelnych kapłanów, przeło-
żonych świ�tyni i starszych lu-
du, którzy tam po niego przy-
szli: „Czy jestem przest�pc�,
że wyszliście po mnie z mie-
czami i pałkami?e 53 Gdy dzień
w dzień byłem z wami w świ�ty-
nif, nie podnieśliście na mnie r�-
kig. Ale to jest wasz czas, czas
panowania ciemności”h.

54 Wtedy go pojmali i po-
prowadzili i do domu arcykapła-
na. Piotr szedł z tyłu w pewnej
odległości j. 55 Gdy na środku
dziedzińca ludzie rozpalili ogni-
sko i usiedli razem, on też usiadł
wśród nichk. 56 W świetle og-
niska zobaczyła go pewna słu-
ż�ca. Przyjrzała mu si� uważ-
nie i powiedziała: „On również
był z nim”. 57 Ale Piotr te-
mu zaprzeczył: „Kobieto, nie
znam go”. 58 Po krótkim cza-
sie ktoś inny go zobaczył i po-
wiedział: „Ty też jesteś jed-
nym z nich”. Piotr odparł: „Nie
jestem” l. 59 Mniej wi�cej po
upływie godziny jeszcze ktoś in-

ny zacz�ł stanowczo twierdzić:
„On też na pewno był z nim, bo
przecież jest Galilejczykiem!”.
60 Ale Piotr rzekł: „Człowieku,
nie wiem, o co ci chodzi”. I na-
tychmiast, gdy jeszcze to mówił,
zapiał kogut. 61 Wtedy Pan
odwrócił si� i spojrzał na Piotra,
a on przypomniał sobie jego sło-
wa: „Dzisiaj, zanim kogut zapie-
je, trzy razy si� mnie zaprzesz”a.
62 I wyszedł na zewn�trz, i za-
cz�ł gorzko płakać.

63 A ludzie, którzy pilnowali
Jezusa, zacz�li si� z niego wy-
śmiewaćb i go bićc. 64 Zakryli
mu twarz i wołali: „Prorokuj!
Kto ci� uderzył?”. 65 I mówili
przeciwko niemu jeszcze wiele
innych obraźliwych rzeczy.

66 Gdy nastał dzień, zebrali
si� starsi ludu—zarówno naczel-
ni kapłani, jak i uczeni w piśmied.
Zaprowadzili Jezusa do sali San-
hedrynu i rzekli: 67 „Jeśli je-
steś Chrystusem, to nam to po-
wiedz”e. On im odparł: „Nawet
gdybym wam powiedział, i tak
byście w to nie uwierzyli. 68 A
gdybym was zapytał, i tak by-
ście nie odpowiedzieli. 69 Od-
t�d jednak Syn Człowieczyf

b�dzie zasiadał po prawej stro-
nie wszechmocnego Boga�”g.
70 Na to wszyscy rzekli: „Czy
wi�c jesteś Synem Bożym?”. Po-
wiedział wtedy: „Sami mówicie�,
że jestem”. 71 A oni zawołali:
„Czy potrzeba nam wi�cej dowo-
dów? Przecież sami usłyszeliśmy
to z jego własnych ust”h.

23 Nast�pnie wszyscy zebra-
ni powstali i zaprowadzili

Jezusa do Piłata i. 2 I zacz�li
go oskarżać j: „Stwierdziliśmy, że
ten człowiek podburza nasz na-
ród i zabrania płacić podatki

22:69 �Dosł. „po prawicy mocy Boga”.
22:70 � Idiom oznaczaj�cy odpowiedź
twierdz�c�.
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Cezarowia, a o sobie mówi,
że jest Chrystusem, królem”b.
3 Piłat zadał mu pytanie: „Czy
jesteś Królem

˙
Zydów?”. Je-

zus odpowiedział: „Sam to mó-
wisz”�c. 4 Wtedy Piłat rzekł do
naczelnych kapłanów i do tłu-
mów: „Nie widz� powodu, dla
którego miałbym skazać tego
człowieka”d. 5 Ale oni obsta-
wali przy swoim i mówili: „Na-
ucza po całej Judei i podburza
lud. Zacz�ł od Galilei i doszedł
aż tutaj”. 6 Kiedy Piłat to usły-
szał, zapytał, czy Jezus jest Ga-
lilejczykiem. 7 Gdy si� dowie-
dział, że pochodzi z terytorium
pod jurysdykcj� Heroda�e, ode-
słał go do niego, bo w tym
czasie Herod też był w Jerozo-
limie.

8 Na widok Jezusa Herod bar-
dzo si� ucieszył. Chciał go zo-
baczyć już od dłuższego czasu,
bo wiele o nim słyszałf i miał
nadziej�, że dokona on na jego
oczach jakiegoś cudu. 9 Zacz�ł
wi�c zasypywać go pytaniami,
ale on nic mu nie odpowiedziałg.
10 A naczelni kapłani i ucze-
ni w piśmie� raz po raz wsta-
wali i zaciekle go oskarżali.
11 Wtedy Herod razem ze swo-
imi żołnierzami potraktował Je-
zusa z pogard�h i zadrwił z nie-
goi, ubieraj�c go w okazał� szat�,
po czym odesłał go do Piłata.
12 Wtym dniu Herod i Piłat stali
si� przyjaciółmi, chociaż przed-
tem byli do siebie nastawieni
wrogo.

13 Potem Piłat zwołał na-
czelnych kapłanów, przywód-
ców ludu oraz sam lud 14 i po-
wiedział: „Przyprowadziliście do
mnie tego człowieka, oskarża-

23:3 � Idiom oznaczaj�cy odpowiedź
twierdz�c�. 23:7 �Chodzi o Heroda An-
typasa. Zob. Słowniczek poj�ć. 23:10,
26 �Zob. Słowniczek poj�ć.

j�c go, że podburza lud do rebe-
lii. Przesłuchałem go w waszej
obecności, ale nie stwierdzi-
łem, żeby był winny tego, co
mu zarzucaciea. 15 Właściwie to
i Herod nic takiego nie stwier-
dził, bo odesłał go do nas. Ten
człowiek nie zrobił nic, za co za-
sługiwałby na śmierć. 16 Dla-
tego wymierz� mu kar�b i go
zwolni�”. 17 ——� 18 Ale cały
tłum krzyczał: „Precz z nim!
Zwolnij Barabasza!”c. 19 (Cho-
dziło o człowieka, którego wtr�-
cono do wi�zienia za rebeli�
wszcz�t� w mieście i za mor-
derstwo). 20 Wtedy Piłat zno-
wu do nich przemówił, bo chciał
zwolnić Jezusad. 21 Na to oni
zacz�li wrzeszczeć: „Na pal z
nim! Na pal z nim!�”e. 22 On
wi�c po raz trzeci rzekł do nich:
„Dlaczego? Co złego zrobił? Nie
znalazłem nic, za co zasługiwał-
by na śmierć. Wymierz� mu ka-
r� i go zwolni�”. 23 Wtedy oni
stali si� natarczywi i wrzesz-
cz�c, ż�dali, żeby został stra-
cony�. I ich krzyki wzi�ły gó-
r�f. 24 Piłat postanowił wi�c
spełnić ich ż�danie. 25 Zwol-
nił człowieka, o którego si� do-
praszali, a który siedział w wi�-
zieniu za rebeli� i morderstwo.
Natomiast Jezusa, zgodnie z ich
wol�, wydał na stracenie.

26 Kiedy żołnierze odprowa-
dzali Jezusa, zatrzymali nieja-
kiego Szymona z Cyreny, id�ce-
go z pola, i kazali mu iść za
Jezusem i nieść jego pal m�ki�g.
27 A szło za nim mnóstwo lu-
dzi, w tym wiele kobiet, które
ze smutku biły si� w piersi i go
opłakiwały. 28 Jezus odwrócił
si� wi�c do tych kobiet i powie-
dział: „Córki Jerozolimy, prze-
stańcie płakać nade mn�. Płacz-

23:17 �Zob. Dodatek A3. 23:21 �Lub
„Stracić go na palu! Stracić go na palu!”.
23:23 �Lub „stracony na palu”.
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cie raczej nad sob� i nad swoimi
dziećmia, 29 bo nadchodz� dni,
gdy ludzie powiedz�: ‚Szcz�śli-
we kobiety niepłodne, te, które
nie rodziły, i te, które nie kar-
miły�!’b. 30 Wtedy ludzie zacz-
n� mówić do gór: ‚Padnijcie na
nas!’, a do wzgórz: ‚Zakryjcie
nas!’c. 31 Bo jeśli tak robi�, gdy
drzewo ma w sobie wilgoć, to co
si� stanie, gdy uschnie?”.

32 A z Jezusem prowadzo-
no również dwóch innych m�ż-
czyzn, przest�pców, żeby ich
stracić razem z nimd. 33 Kiedy
dotarli na miejsce zwane Czasz-
k�e, przybito do pala Jezusa,
a obok niego umieszczono tam-
tych przest�pców, jednego po
jego prawej stronie i jednego po
lewej f. 34 Tymczasem Jezus
mówił: „Ojcze, wybacz im, bo
nie wiedz�, co robi�”. A żołnie-
rze, chc�c rozdzielić jego sza-
ty, rzucili o nie losyg. 35 Lud
stał i si� przygl�dał, podczas
gdy przywódcy kpili z Jezusa:
„Ratował innych, to niech teraz
uratuje samego siebie, jeśli jest
Bożym Pomazańcem�, tym Wy-
branym”h. 36 Nawet żołnierze
wyśmiewali si� z niego. Podcho-
dzili, podawali mu kwaśne wino i

37 i mówili: „Jeśli jesteś Królem˙
Zydów, uratuj samego siebie”.
38 A nad nim był umieszczony
napis: „To jest Król

˙
Zydów” j.

39 Jeden z wisz�cych tam
przest�pców również zacz�ł
z niego drwićk: „Podobno jesteś
Chrystusem. Ratuj wi�c siebie
i nas!”. 40 Wtedy drugi prze-
st�pca zganił tamtego: „Czy ty
si� w ogóle Boga nie boisz?
Przecież otrzymałeś taki sam
wyrok. 41 My słusznie zostali-
śmy ukarani—dostaliśmy to, na

23:29 �Dosł. „łona, które nie rodziły,
i piersi, które nie karmiły”. 23:35 � Ina-
czej „Chrystusem” (gr. Christòs).

co zasłużyliśmy. Ale on nie
zrobił nic złego”. 42 Nast�p-
nie powiedział: „Jezusie, pa-
mi�taj o mnie, gdy si� znaj-
dziesz w swoim Królestwie”a.
43 A Jezus rzekł do niego: „Za-
pewniam ci� dzisiaj, że b�dziesz
ze mn� w raju”b.

44 Było około godziny 6�,
a jednak cał� krain� ogarn�ła
ciemność i trwała aż do godzi-
ny 9�c— 45 bo zanikło świat-
ło słoneczne. Wtedy to zasłona
sanktuariumd rozdarła si� przez
środeke. 46 A Jezus głośno za-
wołał: „Ojcze, w Twoje r�ce po-
wierzam swojego ducha”f. Po
tych słowach umarł�g. 47 Kie-
dy setnik� zobaczył, co si� wy-
darzyło, zacz�ł wychwalać Boga
i mówić: „Ten człowiek rzeczy-
wiście był prawy”h. 48 Z ko-
lei ludzie, którzy tłumnie zebrali
si� na to widowisko i zobaczyli,
co zaszło, wrócili do domów, bi-
j�c si� w piersi. 49 A wszys-
cy, którzy go znali, stali w pew-
nej odległości. Również kobiety,
które towarzyszyły mu od Gali-
lei, obserwowały cał� t� sytua-
cj� i.

50 A był pewien członek Ra-
dy� o imieniu Józef, człowiek
dobry i prawy j. 51 (Nie poparł
on w głosowaniu niecnych pla-
nów ani działań Rady). Pocho-
dził z Arymatei, miasta Judej-
czyków, i oczekiwał Królestwa
Bożego. 52 Człowiek ten po-
szedł do Piłata i poprosił o cia-
ło Jezusa. 53 Zdj�ł jek i za-
win�ł w delikatn� tkanin�
lnian�, po czym złożył w gro-
bowcu� wykutym w skalel,
w którym jeszcze nikt nie był

23:44 �Czyli ok. 12 w południe. �Czyli
ok. 3 po południu. 23:46 �Lub „wydał
ostatnie tchnienie”. 23:47 �Lub „cen-
turion”, oficer dowodz�cy oddziałem
100 żołnierzy. 23:50 �Lub „Sanhedry-
nu”. 23:53 �Lub „grobowcu pami�ci”.
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pochowany. 54 Był to dzień
Przygotowania�a i zaraz miał si�
zacz�ć szabatb. 55 A kobiety,
które przybyły z Jezusem z Ga-
lilei, również poszły na to miej-
sce i zobaczyły grobowiec�, i wi-
działy, jak złożono ciało Jezusac.
56 Potem wróciły, żeby przygo-
tować wonne korzenie i pachn�-
ce olejki. Ale oczywiście w sza-
bat zgodnie z przykazaniem
odpoczywałyd.

24 A w pierwszym dniu ty-
godnia bardzo wcześnie

przyszły do grobowca� z won-
nościami, które przygotowałye.
2 Ale okazało si�, że kamień
od grobowca� został odtoczo-
nyf. 3 Kiedy weszły do środka,
nie znalazły ciała Pana Jezu-
sag 4 i były tym zdezoriento-
wane. Nagle stan�li przy nich
dwaj m�żczyźni w lśni�cych sza-
tach. 5 Przestraszone, pochy-
liły głowy ku ziemi, a oni
odezwali si� do nich: „Czemu
wśród umarłych szukacie tego,
który żyje?h 6 Nie ma go tu-
taj. Został wskrzeszony. Przypo-
mnijcie sobie, co wam powie-
dział, gdy jeszcze był w Galilei—
7 że Syn Człowieczy musi być
wydany grzesznikom i stracony
na palu, a trzeciego dnia ma
powstać z martwych”i. 8 Wte-
dy one przypomniały sobie jego
słowa j. 9 Wróciły wi�c stam-
t�d� i o wszystkim opowiedziały
Jedenastu oraz pozostałym ucz-
niomk. 10 Były to Maria Mag-
dalena, Joanna i Maria, matka
Jakuba. Także inne kobiety, któ-
re im towarzyszyły, powiedzia-
ły o tym apostołom. 11 Ale im
wydawało si� to niedorzeczne
i nie wierzyli kobietom.

23:54 �Zob. Słowniczek poj�ć. 23:55
�Lub „grobowiec pami�ci”. 24:1, 2,
12, 22 �Lub „grobowca pami�ci”. 24:9
�Dosł. „wróciły od grobowca pami�ci”.

12 Piotr jednak wstał i po-
biegł do grobowca�. Kiedy si�
pochylił i zajrzał do środka, zo-
baczył same lniane płótna. Od-
szedł wi�c, zastanawiaj�c si�,
co si� mogło wydarzyć.

13 Tego dnia dwaj uczniowie
w�drowali do wsi Emaus, leż�cej
jakieś 11 kilometrów� od Jerozo-
limy, 14 i rozmawiali o wszyst-
kim, co si� stało.

15 Gdy tak dyskutowali, pod-
szedł do nich sam Jezus i zacz�ł
z nimi iść. 16 Ale oni, chociaż
go widzieli, nie rozpoznali goa.
17 Zapytał ich: „O czym tak
dyskutujecie po drodze?”. Wte-
dy stan�li zasmuceni. 18 Je-
den z nich, Kleopas, powiedział:
„Czy jesteś nietutejszy i miesz-
kasz w Jerozolimie samotnie?
Czy nie wiesz, co si� tam w
ostatnich dniach wydarzyło?�”.
19 Zapytał wi�c: „Co takie-
go?”. Powiedzieli: „Nie słyszałeś
o Jezusie Nazarejczykub, który
przed Bogiem i ludźmi okazał
si� pot�żnym prorokiem, zarów-
no w słowach, jak i czynach?c

20 I o tym, jak nasi naczelni
kapłani i przywódcy ludu wydali
go na śmierćd i przybili do pa-
la? 21 A my mieliśmy nadzie-
j�, że właśnie ten człowiek wy-
zwoli Izraelae. I już trzeci dzień
mija, odk�d si� to zdarzyło.
22 W dodatku zdziwiło nas to,
co usłyszeliśmy od niektórych
kobiet z naszego grona. Wcześ-
nie rano poszły do grobowca�f,
23 ale nie znalazły ciała. Wróci-
ły wi�c i twierdziły, że zobaczy-
ły aniołów, którzy powiedzieli,
że on żyje. 24 Potem do gro-

24:13 �Dosł. „60 stadiów”. Stadium od-
powiadało 185 m. Zob. Dodatek B14.
24:18 �Możliwe też „czy jesteś w Jero-
zolimie jedynym przybyszem, który nie
wie, co si� tam w ostatnich dniach wy-
darzyło?”.
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bowca� poszło kilku z nasa. I za-
stali wszystko tak, jak powie-
działy kobiety, ale Jezusa nie zo-
baczyli”.

25 Wtedy Jezus rzekł do nich:
„O nierozumni! Czemu tak trud-
no wam uwierzyć we wszyst-
ko, co mówili prorocy? 26 Czy
Chrystus nie musiał tego wy-
cierpiećb, żeby wejść do swojej
chwały?”c. 27 I pocz�wszy od
słów zapisanych przez Mojżesza
i wszystkich prorokówd, tłuma-
czył im to, co si� do niego odno-
siło w całych Pismach.

28 W końcu zbliżyli si� do
wioski, do której w�drowali, a on
sprawiał wrażenie, jakby miał
iść dalej. 29 Ale oni nalegali na
niego: „Zostań z nami, bo już
prawie wieczór i zaraz b�dzie
ciemno”. Został wi�c z nimi.
30 A w trakcie posiłku� wzi�ł
chleb, pomodlił si��, połamał go
i zacz�ł im podawaće. 31 Wte-
dy otworzyły im si� oczy i go
rozpoznali, ale on im znikn�łf.
32 I odezwali si� jeden do dru-
giego: „Czy nasze serca nie pło-
n�ły, gdy w drodze do nas mó-
wił i w pełni objaśniał nam
Pisma?”. 33 Od razu wstali i
wrócili do Jerozolimy. Tam zna-
leźli Jedenastu i innych, ze-
branych razem, 34 którzy po-
wiedzieli: „Pan naprawd� został
wskrzeszony i ukazał si� Szy-
monowi!”g. 35 Wtedy sami opo-
wiedzieli, co ich spotkało w dro-
dze i jak rozpoznali Jezusa po
łamaniu chlebah.

36 Kiedy uczniowie o tym
rozmawiali, on sam stan�ł po-
śród nich i rzekł: „Pokój wam”i.
37 Ale oni, wystraszeni, wr�cz
przerażeni, uznali, że widz� du-
cha. 38 Powiedział wi�c do

24:24 �Lub „grobowca pami�ci”.
24:30 �Lub „gdy ułożył si� z nimi przy
stole”. �Dosł. „pobłogosławił go”.

nich: „Czemu si� boicie i cze-
mu w�tpicie w swoich sercach?
39 Popatrzcie na moje r�ce
i stopy—to jestem ja. Dotknij-
cie mnie i mi si� przyjrzyjcie.
Przecież duch nie ma ciała ani
kości, a ja mam”. 40 Nast�p-
nie pokazał im r�ce i stopy.
41 Gdy oni, choć bardzo ucie-
szeni i zdumieni, wci�ż jeszcze
nie dowierzali, zapytał ich: „Ma-
cie tu coś do jedzenia?”. 42 Po-
dali mu wi�c kawałek pieczonej
ryby, 43 a on go wzi�ł i zjadł
na ich oczach.

44 Potem rzekł do nich: „Kie-
dy jeszcze byłem z wami, po-
wiedziałem wama, że musi si�
spełnić wszystko, co o mnie na-
pisano w Prawie Mojżeszowym,
w pismach proroków i w Psal-
mach”b. 45 Wtedy całkowicie
otworzył im umysły, żeby po-
j�li znaczenie Pismc, 46 i po-
wiedział im: „Jest napisane, że
Chrystus b�dzie cierpiał i trze-
ciego dnia powstanie z mart-
wychd, 47 a ze wzgl�du na je-
go imi� b�dzie głoszone wśród
wszystkich narodówe—pocz�w-
szy od Jerozolimyf—or�dzie na-
wołuj�ce do skruchy, która
prowadzi do przebaczenia grze-
chówg. 48 Wy b�dziecie dawać
o tym świadectwoh. 49 A ja
zsyłam wam to, co obiecał mój
Ojciec. Przebywajcie w mieście,
dopóki nie otrzymacie mocy
z wysokości”i.

50 Później poprowadził ich aż
do Betanii. Nast�pnie uniósł r�ce
i ich pobłogosławił. 51 Właśnie
wtedy, gdy ich błogosławił, zo-
stał od nich zabrany i uniesiony
do niebaj. 52 A oni złożyli mu
hołd� i z wielk� radości� wró-
cili do Jerozolimyk. 53 I wci�ż
przebywali w świ�tyni, wysławia-
j�c Boga l.

24:52 �Lub „pokłon”.

ROZDZ. 24
a Łk 24:12

Jn 20:3

b Ps 22:16-18
Iz 53:7-9
1Ko 15:3

c Flp 2:9-11
Heb 2:9
1Pt 1:11

d Jn 1:45
Dz 10:43
Dz 26:22

e Mt 14:19
Mt 15:36
Mk 6:41

f Jn 20:19

g 1Ko 15:3, 5

h Łk 24:30, 31

i Jn 20:21
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a Mt 16:21

Łk 9:22

b Łk 24:27

c Jn 12:16

d Iz 53:5
Mk 9:31

e Gal 3:14

f Dz 4:1, 2
Dz 5:27, 28

g Dz 5:31

h Jn 15:26, 27
Dz 1:8

i Jl 2:28
Jn 14:16
Dz 1:4, 5
Dz 2:1, 4

j Dz 1:9

k Jn 16:22
Dz 1:12

l Dz 2:46, 47
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JANA
ZARY S T R E

´
S C I

1 Słowo stał si� ciałem (1-18)´
Swiadectwo Jana Chrzciciela (19-28)
Jezus Barankiem Bożym (29-34)
Pierwsi uczniowie Jezusa (35-42)
Filip i Natanael (43-51)

2 Wesele w Kanie; zamiana
wody w wino (1-12)

Jezus oczyszcza świ�tyni� (13-22)
Jezus wie, co jest w sercu człowieka (23-25)

3 Jezus i Nikodem (1-21)
Ponowne narodzenie (3-8)
Bóg kocha ludzi (16)

Jan po raz ostatni składa świadectwo
o Jezusie (22-30)

Ten, który przychodzi z góry (31-36)

4 Jezus i Samarytanka (1-38)
Oddawanie czci Bogu
„duchem i prawd�” (23, 24)

Wielu Samarytan zaczyna wierzyć
w Jezusa (39-42)

Jezus uzdrawia syna urz�dnika
królewskiego (43-54)

5 Uzdrowienie chorego przy sadzawce
Betzata (1-18)

Jezus ma władz� od Ojca (19-24)
Umarli usłysz� głos Jezusa (25-30)´
Swiadectwa o Jezusie (31-47)

6 Jezus karmi 5000 (1-15)
Jezus chodzi po wodzie (16-21)
Jezus „chlebem życia” (22-59)
Wielu gorszy si� słowami Jezusa (60-71)

7 Jezus idzie na
´
Swi�to Namiotów (1-13)

Jezus naucza podczas świ�ta (14-24)
Różne pogl�dy na temat
Chrystusa (25-52)

8 Ojciec świadczy o Jezusie (12-30)
Jezus „światłem świata” (12)

Dzieci Abrahama (31-41)
„Dzi�ki prawdzie
staniecie si� wolni” (32)

Dzieci Diabła (42-47)
Jezus a Abraham (48-59)

9 Jezus uzdrawia niewidomego
od urodzenia (1-12)

Uzdrowiony m�żczyzna wypytywany
przez faryzeuszy (13-34)´

Slepota faryzeuszy (35-41)

10 Pasterz i owczarnie (1-21)
Jezus jest wspaniałym
pasterzem (11-15)

„Mam też drugie owce” (16)˙
Zydzi podchodz� do Jezusa
podczas

´
Swi�ta Poświ�cenia (22-39)

Wielu
˙
Zydów nie chce uwierzyć (24-26)

„Moje owce słuchaj� mojego
głosu” (27)

Syn pozostaje w jedności
z Ojcem (30, 38)

Wiele ludzi za Jordanem zaczyna
wierzyć (40-42)

11
´
Smierć Łazarza (1-16)
Jezus pociesza Mart� i Mari� (17-37)
Jezus wskrzesza Łazarza (38-44)
Spisek w celu zabicia Jezusa (45-57)

12 Maria wylewa olejek na stopyJezusa (1-11)
Tryumfalny wjazd Jezusa
do Jerozolimy (12-19)

Jezus zapowiada swoj� śmierć (20-37)
Brak wiary

˙
Zydów spełnieniem

proroctwa (38-43)
Jezus przyszedł wybawić świat (44-50)

13 Jezus myje uczniom nogi (1-20)
Jezus wskazuje, że Judasz
jest zdrajc� (21-30)

Nowe przykazanie (31-35)
Miłość znakiem rozpoznawczym (35)

Zapowiedź zaparcia si� Piotra (36-38)

14 Jezus jedyn� drog� prowadz�c�
do Ojca (1-14)
„Ja jestem drog�, prawd� i życiem” (6)

Jezus obiecuje ducha świ�tego (15-31)
„Ojciec jest wi�kszy niż ja” (28)

15 Prawdziwa winorośl (1-10)
Przykazanie co do naśladowania
miłości Chrystusa (11-17)
„Nie ma miłości wi�kszej niż ta” (13)´

Swiat nienawidzi uczniów Jezusa (18-27)

16 Uczniowie Jezusa mog� stan�ć
w obliczu śmierci (1-4a)



1 Na pocz�tku był Słowoa.
Słowo był u Bogab i Słowo

był bogiem�c. 2 Właśnie on był
na pocz�tku u Boga. 3 Wszyst-
ko zacz�ło istnieć poprzez nie-
god. Bez jego udziału nic nie za-
cz�ło istnieć.

Tym, co zacz�ło istnieć 4 po-
przez niego, było życie, a ży-
cie było światłem dla ludzie.
5 ´

Swiatło świeci w ciemności f.
Ciemność nie była w stanie go
przezwyci�żyć.

6 Przez Boga został posłany
pewien człowiek. Miał na imi�
Jang. 7 Przyszedł jako świa-
dek, żeby świadczyć o świetleh

i żeby poprzez niego uwierzyli
najróżniejsi ludzie. 8 To nie on
był tym światłem i, ale miał
świadczyć o tym świetle.

9 Prawdziwe światło, które
oświetla najróżniejszych ludzi,

1:1 �Lub „boski”.

miało akurat przyjść na świata.
10 Słowo był na świecieb i świat
zacz�ł poprzez niego istniećc,
ale go nie poznał. 11 Przy-
szedł on do własnego ludu, ale
ten go nie przyj�ł. 12 Jednak
tym wszystkim, którzy go przy-
j�li, dał prawo stać si� dziećmi
Bożymid, ponieważ wierzyli w je-
go imi�e. 13 W rezultacie naro-
dzili si� nie z ludzi� ani z ich
woli�, nie z woli jakiegoś m�ż-
czyzny, ale z Bogaf.

14 A Słowo stał si� ciałemg

i przebywał wśród nas. Widzie-
liśmy jego chwał�—chwał�, ja-
k� jednorodzony synh otrzymuje
od ojca. Był pełen niezasłużo-
nej życzliwości� Bożej i prawdy.
15 (To o nim świadczył Jan. Za-
wołał wr�cz: „Właśnie o nim mó-
wiłem: ‚Ten, który idzie za mn�,

1:13 �Dosł. „krwi”. �Dosł. „woli ciała”.
1:14 �Lub „pełen łaski”.

Działanie ducha świ�tego (4b-16)
Ból uczniów zamieni si� w radość (17-24)
Jezus zwyci�ża świat (25-33)

17 Ostatnia modlitwa Jezusa
z apostołami (1-26)˙
Zeby móc żyć wiecznie,
trzeba poznać Boga (3)

Chrześcijanie nie s� cz�ści�
świata (14-16)

„Twoje słowo jest prawd�” (17)
„Dałem im poznać Twoje imi�” (26)

18 Judasz zdradza Jezusa (1-9)
Piotr wyci�ga miecz (10, 11)
Jezus zaprowadzony do Annasza (12-14)
Piotr pierwszy raz zapiera si�
Jezusa (15-18)

Jezus przed Annaszem (19-24)
Piotr drugi i trzeci raz zapiera si�
Jezusa (25-27)

Jezus przed Piłatem (28-40)
„Moje Królestwo nie jest cz�ści�
tego świata” (36)

19 Jezus ubiczowany i wyśmiany (1-7)
Piłat ponownie przesłuchuje
Jezusa (8-16a)

Jezus przybity do pala
na Golgocie (16b-24)

Jezus zapewnia opiek�
swojej matce (25-27)´

Smierć Jezusa (28-37)
Pochowanie Jezusa (38-42)

20 Pusty grobowiec (1-10)
Jezus ukazuje si� Marii Magdalenie (11-18)
Jezus ukazuje si� uczniom (19-23)
Tomasz w�tpi, ale potem daje si�
przekonać (24-29)

Cel spisania tego zwoju (30, 31)

21 Jezus ukazuje si� uczniom (1-14)
Piotr zapewnia Jezusa,
że go kocha (15-19)
„Karm moje owieczki” (17)

Przyszłość ucznia, którego Jezus
szczególnie kochał (20-23)

Podsumowanie (24, 25)

ROZDZ. 1
a Kol 1:15

Obj 19:11, 13
b Prz 8:22, 30
c Iz 9:6

Jn 1:18
Flp 2:5, 6

d Jn 1:10
e Jn 8:12
f Jn 3:19
g Mt 3:1

Łk 3:2
h Mt 3:11
i Jn 1:19, 20
��������������������

szpalta 2
a Mt 4:16, 17

Jn 3:19
Jn 12:46
1Jn 2:8

b Jn 1:14
c Rdz 1:26

1Ko 8:6
Kol 1:16
Heb 1:2

d Rz 8:14, 16
Ef 1:5
1Jn 3:1

e Gal 3:26
f Jn 3:3

1Pt 1:23
1Jn 3:9

g Flp 2:7
1Tm 3:16
Heb 2:14

h Jn 3:16

1475 JANA Zarys treści do 1:15



JANA 1:16-41 1476
wysun�ł si� przede mnie, bo ist-
niał przede mn�’”)a. 16 A ze
swojej pełni wszystkich nas
obficie obdarzał niezasłużon�
życzliwości�. 17 Bo Prawo zo-
stało przekazane za pośrednic-
twem Mojżeszab, a niezasłużona
życzliwośćc i prawda przyszły za
pośrednictwem Jezusa Chrystu-
sad. 18 ˙

Zaden człowiek nigdy
nie widział Bogae. Ale jednoro-
dzony bógf, który zajmuje miej-
sce u boku� Ojcag, wyjaśnił, ja-
ki On jesth.

19 Oto co zaświadczył Jan,
gdy

˙
Zydzi wysłali do niego kap-

łanów i Lewitów z Jerozolimy,
żeby go spytali: „Kim jesteś?”i.
20 Nie uchylał si� od odpowie-
dzi, ale otwarcie wyznał: „Nie je-
stem Chrystusem”. 21 Wtedy
go zapytali: „Kim wi�c jesteś?
Eliaszem?” j. Odrzekł: „Nie”. „A
może jesteś oczekiwanym Pro-
rokiem?”k. Odparł: „Nie!”. 22 Do-
ciekali wi�c: „No to kim je-
steś? Powiedz nam, żebyśmy
mogli dać odpowiedź tym, któ-
rzy nas wysłali. Ty sam za ko-
go si� uważasz?”. 23 Odrzekł:
„Jestem tym, który woła na
pustkowiu: ‚Prostujcie drog� Je-
howie�’l—jak powiedział prorok
Izajasz”m. 24 Ludzie ci, wysła-
ni przez faryzeuszy, 25 zapy-
tali go wi�c: „W takim razie
dlaczego chrzcisz�, skoro nie je-
steś ani Chrystusem, ani Elia-
szem, ani oczekiwanym Proro-
kiem?”. 26 Jan odpowiedział:
„Ja chrzcz� wod�. Pośród was
jest ktoś, kogo nie znacie,
27 ktoś, kto idzie za mn�,
ale ja nie jestem godny rozwi�-
zać mu rzemyka u sandała”n.
28 A działo si� to w Betanii za
Jordanem, gdzie Jan chrzciło.

1:18 �Lub „u piersi”. Chodzi o szcze-
góln�, uprzywilejowan� pozycj�. 1:23
�Zob. Dodatek A5. 1:25 �Lub „zanu-
rzasz”.

29 Nast�pnego dnia Jan zo-
baczył id�cego do niego Je-
zusa i rzekł: „Oto Baraneka

Boży, który usuwa grzechb świa-
ta!c 30 To o nim powiedziałem:
‚Idzie za mn� ten, który wysu-
n�ł si� przede mnie, bo istniał
przede mn�’d. 31 Ja też go nie
znałem, ale po to przyszedłem
chrzcić wod�, żeby Izrael mógł
si� dowiedzieć, kim on jest”e.
32 Jan zaświadczył również:
„Zobaczyłem, jak duch świ�ty
zst�pował z nieba niczym goł�b
i na nim pozostałf. 33 Nie zna-
łem go, ale Ten, który mnie po-
słał, żebym chrzcił wod�, rzekł
do mnie: ‚Gdy nad kimś zoba-
czysz ducha—jak zst�puje na
niego i na nim pozostajeg—
wiedz, że to ten, który chrzci du-
chem świ�tym’h. 34 I ja to wi-
działem, i zaświadczam, że to
jest Syn Boży”i.

35 Nazajutrz Jan znowu tam
był, a z nim dwaj jego ucznio-
wie. 36 Na widok przechodz�-
cego Jezusa zawołał: „Oto Ba-
ranek j Boży!”. 37 Kiedy ci dwaj
uczniowie usłyszeli te słowa,
poszli za Jezusem. 38 Gdy Je-
zus si� odwrócił i zobaczył, że
id� za nim, zapytał: „Szukacie
czegoś?”. Oni odrzekli: „Rabbi,
gdzie si� zatrzymałeś?”. (Rab-
bi znaczy „nauczyciel”). 39 Po-
wiedział do nich: „Chodźcie zo-
baczyć”. Poszli wi�c i zobaczyli,
gdzie si� zatrzymał, i tego dnia
z nim pozostali. A było około
godziny 10�. 40 Jednym z tych
dwóch uczniów, którzy usłyszeli
słowa Jana i poszli za Jezusem,
był Andrzejk, brat Szymona Pio-
tra. 41 Ten najpierw odszukał
swojego brata, Szymona, i po-
wiedział do niego: „Znaleźliśmy
Mesjasza” l (to znaczy Chrys-

1:39 �Czyli ok. 4 po południu.
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h Mt 11:27

i Łk 3:15
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tusa), 42 po czym zaprowadził
go do Jezusa. Gdy Jezus spoj-
rzał na niego, rzekł: „Ty jesteś
Szymona, syn Jana. B�dziesz
si� nazywał Kefas” (to znaczy
Piotr)b.

43 Nast�pnego dnia Jezus
postanowił udać si� do Gali-
lei. Kiedy spotkał Filipac, powie-
dział do niego: „B�dź moim na-
śladowc�”. 44 Filip pochodził
z Betsaidy, z miasta Andrzeja
i Piotra. 45 Gdy spotkał Nata-
naelad, rzekł do niego: „Znaleźli-
śmy tego, o którym napisał Moj-
żesz w Prawie oraz prorocy—
Jezusa z Nazaretu, syna Józe-
fa”e. 46 Ale Natanael zapytał:
„Czy z Nazaretu może być coś
dobrego?”. Filip odparł: „Chodź
i zobacz”. 47 Kiedy Jezus zo-
baczył Natanaela id�cego w je-
go stron�, powiedział o nim: „To
naprawd� Izraelita, w którym
nie ma fałszu”f. 48 Natanael go
spytał: „Sk�d mnie znasz?”. Je-
zus odrzekł: „Widziałem ci� pod
drzewem figowym, jeszcze za-
nim ci� zawołał Filip”. 49 Wte-
dy Natanael oświadczył: „Rab-
bi, ty jesteś Synem Bożym,
Królem Izraela”g. 50 Na to Je-
zus rzekł: „Czy wierzysz, bo ci
powiedziałem, że widziałem ci�
pod drzewem figowym? Zoba-
czysz jeszcze wi�ksze rzeczy niż
te”. 51 Nast�pnie dodał: „Za-
pewniam was, że zobaczycie nie-
bo otwarte oraz aniołów Bożych
wst�puj�cych w gór� i zst�puj�-
cych do Syna Człowieczego”h.

2 Trzeciego dnia w Kanie Gali-
lejskiej odbywało si� wesele,

na którym była matka Jezusa.
2 Jezus i jego uczniowie też zo-
stali na nie zaproszeni.

3 Gdy zabrakło wina, mat-
ka Jezusa powiedziała do nie-
go: „Nie maj� wina”. 4 Ale Je-
zus jej odparł: „Czy to moja albo

twoja sprawa?� Mój czas jesz-
cze nie nadszedł”. 5 Wtedy ona
zwróciła si� do usługuj�cych:
„Zróbcie wszystko, co wam po-
wie”. 6 A stało tam sześć ka-
miennych dzbanów na wod�, jak
tego wymagały żydowskie regu-
ły dotycz�ce obmywań cere-
monialnycha. Każdy z nich mógł
pomieścić dwie lub trzy mia-
ry płynów�. 7 Jezus powie-
dział usługuj�cym: „Napełnijcie
te dzbany wod�”. Napełnili je
wi�c po brzegi. 8 Wtedy rzekł:
„Teraz zaczerpnijcie troch� te-
go, co w nich jest, i zanieście
gospodarzowi wesela”. I tak zro-
bili. 9 Gospodarz wesela spró-
bował wody zamienionej w wi-
no i nie wiedz�c, sk�d si�
ono wzi�ło (chociaż usługuj�-
cy, którzy zaczerpn�li wody, wie-
dzieli), zawołał pana młodego
10 i mu powiedział: „Wszyscy
inni najpierw podaj� dobre wi-
no, a gdy goście sobie podpi-
j�—gorsze. Ty zachowałeś dobre
wino aż do teraz”. 11 To, cze-
go Jezus dokonał w Kanie Gali-
lejskiej, było jego pierwszym cu-
dem. W ten sposób ujawnił
swoj� chwał�b i jego uczniowie
uwierzyli w niego.

12 Potem on, jego matka,
braciac i uczniowie przybyli do
Kafarnaumd, ale nie pozostali
tam długo.

13 Właśnie zbliżała si� żydow-
ska Paschae i Jezus udał si� do
Jerozolimy. 14 W świ�tyni za-
stał sprzedawców bydła, owiec
i goł�bif, a także tych, którzy
siedzieli i wymieniali pieni�dze.

2:4 �Dosł. „co mnie i tobie, kobieto?”.
Był to idiom wyrażaj�cy sprzeciw. Uży-
cie słowa „kobieta” nie oznaczało bra-
ku szacunku. 2:6 �Wspomnian� miar�
obj�tości płynów prawdopodobnie był
bat, który odpowiadał 22 l. Zob. Doda-
tek B14.
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b Mt 16:18

c Mt 10:2, 3
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15 Zrobił wi�c bicz z powro-
zów, wyp�dził ich wszystkich ze
świ�tyni razem z owcami i byd-
łem, rozsypał monety wymienia-
j�cych pieni�dze i poprzewracał
ich stołya. 16 A do sprzedaw-
ców goł�bi rzekł: „Zabierzcie to
st�d! Przestańcie robić z domu
mojego Ojca miejsce handlu�!”b.
17 Wtedy jego uczniowie przy-
pomnieli sobie, że jest napisa-
ne: „Gorliwość o Twój dom mnie
pożre”c.

18 A
˙
Zydzi mu powiedzieli:

„Jaki znak nam pokażesz na do-
wódd, że masz prawo robić ta-
kie rzeczy?”. 19 Jezus odparł:
„Zburzcie t� świ�tyni�, a ja
w trzy dni j� odbuduj�”e. 20 ˙

Zy-
dzi odrzekli: „T� świ�tyni� bu-
dowano 46 lat, a ty j� odbu-
dujesz w trzy dni?”. 21 Ale on
mówił o świ�tyni swojego ciałaf.
22 Kiedy jednak został wskrze-
szony, jego uczniowie przypo-
mnieli sobie, że tak mawiałg.
I uwierzyli Pismom oraz słowom
Jezusa.

23 A gdy był w Jerozolimie
na świ�cie Paschy, wiele ludzi
w niego uwierzyło, widz�c cu-
da, których dokonywał. 24 Ale
sam Jezus nie do końca im ufał,
bo znał natur� ludzk�. 25 Nie
potrzebował, żeby ktoś wysta-
wiał mu opini� o człowieku, bo
sam wiedział, co było w sercu
każdegoh.

3 Był pewien faryzeusz o imie-
niu Nikodemi, jeden z przy-

wódców żydowskich. 2 Przy-
szedł on w nocy j do Jezusa
i powiedział: „Rabbik, wiemy, że
jesteś nauczycielem wysłanym
przez Boga, bo nikt nie mógł-
by dokonywać cudów l, których
ty dokonujesz, gdyby Bóg nie
był z nim”m. 3 Jezus mu rzekł:
„Zapewniam ci�, że jeśli ktoś

2:16 �Lub „targowisko”.

nie narodzi si� ponownie�a, nie
może zobaczyć Królestwa Boże-
go”b. 4 Wtedy Nikodem zapy-
tał: „Jak człowiek może si� uro-
dzić, gdy jest stary? Czy może
po raz drugi wejść do łona mat-
ki i si� urodzić?”. 5 Jezus od-
rzekł: „Zapewniam ci�, że jeśli
ktoś nie narodzi si� z wodyc

i duchad, nie może wejść do Kró-
lestwa Bożego. 6 Co si� naro-
dziło z ciała, jest ciałem, a co
si� narodziło z ducha, jest du-
chem. 7 Nie dziw si�, że ci
powiedziałem: Musicie narodzić
si� ponownie. 8 Wiatr wieje,
gdzie chce, i słyszysz jego szum,
ale nie wiesz, sk�d i dok�d wie-
je. Tak samo jest z każdym, kto
si� narodził z ducha”e.

9 Nikodem rzekł: „Jak to
możliwe?”. 10 Jezus mu odpo-
wiedział: „Jesteś nauczycielem
Izraela i tego nie wiesz? 11 Za-
pewniam ci�, że mówimy to, co
wiemy, i świadczymy o tym, co
widzieliśmy, ale nie przyjmujecie
naszego świadectwa. 12 Jeśli
dalej nie wierzycie w to, co wam
mówiłem o sprawach ziemskich,
to jak uwierzycie, gdy b�d� wam
mówił o sprawach niebiańskich?
13 Ponadto nikt nie wst�pił do
niebaf oprócz tego, który z nie-
ba zst�piłg—Syna Człowieczego.
14 I jak Mojżesz uniósł w gó-
r� w�ża na pustkowiuh, tak mu-
si być uniesiony w gór� Syn
Człowieczy i, 15 żeby każdy, kto
w niego wierzy, mógł żyć wiecz-
niej.

16 „Bo Bóg tak bardzo ko-
cha ludzi�, że dał swojego jed-
norodzonego Synak, żeby nikt,
kto w niego wierzy, nie zgin�ł�,
ale mógł żyć wiecznie l. 17 Bóg
przecież nie po to posłał swoje-
go Syna na świat, żeby os�-

3:3 �Możliwe też „nie narodzi si� z gó-
ry”. 3:16 �Dosł. „świat”. �Lub „nie
został zgładzony”.
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dził ludzi�, ale żeby ich wy-
bawiła. 18 Kto w niego wierzy,
nie b�dzie os�dzony�b. Kto nie
wierzy, już został os�dzony�, bo
nie uwierzył w imi� jednorodzo-
nego Syna Bożegoc. 19 A pod-
staw� os�du jest to, że świat-
ło przyszło na światd, ale ludzie
bardziej pokochali ciemność niż
światło, bo ich uczynki były nie-
godziwe. 20 Kto dopuszcza si�
rzeczy odrażaj�cych, ten niena-
widzi światła i si� do niego nie
zbliża, żeby jego uczynki nie zo-
stały zdemaskowane�. 21 Kto
czyni to, co prawe�, ten zbliża
si� do światłae, żeby stało si�
jawne, że jego uczynki s� zgod-
ne z wol� Boż�”.

22 Potem Jezus z uczniami
udał si� w wiejskie okolice Ju-
dei. Sp�dził tam z nimi jakiś czas
i chrzciłf. 23 A Jan chrzcił w
Ainonie, w pobliżu Salim, bo by-
ło tam dużo wodyg. Ludzie przy-
chodzili do niego i byli chrzcze-
nih, 24 ponieważ do tego czasu
nie został jeszcze uwi�ziony i.

25 Uczniowie Jana wdali si�
z pewnym

˙
Zydem w spór co

do ceremonialnego oczyszcza-
nia. 26 Udali si� wi�c do Jana
i powiedzieli: „Rabbi, ten, któ-
ry przyszedł do ciebie za Jor-
dan i o którym złożyłeś świa-
dectwoj, teraz chrzci i wszyscy
do niego przychodz�”. 27 Na to
Jan rzekł: „Człowiek może coś
mieć tylko wtedy, gdy zostało mu
to dane z nieba. 28 Wy sami
możecie poświadczyć, że powie-
działem: ‚Ja nie jestem Chrystu-
semk, ale zostałem posłany
przed nim’ l. 29 Panem młodym
jest ten, kto si� żenim. Ale przy-
jaciel pana młodego bardzo si�
cieszy, gdy stoi w pobliżu i słyszy

3:17 �Dosł. „świat”. 3:18 �Lub „po-
t�piony”. 3:20 �Lub „zganione”. 3:21
�Dosł. „czyni prawd�”.

jego głos. Właśnie dlatego moja
radość jest pełna. 30 On musi
wzrastać, a ja musz� maleć”.

31 Ten, który przychodzi z
górya, jest ponad wszystkimi.
Ten, który pochodzi z ziemi,
jest z ziemi i mówi o sprawach
ziemskich. Ten, który przycho-
dzi z nieba, jest ponad wszystki-
mib. 32 Daje świadectwo o tym,
co widział i słyszałc, ale nikt
nie przyjmuje jego świadectwad.
33 Kto jednak przyj�ł jego świa-
dectwo, potwierdził�, że Bóg
jest prawdziwye. 34 Bo ten,
którego posłał Bóg, mówi słowa
Bogaf, a On hojnie udziela swo-
jego ducha�. 35 Ojciec kocha
Synag i wszystko przekazał w je-
go r�ceh. 36 Kto wierzy w Sy-
na, b�dzie żyć wiecznie i. Kto
jest nieposłuszny Synowi, nie
zyska życia j, ale ści�ga na siebie
wieczny gniew Bożyk.

4 Kiedy Pan si� dowiedział, że
faryzeusze usłyszeli, iż po-

zyskuje on i chrzci l wi�cej ucz-
niów niż Jan— 2 chociaż właś-
ciwie sam Jezus nie chrzcił,
tylko jego uczniowie— 3 opuś-
cił Jude� i znów poszedł do Ga-
lilei. 4 Musiał jednak iść przez
Samari�. 5 Przyszedł wi�c do
samarytańskiego miasta Sychar,
niedaleko pola, które Jakub
dał swojemu synowi Józefowim.
6 Znajdowała si� tam studnia�
Jakuban. Jezus, zm�czony w�d-
rówk�, usiadł przy tej studni.
Było około godziny 6�.

7 Pewna Samarytanka przy-
szła akurat naczerpać wody. Je-
zus poprosił j�: „Daj mi pić”.
8 (Jego uczniowie poszli wcześ-
niej do miasta kupić coś do je-
dzenia). 9 Rzekła mu: „Jesteś

3:33 �Dosł. „przypiecz�tował”. 3:34
�Lub „nie daje ducha według miary”.
4:6 �Lub „źródło”. �Czyli ok. 12 w po-
łudnie.
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˙
Zydem, a prosisz mnie o coś do
picia, chociaż jestem Samary-
tank�?”. (Bo

˙
Zydzi nie utrzymu-

j� żadnych kontaktów z Samary-
tanami)a. 10 Jezus jej odrzekł:
„Gdybyś wiedziała, jaki dar Bóg
ma dla ludzib, i znała tego, któ-
ry do ciebie mówi: ‚Daj mi pić’,
poprosiłabyś go, a dałby ci wo-
dy żywej”c. 11 Wtedy powie-
działa: „Panie, nie masz nawet
czym nabrać wody, a studnia
jest gł�boka. Sk�d wi�c weź-
miesz t� wod� żyw�? 12 Czy
jesteś wi�kszy niż nasz praoj-
ciec Jakub, który dał nam t�
studni� i który z niej pił—on
sam, jego synowie i jego byd-
ło?”. 13 Jezus rzekł do niej:
„Każdy, kto pije t� wod�, zno-
wu b�dzie odczuwał pragnienie.
14 Ale kto napije si� wody, któ-
r� ja mu dam, już nigdy nie b�-
dzie odczuwał pragnieniad. Bo
woda, któr� ja mu dam, stanie
si� w nim źródłem, które tryska
i daje życie wieczne”e. 15 Wte-
dy ona poprosiła: „Panie, daj mi
tej wody, żebym już nie odczu-
wała pragnienia i nie musiała
tu przychodzić po wod�”.

16 Powiedział do niej: „Idź
zawołać swojego m�ża i przyjdź
z nim tutaj”. 17 Kobieta odpar-
ła: „Nie mam m�ża”. Jezus rzekł
do niej: „Słusznie powiedziałaś,
że nie masz m�ża. 18 Bo mia-
łaś pi�ciu m�żów, a m�żczyz-
na, z którym jesteś teraz, nie
jest twoim m�żem. Powiedzia-
łaś wi�c prawd�”. 19 Na to ona
rzekła: „Panie, widz�, że jesteś
prorokiemf. 20 Nasi przodko-
wie oddawali cześć Bogu na tej
górze, natomiast wy mówicie, że
to w Jerozolimie należy odda-
wać Mu cześć”g. 21 Jezus od-
powiedział: „Wierz mi, że nad-
chodzi czas, gdy ani na tej
górze, ani w Jerozolimie nie b�-

dziecie czcić Boga�. 22 Wy czci-
cie Boga, nie maj�c wiedzya,
my natomiast Go czcimy, ma-
j�c wiedz�, ponieważ wybawie-
nie zaczyna si� od

˙
Zydówb.

23 Ale nadchodzi czas, właś-
ciwie już teraz jest, gdy praw-
dziwi czciciele Boga� b�d� Go
czcić duchem i prawd�, bo właś-
nie takich czcicieli Bóg� szukac.
24 Bóg jest istot� duchow�d,
a ci, którzy Go czcz�, mu-
sz� oddawać Mu cześć duchem
i prawd�”e. 25 Kobieta odrzek-
ła: „Wiem, że przyjdzie Mesjasz,
nazywany Chrystusem. Kiedy
przyb�dzie, wszystko nam wy-
jaśni”. 26 Jezus jej powiedział:
„To ja nim jestem—ja, który z to-
b� rozmawiam”f.

27 Akurat wtedy wrócili ucz-
niowie i byli zaskoczeni, że Je-
zus rozmawia z kobiet�. Oczy-
wiście żaden nie zapytał: „Czego
od niej chcesz?” albo „Dlaczego
z ni� rozmawiasz?”. 28 A ko-
bieta zostawiła dzban na wod�,
poszła do miasta i powiedziała
ludziom: 29 „Chodźcie zobaczyć
człowieka, który powiedział mi
o wszystkim, co zrobiłam. Czy
to czasem nie jest Chrystus?”.
30 Wyszli wi�c z miasta i poszli
do Jezusa.

31 Tymczasem uczniowie na-
legali na niego: „Rabbig, jedz”.
32 Ale on im rzekł: „Ja mam
pokarm, o którym wy nie wie-
cie”. 33 Uczniowie zacz�li wi�c
mówić jeden do drugiego: „Czyż-
by ktoś przyniósł mu coś do je-
dzenia?”. 34 Jezus powiedział
do nich: „Moim pokarmem jest
spełnianie woli Tego, który
mnie posłałh, i dokończenie
dzieła, które mi zlecił i. 35 Czy
nie mówicie, że do żniw s� jesz-
cze cztery miesi�ce? A ja wam

4:21, 23 �Dosł. „Ojca”. 4:23 �Dosł.
„Ojciec”.
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mówi�, żebyście podnieśli oczy
i popatrzyli na pola, że już
s� białe, gotowe do zż�ciaa.
Już teraz 36 żniwiarz otrzy-
muje zapłat� i zbiera plon ku
życiu wiecznemu, tak by siew-
ca i żniwiarz razem si� cieszylib.
37 Sprawdza si� tu powiedze-
nie: Jeden sieje, drugi żnie.
38 Wysłałem was, żebyście ż�li
to, nad czym si� nie trudziliście.
Inni si� trudzili, a wy odnieśli-
ście pożytek z ich trudu”.

39 Wielu Samarytan z tam-
tego miasta uwierzyło w Jezu-
sa dzi�ki słowom kobiety, któ-
ra zaświadczyła: „Powiedział mi
o wszystkim, co zrobiłam”c.
40 Kiedy wi�c przyszli do niego,
poprosili, żeby si� u nich zatrzy-
mał. I zatrzymał si� tam na dwa
dni. 41 W rezultacie o wiele
wi�cej z nich uwierzyło, słysz�c
to, co on sam mówił. 42 I po-
wiedzieli do kobiety: „Wierzymy
już nie tylko dzi�ki twoim sło-
wom. Bo sami mogliśmy go usły-
szeć i zrozumieliśmy, że ten
człowiek naprawd� jest wybaw-
c� świata”d.

43 Po dwóch dniach Jezus
odszedł stamt�d do Galilei.
44 I chociaż sam oświadczył, że
prorok nie cieszy si� szacun-
kiem w swoich rodzinnych stro-
nache, 45 to gdy przybył do
Galilei, Galilejczycy go przyj�li,
bo też byli na świ�cie w Jerozo-
limief i widzieli wszystko, czego
tam dokonałg.

46 Przyszedł wi�c znowu do
Kany Galilejskiej, gdzie kiedyś
zamienił wod� w winoh. Tym-
czasem w Kafarnaum chorował
syn pewnego urz�dnika królew-
skiego. 47 Gdy ten usłyszał,
że Jezus przybył z Judei do Ga-
lilei, udał si� do niego i pro-
sił, żeby przyszedł uzdrowić je-
go syna, który już umierał.

48 Ale Jezus mu powiedział:
„Jak nie zobaczycie znaków i cu-
dów, to nigdy nie uwierzycie”a.
49 Na to urz�dnik poprosił: „Pa-
nie, przyjdź, zanim moje dziec-
ko umrze”. 50 A Jezus odrzekł:
„Idź. Twój syn wyzdrowiał�”b.
Człowiek ten uwierzył słowom
Jezusa i odszedł. 51 Gdy był
w drodze, jego niewolnicy wyszli
mu na spotkanie z wiadomoś-
ci�, że chłopiec żyje�. 52 Zapy-
tał ich wi�c, o której godzinie
poczuł si� lepiej. Odpowiedzieli:
„Gor�czka mu spadła wczoraj
o godzinie 7�”. 53 Wtedy ojciec
uświadomił sobie, że było to
właśnie o tej godzinie, o której
Jezus rzekł do niego: „Twój syn
wyzdrowiał�”c. I uwierzył zarów-
no on, jak i wszyscy jego domow-
nicy. 54 Był to już drugi cudd,
którego Jezus dokonał po przyj-
ściu z Judei do Galilei.

5 Po tych wydarzeniach by-
ło świ�toe żydowskie i Jezus

udał si� do Jerozolimy. 2 A w
Jerozolimie przy Bramie Ow-
czejf jest sadzawka znana pod
hebrajsk� nazw� Betzata. Ma
ona pi�ć kolumnad. 3 Leżało
w nich mnóstwo chorych, nie-
widomych, kulawych oraz ma-
j�cych bezwładne� kończyny.
4 ——� 5 Był tam też pewien
człowiek chory od 38 lat. 6 Je-
zus, widz�c, że on tam leży,
i wiedz�c, że już długo choru-
je, zapytał: „Czy chcesz wyzdro-
wieć?”g. 7 Chory odpowiedział:
„Panie, nie mam nikogo, kto by
mnie zaniósł do sadzawki, gdy
woda si� poruszy. A zanim ja
sam tam dotr�, kto inny zd�ży
już wejść przede mn�”. 8 Wte-
dy Jezus mu powiedział: „Wstań!

4:50, 53 �Dosł. „żyje”. 4:51 �Lub
„zdrowieje”. 4:52 �Czyli ok. 1 po po-
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Weź swoje nosze� i chodź”a.
9 I człowiek ten natychmiast
wyzdrowiał. Potem wzi�ł swoje
nosze i zacz�ł chodzić.

A tego dnia był szabat.
10 ˙

Zydzi odezwali si� wi�c do
uleczonego: „Jest szabat i nie
wolno ci nosić tych noszy”b.
11 Ale on im odpowiedział:
„Człowiek, który mnie uzdrowił,
rzekł do mnie: ‚Weź swoje nosze
i chodź’”. 12 Zapytali go: „Kto
jest tym człowiekiem, który ci
powiedział: �Weź je i chodź’?”.
13 Lecz uzdrowiony nie wie-
dział, kto to był, bo Jezus wmie-
szał si� w tłum.

14 Potem Jezus spotkał go
w świ�tyni i rzekł: „Zobacz, je-
steś zdrowy. Nie grzesz już, że-
by nie spotkał ci� gorszy los”.
15 Człowiek ten odszedł i po-
wiedział

˙
Zydom, że to Jezus

go uzdrowił. 16 Wtedy oni za-
cz�li prześladować Jezusa za
to, że robił takie rzeczy w sza-
bat. 17 Ale on im rzekł: „Mój
Ojciec cały czas działa, wi�c i ja
działam”c. 18 Od tej chwili

˙
Zy-

dzi tym bardziej chcieli go zabić,
bo nie tylko naruszał szabat, ale
też stawiał siebie na równi z Bo-
giemd, nazywaj�c Go swoim Oj-
ceme.

19 Dlatego Jezus powiedział
do nich: „Zapewniam was, że
Syn nie może nic zrobić z włas-
nej inicjatywy, ale tylko to, co
widzi, że robi Ojciecf. Cokolwiek
robi Ojciec, podobnie robi i Syn.
20 Ojciec kocha Synag i poka-
zuje mu wszystko, co sam ro-
bi. I pokaże mu jeszcze wi�ksze
dzieła, żebyście byli zdumienih.
21 Bo jak Ojciec wskrzesza
umarłych i daje im życie i, tak
też Syn daje życie tym, którym
chcej. 22 Ojciec nikogo nie s�-

5:8 �Lub „leże”. Tak samo w kolejnych
wyst�pieniach w rozdziale.

dzi, ale wszelki s�d powierzył
Synowia, 23 żeby wszyscy sza-
nowali Syna, tak jak szanuj� Oj-
ca. Kto nie szanuje Syna, ten nie
szanuje Ojca, który go posłałb.
24 Zapewniam was, że kto sły-
szy moje słowo i wierzy Te-
mu, który mnie posłał, ten b�-
dzie żyć wieczniec i nie zostanie
pot�piony�. Taki był martwy, ale
teraz stał si� żywyd.

25 „B�dźcie pewni, że nad-
chodzi czas, właściwie już teraz
jest, gdy umarli usłysz� głos Sy-
na Bożego, a ci, którzy usłucha-
j�, b�d� żyć. 26 Bo Ojciec ma
życie w sobie�e i sprawił, by tak
samo Syn miał życie w sobief.
27 Dał mu też władz� s�dze-
niag, bo jest on Synem Człowie-
czymh. 28 Nie dziwcie si� te-
mu, bo nadchodzi czas, gdy
wszyscy, którzy s� w grobach�,
usłysz� jego głos i 29 i wyjd�.
Dla post�puj�cych dobrze oka-
że si� to zmartwychwstaniem do
życia, a dla post�puj�cych nie-
godziwie—zmartwychwstaniem
na s�d�j. 30 Ja nie mog� nic
zrobić z własnej inicjatywy. Os�-
dzam zgodnie z tym, co słysz�
od Ojca. S�d mój jest prawyk, bo
nie chc� spełniać własnej woli,
tylko wol� Tego, który mnie po-
słał l.

31 „Gdybym świadczył sam
o sobie, moje świadectwo nie by-
łoby wiarygodnem. 32 Ale jest
ktoś inny, kto o mnie świad-
czy, i wiem, że świadectwo, któ-
re o mnie składa, jest wia-
rygodnen. 33 Wysłaliście ludzi
do Jana, a on wam zaświad-
czył, jaka jest prawdao. 34 Nie
to, żebym potrzebował świadec-
twa człowieka, ale mówi� wam

5:24 �Dosł. „nie pójdzie pod s�d”.
5:26 �Lub „ma moc, żeby dawać życie”.
5:28 �Lub „grobowcach pami�ci”. Zob.
Słowniczek poj�ć. 5:29 �Lub „pot�pie-
nie”.
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to wszystko, byście zostali wy-
bawieni. 35 Człowiek ten był
lamp�, która płonie i świeci,
a wy przez krótki czas chcieli-
ście si� cieszyć jego światłema.
36 Ale świadczy o mnie coś wi�-
cej niż słowa Jana, bo już same
dzieła, które zlecił mi Ojciec—
te, których dokonuj�—świadcz�,
że to On mnie posłałb. 37 Po-
nadto Ojciec, który mnie posłał,
sam złożył o mnie świadectwoc.
Nie słyszeliście Jego głosu ani
nie widzieliście Jego postacid
38 i nie zachowujecie w sercu
Jego słowa, bo nie wierzycie te-
mu, którego On posłał.

39 „Badacie Pismae, bo myśli-
cie, że dzi�ki nim b�dziecie żyć
wiecznie, a właśnie one świad-
cz� o mnief. 40 A jednak nie
chcecie do mnie przyjśćg, że-
by uzyskać życie. 41 Ja chwa-
ły od ludzi nie przyjmuj�,
42 a jeśli chodzi o was, to do-
brze wiem, że nie macie w sobie
miłości do Boga. 43 Przyszed-
łem w imieniu swojego Ojca,
lecz mnie nie przyjmujecie. Gdy-
by ktoś przyszedł we własnym
imieniu, to byście go przyj�li.
44 Jak możecie wierzyć, skoro
zabiegacie o chwał� jeden od
drugiego, a nie o chwał� od je-
dynego Boga?h 45 Nie myślcie,
że b�d� was oskarżać przed Oj-
cem. Ktoś inny was oskarża—
Mojżeszi, w którym pokładacie
nadziej�. 46 Gdybyście rzeczy-
wiście wierzyli Mojżeszowi, wie-
rzylibyście mnie, bo on o mnie
pisał j. 47 Jeśli jednak nie wie-
rzycie jego pismom, to jak uwie-
rzycie moim słowom?”.

6 Potem Jezus udał si� na
drug� stron� Jeziora Galilej-

skiego, inaczej Tyberiadzkiegok.
2 Pod�żało za nim mnóstwo lu-
dzi l, bo widzieli cuda, których
dokonywał, uzdrawiaj�c cho-
rychm. 3 Wszedł wi�c z ucznia-

mi na gór� i tam z nimi usiadł.
4 A zbliżało si� żydowskie świ�-
to Paschya. 5 Kiedy Jezus si�
rozejrzał i zobaczył, że schodzi
si� do niego wielki tłum, zapytał
Filipa: „Gdzie kupimy chleba dla
tych ludzi, żeby dać im jeść?”b.
6 Ale mówi�c to, chciał go pod-
dać próbie, bo wiedział, co za
chwil� zrobi. 7 Filip odrzekł:
„Nawet gdyby kupić chleba za
200 denarów�, to nie wystar-
czy, żeby każdy dostał chociaż
troch�”. 8 Wtedy Andrzej, brat
Szymona Piotra, jeden z ucz-
niów Jezusa, powiedział do nie-
go: 9 „Jest tu chłopczyk, który
ma pi�ć chlebów j�czmiennych
i dwie małe ryby. Ale co to jest
na tyle ludzi?”c.

10 Jezus rzekł: „Każcie lu-
dziom usi�ść”. W tym miejscu
rosło dużo trawy, wi�c wszys-
cy usiedli. Było wśród nich ja-
kieś 5000 m�żczyznd. 11 Jezus
wzi�ł chleby, podzi�kował Bo-
gu i rozdał je wszystkim, któ-
rzy tam siedzieli. Podobnie zro-
bił z rybami. Każdy dostał tyle,
ile chciał. 12 A gdy si� najed-
li, powiedział uczniom: „Zbierz-
cie pozostałe kawałki, żeby nic
si� nie zmarnowało”. 13 Ze-
brali wi�c kawałki z pi�ciu chle-
bów j�czmiennych, pozostawio-
ne przez tych, którzy jedli,
i napełnili nimi 12 koszy.

14 Kiedy ludzie zobaczyli cud
dokonany przez Jezusa, zacz�li
mówić: „To naprawd� jest Pro-
rok, który miał przyjść na
świat”e. 15 A Jezus, wiedz�c,
że chc� go pochwycić i obwo-
łać królem, oddalił si� stamt�df

i sam znowu wszedł na gór�g.
16 Wieczorem jego uczniowie

zeszli nad jezioroh, 17 wsiedli
do łodzi i popłyn�li w kierunku
Kafarnaum, po drugiej stronie

6:7 �Zob. Dodatek B14.
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JANA 6:18-43 1484
jeziora. Tymczasem zrobiło si�
już ciemno, a Jezus jeszcze do
nich nie przyszedła. 18 Jezioro
było coraz bardziej wzburzone,
bo wiał silny wiatrb. 19 Kiedy
jednak, wiosłuj�c, przepłyn�li
jakieś 5 lub 6 kilometrów�, zoba-
czyli, jak Jezus idzie po jeziorze
i zbliża si� do łodzi. Wtedy si�
przestraszyli. 20 Ale on im po-
wiedział: „To ja. Nie bójcie si�!”c.
21 Ucieszyli si� wi�c i wzi�li go
do łodzi. Wkrótce potem dotarli
do brzegu, do którego płyn�lid.

22 Nast�pnego dnia ludzie,
którzy zostali po drugiej stronie
jeziora, uświadomili sobie, że
była tam wcześniej tylko jedna
mała łódź i że uczniowie odpły-
n�li ni� bez Jezusa. 23 Tym-
czasem w pobliże miejsca, gdzie
wszyscy jedli chleb po tym,
jak Pan złożył podzi�kowania,
przypłyn�ły łodzie z Tyberiady.
24 Gdy ludzie zorientowali si�,
że nie ma tam ani Jezusa, ani je-
go uczniów, powsiadali do swo-
ich łodzi i popłyn�li do Kafarna-
um szukać Jezusa.

25 Kiedy już go znaleźli po
drugiej stronie jeziora, zapy-
tali: „Rabbie, kiedy tu dotarłeś?”.
26 Jezus im powiedział: „Praw-
da jest taka, że szukacie mnie
nie z powodu znaków, które zo-
baczyliście, ale dlatego, że na-
jedliście si� chleba do sytaf.
27 Pracujcie nie na pokarm,
który si� psuje, ale na pokarm,
który jest trwały i zapewnia ży-
cie wieczneg, a który da wam
Syn Człowieczy. Bo Ojciec, sam
Bóg, właśnie jego opatrzył swo-
j� piecz�ci� uznania”h.

28 Zapytali go wi�c: „Co ma-
my robić, żeby si� podobać
Bogu?”. 29 Jezus im odpowie-
dział: „

˙
Zeby si� podobać Bogu,

6:19 �Dosł. „jakieś 25 lub 30 stadiów”.
Zob. Dodatek B14.

musicie wierzyć w tego, którego
On posłał”a. 30 Wtedy rzekli
do niego: „Jaki cud nam poka-
żeszb, żebyśmy ci uwierzyli?
Czego dokonasz? 31 Na przy-
kład nasi przodkowie jedli man-
n� na pustkowiuc, o czym tak
napisano: ‚Dał im do jedzenia
chleb z nieba’”d. 32 Jezus od-
parł: „Zapewniam was, że Moj-
żesz nie dał wam chleba z nieba.
Prawdziwy chleb z nieba daje
wam mój Ojciec. 33 Bo chle-
bem Bożym jest ten, który zst�-
puje z nieba i daje życie światu”.
34 Poprosili go wi�c: „Panie, za-
wsze dawaj nam tego chleba”.

35 Jezus im odrzekł: „To ja je-
stem chlebem życia. Kto do mnie
przychodzi, w ogóle nie zgłod-
nieje, a kto we mnie wierzy,
nigdy nie odczuje pragnieniae.
36 Ale tak jak wam powie-
działem, widzicie mnie, a mi-
mo to nie wierzycief. 37 Wszys-
cy, których Ojciec mi daje,
przyjd� do mnie i nigdy nie od-
rzuc� nikogo, kto do mnie przy-
chodzig, 38 bo zst�piłem z nie-
bah nie po to, żeby spełniać
swoj� wol�, ale wol� Tego, któ-
ry mnie posłałi. 39 A wol� Te-
go, który mnie posłał, jest, że-
bym nie utracił nikogo z tych,
których mi dał, ale żebym ich
wskrzesił j w dniu ostatnim.
40 Bo wol� mojego Ojca jest, że-
by każdy, kto uznaje Syna i w
niego wierzy, zyskał życie wiecz-
nek i żebym go wskrzesił l w dniu
ostatnim”.

41 Wtedy
˙
Zydzi oburzyli si�

na niego, bo powiedział, że jest
chlebem, który zst�pił z niebam,
42 i zacz�li mówić: „Czy to nie
jest Jezus, syn Józefa? Czy nie
znamy jego ojca i matki?n Jak
wi�c może twierdzić, że zst�pił
z nieba?”. 43 Na to Jezus ode-
zwał si� do nich: „Przestańcie
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szemrać mi�dzy sob�. 44 Nikt
nie może przyjść do mnie, jeśli
Ojciec, który mnie posłał, go
nie poci�gniea, a ja go wskrze-
sz� w dniu ostatnimb. 45 W pis-
mach proroków jest napisane:
‚Oni wszyscy b�d� wyuczeni
przez Jehow��’c. Każdy, kto słu-
cha Ojca i si� od Niego uczy,
przychodzi do mnie. 46 Nie
znaczy to, że ktoś widział Ojcad.
Widział Go tylko ten, który od
Niego� przyszedłe. 47 Zapew-
niam was, że każdy, kto wierzy,
zyska życie wiecznef.

48 „Ja jestem chlebem ży-
ciag. 49 Wasi przodkowie jedli
mann� na pustkowiu, a jednak
poumieralih. 50 Ale nikt, kto je
chleb, który zst�puje z nieba, nie
umrze. 51 Ja jestem chlebem,
który daje życie i który zst�pił
z nieba. Jeśli ktoś je ten chleb,
b�dzie żyć wiecznie. Właściwie
tym chlebem jest moje ciało.
Dam je za życie świata” i.

52 Wtedy
˙
Zydzi zacz�li si�

mi�dzy sob� spierać: „Jak ten
człowiek może nam dać do je-
dzenia swoje ciało?”. 53 Na to
Jezus rzekł do nich: „Zapew-
niam was, że jeśli nie jecie cia-
ła i nie pijecie krwi Syna Czło-
wieczego, nie uzyskacie życia�j.
54 Kto je moje ciało i pije mo-
j� krew, ten zyska życie wiecz-
ne, a ja go wskrzesz�k w dniu
ostatnim. 55 Bo moje ciało jest
prawdziwym pokarmem, a mo-
ja krew—prawdziwym napojem.
56 Kto je moje ciało i pije mo-
j� krew, ten pozostaje w jednoś-
ci ze mn�, a ja w jedności z nim l.
57 Jak ja żyj� dzi�ki Ojcu, który
żyje i który mnie posłał, tak też
ten, kto je moje ciało, b�dzie żył
dzi�ki mniem. 58 To jest chleb,

6:45 �Zob. Dodatek A5. 6:46 �Dosł.
„Boga”. 6:53 �Dosł. „nie macie życia
w sobie”.

który zst�pił z nieba. Z nim jest
inaczej niż z chlebem, który jedli
wasi przodkowie. Oni poumie-
rali, ale każdy, kto je ten chleb,
b�dzie żyć wiecznie”a. 59 Je-
zus powiedział to wszystko, gdy
nauczał w synagodze� w Kafar-
naum.

60 Na jego słowa wielu ucz-
niów rzekło: „To, co mówi, jest
szokuj�ce. Nie da si� tego słu-
chać!”. 61 Ale Jezus, świado-
my, że jego uczniowie s� oburze-
ni, odezwał si� do nich: „To was
gorszy? 62 Co wi�c b�dzie wte-
dy, gdy zobaczycie, jak Syn Czło-
wieczy wst�puje tam, gdzie był
przedtem?b 63 To duch daje ży-
ciec, z ciała natomiast nie ma
żadnego pożytku. Słowa, które
wam powiedziałem, s� duchem
i s� życiemd. 64 Ale wśród was
s� tacy, którzy nie wierz�”.
W gruncie rzeczy Jezus od po-
cz�tku wiedział, którzy z nich
nie wierz� i który z nich go zdra-
dzie. 65 I dodał: „Właśnie dla-
tego wam powiedziałem, że nikt
nie może przyjść do mnie, jeśli
nie pozwoli mu na to Ojciec”f.

66 W rezultacie wielu je-
go uczniów wróciło do swoich
wcześniejszych zaj�ćg i już za
nim nie chodziło. 67 Jezus za-
pytał wi�c Dwunastu: „Czy i wy
chcecie odejść?”. 68 Szymon
Piotr odrzekł: „Panie, do kogo
odejdziemy?h Ty nauczasz o ży-
ciu wiecznym i. 69 A my uwie-
rzyliśmy i przekonaliśmy si�,
że ty jesteś

´
Swi�tym Bożym” j.

70 Jezus im odpowiedział: „Czy
to nie ja wybrałem was wszyst-
kich�?k Ale jeden z was jest osz-
czerc��” l. 71 Mówił o Judaszu,
synu Szymona Iskariota, bo ten
miał go zdradzić, chociaż był jed-
nym z Dwunastum.

6:59 �Lub „na publicznym zgromadze-
niu”. 6:70 �Dosł. „dwunastu”. �Lub
„diabłem”.
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7 Potem Jezus dalej w�drował
po Galilei. Nie chciał cho-

dzić po Judei, bo
˙
Zydzi szukali

okazji, żeby go zabića. 2 Zbli-
żało si� jednak żydowskie

´
Swi�-

to Namiotów�b. 3 Bracia Jezu-
sac powiedzieli wi�c do niego:
„Odejdź st�d i idź do Judei, żeby
twoi uczniowie też mogli zoba-
czyć dzieła, których dokonujesz.
4 Bo jeśli ktoś chce być publicz-
nie znany, niczego nie robi skry-
cie. Jeśli robisz takie rzeczy,
to ujawnij si� światu”. 5 W rze-
czywistości jego bracia nie wie-
rzyli w niegod. 6 Jezus wi�c
rzekł: „Na mnie czas jeszcze
nie nadszedłe, ale dla was każ-
dy czas jest dobry. 7 ´

Swiat nie
ma powodu was nienawidzić,
ale mnie nienawidzi, bo ja ob-
nażam jego niegodziwe uczyn-
ki f. 8 Sami idźcie na świ�to. Ja
na nie jeszcze nie id�, bo czas
na mnie jeszcze w pełni nie
nadszedł”g. 9 Powiedział im to
i pozostał w Galilei.

10 Kiedy jednak jego bracia
poszli na świ�to, on sam też si�
na nie udał—ale nie jawnie, tyl-
ko skrycie. 11 Podczas świ�ta˙
Zydzi zacz�li go szukać i py-
tać: „Gdzie jest ten człowiek?”.
12 Wśród tłumów wiele o nim
po cichu rozmawiano. Jedni mó-
wili: „To dobry człowiek”, a dru-
dzy: „Wcale nie. Tylko wszyst-
kich zwodzi”h. 13 Oczywiście
ze strachu przed

˙
Zydami nikt

nie mówił o nim otwarcie i.
14 W połowie świ�ta Jezus

wszedł do świ�tyni i zacz�ł
nauczać. 15 ˙

Zydzi mówili zdu-
mieni: „Sk�d ten człowiek tak
dobrze zna Pisma j, skoro nie stu-
diował w szkołach�?”k. 16 Na to
Jezus im powiedział: „Ja nie gło-
sz� swoich nauk. To, czego na-
uczam, pochodzi od Tego, któ-

7:2 �Lub „
´
Swi�to Szałasów”. 7:15

�Chodzi o szkoły rabiniczne.

ry mnie posłała. 17 Jeśli ktoś
chce spełniać wol� Boga, b�dzie
wiedział, czy głosz� Jego naukib,
czy też własne pogl�dy. 18 Kto
głosi własne pogl�dy, szuka
chwały dla siebie. Kto jednak za-
biega o chwał� dla osoby, która
go posłałac, ten trzyma si� praw-
dy i nie ma w nim nieprawości.
19 Czy Mojżesz nie dał wam
Prawa?d Ale nikt z was nie jest
posłuszny Prawu. Czemu chce-
cie mnie zabić?”e. 20 Tłum od-
powiedział: „Masz demona. Kto
chce ci� zabić?”. 21 Jezus im
odparł: „Jeden mój czyn spra-
wia, że wszyscy jesteście zdzi-
wieni. 22 Przecież jeśli chodzi
o obrzezanie, które zlecił wam
Mojżeszf—choć właściwie nie
Mojżesz, ale praojcowieg—to do-
konujecie go nawet w szabat.
23 Jeśli wi�c w szabat człowie-
ka poddaje si� obrzezaniu, żeby
nie naruszyć Prawa Mojżeszowe-
go, to czemu tak si� na mnie
złościcie, że w szabat przy-
wróciłem człowiekowi zdrowie?h

24 Przestańcie os�dzać na pod-
stawie tego, co widzicie, ale os�-
dzajcie w sposób prawy”i.

25 Wtedy niektórzy miesz-
kańcy Jerozolimy zacz�li ko-
mentować: „Czy to nie jest
człowiek, którego chc� zabić? j

26 Tak otwarcie przemawia,
a nic mu nie mówi�. Czyżby nasi
przywódcy przekonali si�, że to
Chrystus? 27 Przecież o tym
człowieku wiemy, sk�d pocho-
dzik. A gdy przyjdzie Chrystus,
nikt nie b�dzie wiedział, sk�d
jest”. 28 Jezus wi�c, naucza-
j�c w świ�tyni, zawołał: „Znacie
mnie i wiecie, sk�d jestem. Nie
przyszedłem z własnej inicjaty-
wy l, ale istnieje Ktoś, kto mnie
posłał, a wy Go nie znaciem.
29 Ja Go znamn, bo jestem Je-
go przedstawicielem, i On mnie
posłał”. 30 Odt�d wi�c próbo-
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wali go schwytaća, ale nikt nie
podniósł na niego r�ki, bo jesz-
cze nie nadszedł na niego czasb.
31 Jednak wielu ludzi w niego
uwierzyłoc i zacz�ło mówić:
„Gdy przyjdzie Chrystus, czy do-
kona wi�cej znaków niż on?”.

32 Kiedy faryzeusze usły-
szeli, co ludzie mówi� o Je-
zusie, razem z naczelnymi kap-
łanami wysłali strażników, żeby
go schwytali�. 33 Tymczasem
Jezus powiedział: „B�d� z wa-
mi jeszcze przez krótk� chwi-
l�, a potem odejd� do Tego,
który mnie posłałd. 34 B�dzie-
cie mnie szukać, ale mnie nie
znajdziecie. Tam, gdzie b�d�,
nie możecie przyjść”e. 35 ˙

Zydzi
wi�c mówili mi�dzy sob�: „Do-
k�d on zamierza iść, że go nie
znajdziemy? Czyżby chciał iść
do

˙
Zydów rozproszonych wśród

Greków i nauczać Greków?
36 Co znacz� jego słowa, że b�-
dziemy go szukać, ale go nie
znajdziemy, i że tam, gdzie b�-
dzie, nie możemy przyjść?”.

37 W ostatni, wielki dzień
świ�taf Jezus stan�ł i zawołał:
„Jeśli ktoś odczuwa pragnienie,
niech przyjdzie do mnie i pi-
jeg. 38 Kto we mnie wierzy, to
jak mówi fragment Pism, ‚z je-
go wn�trza popłyn� strumie-
nie wody żywej’”h. 39 Mówił to
o duchu, którego mieli otrzymać
ci, co w niego uwierzyli. Wte-
dy jeszcze nie otrzymali ducha i,
bo Jezus jeszcze nie został oto-
czony chwał� j. 40 Na te słowa
niektórzy z tłumu zacz�li mó-
wić: „To naprawd� jest Pro-
rok”k. 41 Inni mówili: „To jest
Chrystus”l. Niektórzy jednak py-
tali: „Ale czy Chrystus miał
pochodzić z Galilei?m 42 Czy
w Pismach nie powiedziano, że
Chrystus ma być potomkiem
Dawidan i pochodzić z Betle-

7:32 �Lub „aresztowali”.

jema, wioski Dawida?”b. 43 Tak
wi�c wśród tłumu zdania na
temat Jezusa były podzielo-
ne. 44 A niektórzy chcieli go
schwytać�, ale nikt nie podniósł
na niego r�ki.

45 Potem strażnicy wrócili
do naczelnych kapłanów i fary-
zeuszy, a ci ich spytali: „Cze-
mu go nie przyprowadziliście?”.
46 Strażnicy odrzekli: „Nigdy
żaden człowiek nie mówił tak
jak ten”c. 47 A faryzeusze po-
wiedzieli: „Czy wy też daliście
si� zwieść? 48 Czy uwierzył
w niego choć jeden z władców
albo faryzeuszy?d 49 A ten
tłum, który nie zna Prawa, to
ludzie przekl�ci”. 50 Wtedy Ni-
kodem, który wcześniej przy-
szedł do Jezusa, a który był jed-
nym z faryzeuszy, zapytał ich:
51 „Czy nasze Prawo pozwala
os�dzić człowieka, jeśli si� go
najpierw nie wysłucha i nie
ustali, co on robi?”e. 52 Odpo-
wiedzieli mu: „Czy i ty jesteś
z Galilei? Sprawdź i si� przeko-
naj, że z Galilei nie miał pocho-
dzić żaden prorok”�.

8 12 Potem Jezus znowu prze-
mówił do ludu: „Ja jestem

światłem świataf. Kto idzie za
mn�, ten na pewno nie b�dzie
chodził w ciemności, ale b�-
dzie cieszył si� światłemg za-
pewniaj�cym życie”. 13 Wtedy
faryzeusze rzekli: „Ty świad-
czysz sam o sobie, wi�c two-
je świadectwo nie jest wiarygod-
ne”. 14 Jezus im odpowiedział:
„Nawet jeśli świadcz� sam o so-
bie, moje świadectwo jest wiary-
godne, bo wiem, sk�d przy-
szedłem i dok�d id�h. Ale wy
nie wiecie, sk�d przyszedłem
i dok�d id�. 15 Wy os�dzacie

7:44 �Lub „aresztować”. 7:52 �Pew-
na liczba uznanych starożytnych ma-
nuskryptów pomija fragment Jn 7:53
do 8:11.
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według ludzkich kryteriów�a. Ja
natomiast nikogo nie os�dzam.
16 A jeśli już os�dzam, to mój
os�d jest właściwy, bo nie je-
stem sam, ale jest ze mn� Oj-
ciec, który mnie posłałb. 17 Po-
za tym w waszym własnym
Prawie napisano: ‚

´
Swiadectwo

dwóch ludzi jest wiarygodne’c.
18 Ja sam składam o sobie
świadectwo, ale składa je rów-
nież mój Ojciec, który mnie
posłał”d. 19 Wtedy go zapytali:
„Gdzie jest twój Ojciec?”. Jezus
odpowiedział: „Nie znacie ani
mnie, ani mojego Ojcae. Gdyby-
ście mnie znali, znalibyście też
mojego Ojca”f. 20 Wszystko to
powiedział w skarbcug, gdy na-
uczał w świ�tyni. Ale nikt go
nie schwytał, bo jeszcze nie nad-
szedł na niego czash.

21 Jezus wi�c znowu prze-
mówił: „Ja odchodz� i b�dziecie
mnie szukać, ale i tak umrzecie
w swoim grzechui. Tam, do-
k�d id�, nie możecie przyjść” j.
22 Wtedy

˙
Zydzi zacz�li si� za-

stanawiać: „Czy zamierza si�
zabić, skoro mówi: ‚Tam, do-
k�d id�, nie możecie przyjść’?”.
23 On im rzekł: „Wy jesteście
st�d, z dołu, a ja z góryk. Wy je-
steście z tego świata, ja nie je-
stem z tego świata. 24 Dlatego
wam powiedziałem, że umrzecie
w swoich grzechach. Bo jeśli nie
uwierzycie, że to ja jestem tym,
który miał przyjść, umrzecie
w swoich grzechach”. 25 Zapy-
tali go wi�c: „Kim jesteś?”. Je-
zus im odparł: „Po co ja w ogóle
do was mówi�? 26 Mam wiele
rzeczy do powiedzenia o was
i wiele do os�dzenia. Ale mówi�
to, co usłyszałem od Tego, któ-
ry mnie posłał na świat. A On
zawsze mówi prawd�” l. 27 Oni
jednak nie zrozumieli, że miał

8:15 �Dosł. „według ciała”.

na myśli Ojca. 28 Nast�pnie
Jezus rzekł: „Kiedy już uniesie-
cie w gór� Syna Człowieczegoa,
wtedy zrozumiecie, że to jestem
jab i że nic nie robi� z własnej
inicjatywyc, ale mówi� dokład-
nie to, czego mnie nauczył Oj-
ciec. 29 A Ten, który mnie po-
słał, jest ze mn�. Nie zostawił
mnie samego, bo zawsze robi�
to, co Mu si� podoba”d. 30 Gdy
Jezus to wszystko mówił, wielu
w niego uwierzyło.

31 Wtedy przemówił do
˙
Zy-

dów, którzy mu uwierzyli: „Jeśli
trzymacie si� moich słów, to rze-
czywiście jesteście moimi ucz-
niami 32 i poznacie prawd�e,
a dzi�ki prawdzie staniecie si�
wolni”f. 33 Na to niektórzy lu-
dzie powiedzieli: „Jesteśmy po-
tomkami Abrahama i nigdy nie
byliśmy niczyimi niewolnikami.
Czemu wi�c mówisz, że stanie-
my si� wolni?”. 34 Jezus im od-
powiedział: „Zapewniam was, że
każdy, kto grzeszy, jest niewol-
nikiem grzechug. 35 Niewolnik
nie pozostaje w domu na za-
wsze. Syn pozostaje na zawsze.
36 Jeśli wi�c Syn da wam
wolność, to b�dziecie napraw-
d� wolni. 37 Wiem, że jesteście
potomkami Abrahama. A jednak
chcecie mnie zabić, bo moje sło-
wa nie wywieraj� na was żadne-
go wpływu. 38 Ja mówi� to, co
widziałem, gdy byłem u swojego
Ojcah, a wy robicie to, co słysze-
liście od swojego ojca”. 39 Na
to rzekli do niego: „Naszym oj-
cem jest Abraham”. Jezus od-
parł: „Gdybyście byli dziećmi
Abrahama i, to robilibyście to, co
robił Abraham. 40 Tymczasem
wy chcecie mnie zabić—człowie-
ka, który powiedział wam praw-
d� usłyszan� od Boga j. Abraham
nigdy by tego nie zrobił. 41 Ro-
bicie to, co wasz ojciec”. Wtedy
rzekli: „Nie jesteśmy nieślubny-
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mi dziećmi�. Mamy jednego Oj-
ca—Boga”.

42 Jezus im powiedział: „Gdy-
by Bóg był waszym Ojcem, ko-
chalibyście mniea, bo ja przy-
szedłem i jestem tutaj od Boga.
Nie przyszedłem z własnej ini-
cjatywy, ale to On mnie po-
słałb. 43 Dlaczego nie rozumie-
cie tego, co mówi�? Dlatego, że
nie możecie słuchać moich słów.
44 Waszym ojcem jest Diabeł,
a wy chcecie spełniać pragnie-
nia swojego ojcac. On od pocz�t-
ku� był zabójc�d i nie stał moc-
no w prawdzie, bo prawdy w nim
nie ma. Kiedy kłamie, robi to
zgodnie z własn� natur�, bo
jest kłamc� i ojcem kłamstwae.
45 Ja natomiast mówi� wam
prawd� i dlatego mi nie wie-
rzycie. 46 Kto z was udowodni
mi grzech? A jeśli mówi� praw-
d�, to czemu mi nie wierzycie?
47 Kto ma Boga za Ojca, ten
słucha tego, co mówi Bógf. Wy
nie słuchacie dlatego, że Bóg
nie jest waszym Ojcem”g.

48 Wtedy
˙
Zydzi rzekli do nie-

go: „Czy nie mamy racji, gdy
mówimy, że jesteś Samarytani-
nemh i masz demona?” i. 49 Je-
zus odpowiedział: „Nie mam de-
mona. Szanuj� swojego Ojca,
a wy mnie znieważacie. 50 Ja
nie szukam chwały dla siebie j.
Jest Ten, który szuka jej dla
mnie, i to On dokonuje os�du.
51 Zapewniam was, że kto jest
posłuszny moim słowom, nigdy
nie umrze”k. 52 ˙

Zydzi mu po-
wiedzieli: „Teraz już wiemy, że
masz demona. Abraham umarł,
prorocy również, a ty twier-
dzisz, że kto jest posłuszny two-
im słowom, nigdy nie umrze.
53 Czy jesteś wi�kszy niż nasz

8:41 �Dosł. „nie urodziliśmy si� z roz-
pusty”. Słowo „rozpusta” jest tłumacze-
niemgr. porneı́a. Zob. Słowniczek poj�ć.
8:44 �Lub „gdy rozpocz�ł”.

ojciec Abraham? A przecież
i on umarł, i prorocy poumie-
rali. Za kogo ty si� uważasz?”.
54 Jezus odparł: „Jeśli otaczam
chwał� sam siebie, moja chwa-
ła nic nie znaczy. Ale to mój Oj-
ciec otacza mnie chwał�a—Ten,
o którym mówicie, że jest wa-
szym Bogiem. 55 Wy Go nie
poznaliścieb, ale ja Go znamc.
Gdybym powiedział, że Go nie
znam, byłbym takim kłamc� jak
wy. Ale ja naprawd� Go znam
i jestem posłuszny Jego sło-
wom. 56 Wasz ojciec Abraham
bardzo si� cieszył, że b�dzie
mógł zobaczyć mój dzień. I zo-
baczył go, i si� ucieszył”d.
57 Wtedy

˙
Zydzi rzekli do niego:

„Jeszcze 50 lat nie masz, a Abra-
hama widziałeś?”. 58 Jezus im
odparł: „Zapewniam was, że za-
nim Abraham zacz�ł istnieć, ja
już byłem”e. 59 Chwycili wi�c
kamienie, żeby go nimi obrzucić,
ale Jezus si� ukrył i wyszedł ze
świ�tyni.

9 Po drodze zobaczył czło-
wieka niewidomego od uro-

dzenia. 2 Uczniowie zapytali:
„Rabbif, kto zgrzeszył, on czy je-
go rodzice, że si� urodził niewi-
domy?”. 3 Jezus odpowiedział:
„Ani on nie zgrzeszył, ani jego
rodzice. Stało si� tak, żeby na
jego przykładzie ludzie mogli zo-
baczyć dzieła Bożeg. 4 Dopóki
jest dzień, musimy wykonywać
to, co zlecił nam Ten, który
mnie posłałh. Nadchodzi noc,
kiedy już nikt nie b�dzie mógł
działać. 5 Dopóki jestem na
świecie, jestem światłem świa-
ta” i. 6 Gdy to powiedział, splu-
n�ł na ziemi�, zmieszał j� ze śli-
n�, nałożył maź na oczy tego
człowieka j 7 i rzekł do niego:
„Idź umyć si� w sadzawce Silo-
am” (co znaczy „posłany”). Ten
wi�c poszedł i si� umył. A kiedy
wrócił, już widziałk.
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8 Wtedy s�siedzi oraz ci, któ-

rzy przedtem widywali go żeb-
rz�cego, zacz�li pytać: „Czy to
nie ten, który tu wcześniej sie-
dział i żebrał?”. 9 Jedni mó-
wili, że to on, drudzy—że tylko
jest do niego podobny, a on sam
zapewniał: „To ja”. 10 Spytali
go wi�c: „Jak to si� stało, że wi-
dzisz?”. 11 Wyjaśnił: „Człowiek
nazywany Jezusem zmieszał zie-
mi� ze ślin�, posmarował tym
moje oczy i rzekł do mnie: ‚Idź
do Siloam i si� umyj’a. Poszed-
łem wi�c, umyłem si� i zacz�-
łem widzieć”. 12 Na to zapy-
tali: „Gdzie jest ten człowiek?”.
Odpowiedział: „Nie wiem”.

13 Wtedy tego, który wcześ-
niej był niewidomy, zaprowadzili
do faryzeuszy. 14 A w dniu,
w którym Jezus zmieszał ziemi�
ze ślin� i przywrócił mu wzrokb,
akurat był szabatc. 15 Faryzeu-
sze również zacz�li wypytywać
tego m�żczyzn�, jak to si� sta-
ło, że widzi. Rzekł do nich: „Ten
człowiek nałożył mi na oczy zie-
mi� zmieszan� ze ślin�, a ja
si� umyłem i widz�”. 16 Wte-
dy niektórzy faryzeusze zacz�li
mówić: „To nie jest człowiek
posłany przez Boga, bo nie
przestrzega szabatu”d. Inni z ko-
lei mówili: „Czy grzesznik mógł-
by dokonywać takich cudów?”e.
Tak wi�c zdania były wśród nich
podzielonef. 17 Dlatego znowu
zapytali tamtego: „A ty co o nim
powiesz, skoro przywrócił ci
wzrok?”. On odrzekł: „To pro-
rok”.

18 ˙
Zydzi jednak nie wierzyli,

że był niewidomy i zacz�ł wi-
dzieć, dopóki nie wezwali je-
go rodziców. 19 Zapytali ich:
„Czy to wasz syn? Mówicie, że
urodził si� niewidomy? Jak wi�c
to si� stało, że teraz widzi?”.
20 Odparli: „Wiemy, że to nasz

syn i że urodził si� niewidomy.
21 Ale jak to si� stało, że te-
raz widzi, i kto przywrócił mu
wzrok—tego nie wiemy. Jego za-
pytajcie. Jest pełnoletni. Niech
mówi sam za siebie”. 22 Jego
rodzice powiedzieli tak dlatego,
że bali si�

˙
Zydówa. Bo wcześniej˙

Zydzi uzgodnili mi�dzy sob�,
że należy wykluczyć z synago-
gi każdego, kto przyzna, że Je-
zus jest Chrystusemb. 23 Właś-
nie dlatego jego rodzice rzekli:
„Jest pełnoletni. Jego pytajcie”.

24 Faryzeusze wi�c po raz
drugi zawołali tego, który przed-
tem był niewidomy, i powiedzie-
li: „Oddaj chwał� Bogu�. My
wiemy, że ten człowiek jest
grzesznikiem”. 25 On odpowie-
dział: „Czy jest grzesznikiem, te-
go nie wiem. Wiem za to, że
chociaż byłem niewidomy, to te-
raz widz�”. 26 Zapytali wi�c:
„Jak to si� stało? Jak przywrócił
ci wzrok?”. 27 Odrzekł: „Już
wam mówiłem, ale nie słucha-
liście. Czemu znowu chcecie to
słyszeć? Czy wy też chcecie zo-
stać jego uczniami?”. 28 Wtedy
z pogard� powiedzieli: „To ty je-
steś jego uczniem. My jesteśmy
uczniami Mojżesza. 29 Wiemy,
że do Mojżesza przemawiał Bóg,
ale kto stoi za tym człowie-
kiem, tego nie wiemy”. 30 On
im odparł: „To naprawd� dziw-
ne, że nie wiecie, kto za nim
stoi. Przecież przywrócił mi
wzrok. 31 Wiemy, że Bóg nie
wysłuchuje grzesznikówc, tylko
tych, co s� bogobojni i spełnia-
j� Jego wol�d. 32 Nigdy wcześ-
niej nie słyszano, żeby ktoś
przywrócił wzrok niewidomemu
od urodzenia. 33 Gdyby ten
człowiek nie był posłany przez
Boga, nic by nie mógł zdziałać”e.

9:24 �Zwrot, który zobowi�zywał domó-
wienia prawdy.
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34 Na to powiedzieli: „Urodziłeś
si� cały w grzechu, a nas na-
uczasz?”. I go wyrzucilia.

35 Jezus usłyszał, że go wy-
rzucili, i kiedy go spotkał, za-
pytał: „Czy wierzysz w Syna
Człowieczego?”. 36 Ten odpo-
wiedział: „Panie, a kto nim jest?
Powiedz mi, żebym mógł w nie-
go uwierzyć”. 37 Jezus rzekł:
„Widziałeś go. To ten, który
z tob� rozmawia”. 38 Wtedy on
oświadczył: „Wierz� w niego, Pa-
nie”. I złożył mu hołd�. 39 A
Jezus rzekł: „Przyszedłem na
ten świat na s�d—żeby ci, któ-
rzy nie widz�, przejrzeli na
oczyb, a ci, którzy widz�, oślep-
li”c. 40 Usłyszeli to faryzeusze,
którzy tam byli, i go zapytali:
„Chcesz powiedzieć, że my też
jesteśmy ślepi?”. 41 Jezus od-
parł: „Gdybyście byli ślepi, nie
bylibyście winni grzechu. Ale
skoro twierdzicie: ‚Widzimy’,
wasz grzech dalej was obci�ża”d.

10 „Wiedzcie, że kto nie
wchodzi do owczarni bra-

m�, ale dostaje si� do niej w ja-
kiś inny sposób, jest złodziejem
i rabusieme. 2 Ale kto wchodzi
bram�, jest pasterzem owiecf.
3 Odźwierny wpuszcza go do
środkag i owce słuchaj� jego
głosuh. Pasterz przywołuje swo-
je owce po imieniu i je wyprowa-
dza. 4 Kiedy już wszystkie wy-
prowadzi, idzie przed nimi,
a one id� za nim, bo znaj� jego
głos. 5 Za obcym na pewno nie
b�d� szły. B�d� raczej od niego
uciekać, bo nie znaj� głosu ob-
cych”. 6 Jezus opowiedział ten
przykład, ale jego słuchacze nie
rozumieli, o czym mówi.

7 Znowu wi�c przemówił:
„Wiedzcie, że to ja jestem bra-
m� dla owieci. 8 Wszyscy, któ-
rzy przyszli i podawali si� za

9:38 �Lub „pokłon”.

mnie, to złodzieje i rabusie. Ale
owce ich nie słuchały. 9 Ja je-
stem bram�, a kto wchodzi
przeze mnie, b�dzie wybawio-
ny. Wejdzie i wyjdzie, i znajdzie
pastwiskoa. 10 Złodziej przy-
chodzi tylko po to, żeby kraść,
zabijać i niszczyćb. Ja przyszed-
łem po to, żeby owce zyskały
życie w pełnym znaczeniu tego
słowa. 11 Jestem wspaniałym
pasterzemc. Wspaniały pasterz
oddaje za owce swoje życie�d.
12 Człowiek naj�ty do pasienia
owiec, który nie jest pasterzem
i do którego owce nie należ�, na
widok zbliżaj�cego si� wilka po-
rzuca je i ucieka. Wtedy wilk po-
rywa owce i stado si� rozprasza.
13 Taki człowiek nie troszczy
si� o owce, bo jest tylko na-
j�tym pracownikiem. 14 Ja je-
stem wspaniałym pasterzem.
Znam swoje owce, a one znaj�
mniee— 15 tak jak zna mnie
Ojciec, a ja znam Ojcaf. I daj� za
owce swoje życie�g.

16 „Mam też drugie owce,
które nie s� z tej owczarnih.
Je również musz� przyprowa-
dzić i b�d� słuchać mojego gło-
su. I b�dzie jedna trzoda i je-
den pasterz i. 17 Ja daj� swoje
życie�j, żeby je znowu otrzymać,
i dlatego Ojciec mnie kochak.
18 Nikt nie zabiera mi życia.
Daj� je z własnej woli. Mam pra-
wo je dać i mam prawo je znowu
otrzymaćl. Przykazanie to otrzy-
małem od swojego Ojca”.

19 Te słowa Jezusa sprawi-
ły, że opinie wśród

˙
Zydów na

jego temat znowu były podzielo-
nem. 20 Wielu mówiło: „Ma de-
mona i stracił rozum. Czemu
go słuchacie?”. 21 Inni twier-
dzili: „Op�tany by tak nie mó-
wił. I czy demon mógłby przy-
wrócić wzrok niewidomym?”.

10:11, 15, 17 �Lub „dusz�”.
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22 W tym czasie obchodzono

w Jerozolimie
´
Swi�to Poświ�ce-

nia. Była pora zimowa 23 i Je-
zus przechadzał si� w świ�ty-
ni w Kolumnadzie Salomonaa.
24 Wtedy

˙
Zydzi go otoczyli

i odezwali si� do niego: „Jak dłu-
go b�dziesz trzymał nas� w nie-
pewności? Jeśli jesteś Chrystu-
sem, wyraźnie nam to powiedz”.
25 Jezus im odrzekł: „Już wam
mówiłem, a jednak nie wierzy-
cie.

´
Swiadcz� o mnie dzieła,

których dokonuj� w imieniu swo-
jego Ojcab. 26 Ale wy nie wie-
rzycie, bo nie jesteście moimi
owcamic. 27 Moje owce słucha-
j� mojego głosu i ja je znam,
a one id� za mn�d. 28 Daj� im
życie wiecznee i na pewno nie
zgin� ani nikt mi ich nie odbie-
rzef. 29 Ci, których dał mi Oj-
ciec, s� cenniejsi niż wszystko
inne. Nikt nie może odebrać ich
Ojcug. 30 Ja i Ojciec stanowi-
my jedno�”h.

31 Wtedy
˙
Zydzi znów chwy-

cili za kamienie, żeby go uka-
mienować. 32 Jezus im po-
wiedział: „Na waszych oczach
dokonałem w imieniu Ojca tylu
dobrych rzeczy. Za któr� z nich
chcecie mnie ukamienować?”.
33 ˙

Zydzi odparli: „Nie chce-
my ci� ukamienować za coś
dobrego, ale za bluźnierstwo i.
Bo jesteś człowiekiem, a robisz
z siebie boga”. 34 Jezus im
odrzekł: „Czy w waszych Pis-
mach� nie napisano: ‚Powie-
działem: „Jesteście bogami�”’? j

35 Bóg wi�c nazwał ‚bogami’k
tych, przeciw którym sam si�
wypowiadał—a przecież Pism
nie można unieważnić. 36 Jak
w takim razie mnie—którego Oj-
ciec uświ�cił i posłał na świat—

10:24 �Lub „nasze dusze”. 10:30 �Lub
„pozostajemy w jedności”. 10:34
�Dosł. „w waszym Prawie”. �Lub „ni-
czym bogowie”.

możecie pos�dzać o bluźnier-
stwo, bo powiedziałem, że je-
stem Synem Bożym?a 37 Jeśli
nie robi� tego, co jest wol� mo-
jego Ojca, to mi nie wierzcie.
38 Ale jeśli robi�, to nawet gdy-
byście nie wierzyli mnie, wierz-
cie tym czynomb. Wtedy zrozu-
miecie i b�dziecie wiedzieć, że
Ojciec pozostaje w jedności ze
mn�, a ja w jedności z Ojcem”c.
39 Znowu wi�c próbowali go
schwytać, ale im si� wymkn�ł.

40 Po raz kolejny udał si�
za Jordan—na miejsce, gdzie
wcześniej chrzcił Jand—i tam
si� zatrzymał. 41 Przyszło do
niego wiele ludzi. I mówili mi�-
dzy sob�: „Jan nie dokonał
ani jednego cudu, ale wszystko,
co powiedział o tym człowieku,
okazało si� prawd�”e. 42 I wie-
lu tam w niego uwierzyło.

11 W Betanii chorował pe-
wien człowiek o imieniu

Łazarz. W wiosce tej mieszkała
też Maria ze swoj� siostr�, Mar-
t�f. 2 Była to ta sama Maria,
która wylała na Pana pachn�cy
olejek i wytarła jego stopy wło-
samig, a Łazarz, który choro-
wał, był jej bratem. 3 Siostry
wysłały wi�c do Jezusa wia-
domość: „Panie, twój przyjaciel
choruje”. 4 Gdy Jezus to usły-
szał, powiedział: „Ta choroba
w gruncie rzeczy nie skończy si�
śmierci�, ale przysporzy chwa-
ły Boguh i za jej spraw� rów-
nież Syn Boży b�dzie otoczony
chwał�”.

5 A Jezus kochał Mart�, jej
siostr� i Łazarza. 6 Mimo to
kiedy usłyszał, że Łazarz choru-
je, pozostał tam, gdzie był, jesz-
cze dwa dni. 7 Po tym czasie
powiedział do uczniów: „Chodź-
my znowu do Judei”. 8 Na to
oni rzekli: „Rabbii, Judejczycy
dopiero co chcieli ci� ukamieno-
wać j, a ty znów tam idziesz?”.
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9 Jezus odpowiedział: „Czy
w dzień nie jest jasno przez 12
godzin?a Kto chodzi za dnia, ten
o nic si� nie potknie, bo widzi
światło tego świata. 10 Ale jeśli
ktoś chodzi w nocy, potyka si�,
bo nie ma w nim światła”.

11 Po tych słowach Jezus do-
dał: „Nasz przyjaciel Łazarz za-
sn�łb, ale ja id� go obudzić”.
12 Wtedy uczniowie rzekli: „Pa-
nie, jeśli zasn�ł, to wyzdro-
wieje”. 13 Jezus jednak mówił
o śmierci Łazarza, podczas gdy
oni myśleli, że mówi o zwyczaj-
nym śnie. 14 Powiedział im
wi�c otwarcie: „Łazarz umarłc,
15 a ja ze wzgl�du na was cie-
sz� si�, że mnie tam nie było,
bo teraz wasza wiara stanie si�
mocniejsza. Chodźmy do niego”.
16 Na to Tomasz, nazywany
Bliźniakiem, powiedział do po-
zostałych uczniów: „Tak, chodź-
my i my, żeby z nim umrzeć”d.

17 Kiedy Jezus tam dotarł,
Łazarz już od czterech dni le-
żał w grobowcu�. 18 A Beta-
nia była niedaleko Jerozolimy, w
odległości około 3 kilometrów�,
19 i wielu

˙
Zydów przyszło do

Marty i Marii, żeby je pocieszyć
po stracie brata. 20 Gdy Mar-
ta usłyszała, że nadchodzi Je-
zus, wyszła mu na spotkanie. Na-
tomiast Mariae została w domu.
21 Marta zwróciła si� do Je-
zusa: „Panie, gdybyś tu był,
mój brat by nie umarł. 22 Ale
wci�ż jestem pewna, że o cokol-
wiek poprosisz Boga, On ci to
da”. 23 Jezus powiedział do
niej: „Twój brat zmartwychwsta-
nie”. 24 Marta odrzekła: „Wiem,
że zmartwychwstanie podczas
zmartwychwstaniaf w dniu ostat-
nim”. 25 Wtedy Jezus jej wyjaś-

11:17, 31 �Lub „grobowcu pami�-
ci”. 11:18 �Dosł. „około 15 stadiów”.
Zob. Dodatek B14.

nił: „Ja jestem zmartwychwsta-
niem i życiema. Kto we mnie wie-
rzy, to nawet gdyby umarł, ożyje,
26 a każdy, kto żyje i we mnie
wierzy, w ogóle nie umrzeb. Czy
w to wierzysz?”. 27 Odpowie-
działa mu: „Tak, Panie. Ja uwie-
rzyłam, że ty jesteś Chrystusem,
Synem Bożym, tym, który miał
przyjść na świat”. 28 Po tych
słowach poszła zawołać swoj�
siostr�, Mari�. Powiedziała jej
na osobności: „Jest tu Nauczy-
cielc. Woła ci�”. 29 Gdy Maria
to usłyszała, szybko wstała i po-
szła do niego.

30 A Jezus jeszcze nie
wszedł do wioski, ale wci�ż był
tam, gdzie go spotkała Mar-
ta. 31 Kiedy

˙
Zydzi pocieszaj�-

cy Mari� zobaczyli, że szybko
wstała i wyszła z domu, poszli
za ni�, przypuszczaj�c, że idzie
si� wypłakać przy grobowcu�d.
32 A gdy Maria przyszła tam,
gdzie był Jezus, i go zobaczyła,
upadła mu do nóg i powiedziała:
„Panie, gdybyś tu był, mój brat
by nie umarł”. 33 Jezus, wi-
dz�c, że ona płacze i że płacz�
towarzysz�cy jej

˙
Zydzi, wes-

tchn�ł wzruszony do gł�bi� i
bardzo si� zasmucił. 34 Zapy-
tał: „Gdzie go pochowaliście?”.
Odpowiedzieli mu: „Panie, chodź
zobaczyć”. 35 Wtedy Jezus za-
płakałe. 36 A

˙
Zydzi odezwali

si�: „Patrzcie, jak go kochał!”.
37 Ale niektórzy z nich rzekli:
„Czy człowiek, który przywrócił
wzrok niewidomemuf, nie mógł
zapobiec tej śmierci?”.

38 Jezus znowu westchn�ł
wzruszony do gł�bi i przyszedł
do grobowca�. Właściwie by-
ła to jaskinia, a przed ni�
leżał kamień. 39 Jezus polecił:
„Zabierzcie ten kamień”. Wtedy

11:33 �Dosł. „w duchu”. 11:38 �Lub
„grobowca pami�ci”.
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Marta, siostra zmarłego, po-
wiedziała: „Panie, pewnie już
cuchnie, bo to czwarty dzień”.
40 Ale Jezus odrzekł: „Czy ci nie
powiedziałem, że jeśli b�dziesz
wierzyć, to zobaczysz chwał� Bo-
ż�?”a. 41 Zabrali wi�c kamień.
Wtedy Jezus podniósł oczy ku
niebub i zacz�ł mówić: „Ojcze,
dzi�kuj� Ci, że mnie wysłucha-
łeś. 42 Oczywiście wiedziałem,
że zawsze mnie wysłuchujesz,
ale powiedziałem to ze wzgl�-
du na ludzi, którzy tłumnie sto-
j� dookoła, żeby uwierzyli, że to
Ty mnie posłałeś”c. 43 Nast�p-
nie głośno zawołał: „Łazarzu,
wyjdź!”d. 44 Wtedy zmarły wy-
szedł. R�ce i nogi miał obwi�zane
pasami materiału, a twarz owi-
ni�t� chust�. Jezus polecił: „Roz-
wi�żcie go, żeby mógł chodzić”.

45 W rezultacie wielu
˙
Zydów,

którzy przyszli do Marii i zo-
baczyli, czego Jezus dokonał,
uwierzyło w niegoe. 46 Ale nie-
którzy z nich poszli do faryzeu-
szy i opowiedzieli im o tym, co
zrobił. 47 Wtedy naczelni kap-
łani i faryzeusze zebrali San-
hedryn i zacz�li si� zastanawiać:
„Co mamy zrobić? Przecież ten
człowiek dokonuje wielu cudów f.
48 Jeśli pozwolimy mu dalej
działać, wszyscy w niego uwie-
rz� i przyjd� Rzymianie, i za-
bior� zarówno nasz� świ�tyni��,
jak i nasz naród”. 49 Ale jeden
z nich, Kajfaszg, który tego roku
był arcykapłanem, odezwał si�
do nich: „Wy w ogóle nic nie ro-
zumiecie! 50 Czy nie widzicie,
że jest dla was lepiej, by jeden
człowiek umarł za lud, niż żeby
został zgładzony cały naród?”.
51 Tego jednak nie powiedział
sam z siebie, ale b�d�c w tym
roku arcykapłanem, proroko-
wał, że Jezus ma umrzeć za na-
ród. 52 Miał on jednak umrzeć

11:48 �Dosł. „nasze miejsce”.

nie tylko za naród, ale rów-
nież po to, żeby zebrać i zjed-
noczyć rozproszone dzieci Boże.
53 Od tego dnia zacz�li wi�c
spiskować, żeby go zabić.

54 Dlatego Jezus już nie w�d-
rował wśród

˙
Zydów jawnie, ale

odszedł stamt�d w okolice pust-
kowia, do miasta zwanego Efra-
ima, i tam si� zatrzymał z ucznia-
mi. 55 A zbliżała si� żydowska
Paschab i wiele ludzi z tere-
nów wiejskich udawało si� przed
tym świ�tem do Jerozolimy, że-
by oczyścić si� ceremonialnie.
56 Szukali też Jezusa i sto-
j�c w świ�tyni, rozmawiali mi�-
dzy sob�: „Jak myślicie? Czy
wcale nie przyjdzie na świ�to?”.
57 Tymczasem naczelni kapłani
i faryzeusze wydali polecenie, by
każdy, kto si� dowie, gdzie jest
Jezus, doniósł o tym, żeby mogli
go schwytać�.

12 Sześć dni przed Pasch�
Jezus przybył do Betanii,

gdzie mieszkał Łazarzc, którego
wskrzesił. 2 Tam wydano dla
niego kolacj� i Marta podawa-
ła do stołud, a wśród jedz�cych
z nim posiłek� był też Łazarz.
3 Wtedy Maria wzi�ła funt�
pachn�cego olejku, prawdziwe-
go nardu, bardzo drogiego, i wy-
lała go na stopy Jezusa, po
czym wytarła je włosami. A dom
napełnił si� zapachem olejkue.
4 Ale Judasz Iskariotf, jeden
z uczniów Jezusa, który miał
go zdradzić, zapytał: 5 „Czemu
nie sprzedano tego pachn�cego
olejku za 300 denarów� i nie roz-
dano ich biednym?”. 6 Powie-
dział to jednak nie dlatego, że
troszczył si� o biednych, ale dla-

11:57 �Lub „aresztować”. 12:2 �Lub
„półleż�cych z nim przy stole”. 12:3
�Chodzi o funt rzymski, czyli 327 g.
Zob. Dodatek B14. 12:5 �Zob. Doda-
tek B14.
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tego, że był złodziejem—bo miał
pod opiek� szkatułk� i kradł pie-
ni�dze, które do niej wkładano.
7 Wtedy Jezus mu rzekł: „Daj
jej spokój, żeby mogła post�pić
zgodnie ze zwyczajem i przygo-
tować mnie na dzień mojego po-
grzebua. 8 Bo biednych zawsze
macie u siebieb, ale mnie nie za-
wsze b�dziecie mieli”c.

9 Tymczasem
˙
Zydzi dowie-

dzieli si�, gdzie jest Jezus, i licz-
nie tam przyszli— jednak nie tyl-
ko z jego powodu, ale również
po to, żeby zobaczyć Łazarza,
którego wskrzesiłd. 10 A na-
czelni kapłani spiskowali, żeby
zabić także Łazarza, 11 bo ze
wzgl�du na niego wielu

˙
Zydów

tam przychodziło i zaczynało
wierzyć w Jezusae.

12 Nast�pnego dnia wielki
tłum, który przybył na świ�to,
usłyszał, że Jezus zbliża si� do
Jerozolimy. 13 Ludzie wzi�li
wi�c gał�zie palmowe, wyszli
mu na spotkanie i zacz�li wołać:
„Zechciej wybawić!� Błogosła-
wiony, który przychodzi w imie-
niu Jehowy�f, Król Izraela!”g.
14 Kiedy Jezus znalazł osiołka,
wsiadł na niegoh, tak jak jest na-
pisane: 15 „Nie bój si�, córko
syjońska. Przybywa twój król.
Siedzi na osiołku”i. 16 Pocz�t-
kowo uczniowie Jezusa nie ro-
zumieli tego wszystkiego, ale
gdy został otoczony chwał� j,
uświadomili sobie, że przyj�to
go dokładnie tak, jak jest o nim
napisanek.

17 A ludzie, którzy byli
świadkami tego, jak Jezus pole-
cił Łazarzowi wyjść z grobow-
ca�l i go wskrzesił, ci�gle o tym
opowiadalim. 18 To, że tłum

12:13 �Gr. hosanná. Prośba do Boga
o wybawienie. Słowa tego używano też
jako radosnego okrzyku. �Zob. Doda-
tek A5. 12:17 �Lub „grobowca pami�-
ci”.

usłyszał o tym cudzie Jezu-
sa, również było powodem, dla
którego wyszedł mu na spotka-
nie. 19 Dlatego faryzeusze mó-
wili mi�dzy sob�: „Patrzcie, nic
nie udało si� zrobić. Cały świat
poszedł za nim”a.

20 Wśród tych, którzy przy-
byli na świ�to, żeby oddawać
cześć Bogu, byli pewni Gre-
cy. 21 Podeszli oni do Filipab

z Betsaidy w Galilei i zacz�li
go prosić: „Panie, chcielibyśmy
zobaczyć Jezusa”. 22 Filip po-
wiedział o tym Andrzejowi, a po-
tem obaj poszli i powiedzieli
o tym Jezusowi.

23 Jezus im rzekł: „Nad-
szedł czas, żeby Syn Człowie-
czy został otoczony chwał�c.
24 Prawda jest taka, że jeśli
ziarno pszenicy nie upadnie na
ziemi� i nie obumrze, pozosta-
nie tylko jednym ziarnem. Ale
jeśli obumrzed, to przyniesie ob-
fity plon. 25 Kto kocha swoje
życie�, ten je straci�, ale kto jest
gotowy poświ�cić� swoje życie�e

w tym świecie, ten je zachowa
i zyska życie wiecznef. 26 Jeśli
ktoś chce mi usługiwać, niech
idzie za mn�. Tam, gdzie ja je-
stem, b�dzie też mój sługag.
Tego, kto mi usługuje, b�dzie
szanował Ojciec. 27 Teraz je-
stem� zmartwionyh. I co mam
powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie
od tego, co ma si� wydarzyć�i.
A jednak właśnie ze wzgl�du
na to przyszedłem. 28 Ojcze,
otocz chwał� swoje imi�”. Wte-
dy z nieba rozległ si� głos j: „Już
otoczyłem je chwał� i jeszcze je
chwał� otocz�”k.

29 Ci, którzy tam stali, usły-
szeli to i zacz�li mówić, że
zagrzmiało. Inni twierdzili, że

12:25 �Lub „dusz�”. �Dosł. „niszczy”.
�Dosł. „kto nienawidzi”. 12:27 �Lub
„moja dusza jest”. �Dosł. „od tej go-
dziny”.
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odezwał si� do niego anioł.
30 Na to Jezus rzekł: „Ten
głos rozległ si� nie ze wzgl�-
du na mnie, ale ze wzgl�du na
was. 31 Teraz odbywa si� s�d
nad tym światem. Teraz wład-
ca tego świataa zostanie wyrzu-
conyb. 32 Ja jednak, kiedy zo-
stan� uniesiony z ziemi w gór�c,
poci�gn� do siebie najróżniej-
szych ludzi”. 33 Jezus powie-
dział to, żeby wskazać, jak�
śmierci� ma umrzećd. 34 Wte-
dy ludzie z tłumu mu odpowie-
dzieli: „My słyszeliśmy z Prawa,
że Chrystus pozostaje na za-
wszee. Jak wi�c możesz mó-
wić, że Syn Człowieczy musi być
uniesiony w gór�?f Kto jest tym
Synem Człowieczym?”. 35 Je-
zus im odrzekł: „Jeszcze przez
krótk� chwil� b�dzie wśród was
światło. Chodźcie, póki je ma-
cie, żeby nie przemogła was
ciemność. Kto chodzi w ciem-
ności, ten nie wie, gdzie idzieg.
36 Dopóki macie światło, wierz-
cie w nie, żebyście si� stali sy-
nami światła”h.

Po tych słowach Jezus od-
szedł i ukrył si� przed ni-
mi. 37 Chociaż dokonał na ich
oczach tylu cudów, nie uwie-
rzyli w niego. 38 W ten sposób
spełniły si� słowa proroka Iza-
jasza: „Jehowo�, kto uwierzył w
to, co od nas usłyszał�? i I komu
Jehowa� objawił swoj� moc�?” j.
39 A powód, dla którego nie
zdołali uwierzyć, Izajasz po-
dał w jeszcze innych słowach:
40 „Zaślepił ich oczy i znieczulił
ich serca, żeby nie widzieli swo-
imi oczami ani nie zrozumieli
swoimi sercami, żeby nie zawró-
cili i żeby nie zostali uzdrowie-
ni”k. 41 Izajasz tak powiedział,
bo zobaczył chwał� Chrystusa

12:38 �Zob. Dodatek A5. �Lub „w na-
sze słowa”. �Dosł. „rami�”.

i o nim mówiła. 42 Było jed-
nak wielu, którzy uwierzyli—na-
wet spośród przywódców ludub.
Ale ze wzgl�du na faryzeuszy
nie przyznawali si� do tego, żeby
ich nie wykluczono z synagogic,
43 bo bardziej cenili sobie uzna-
nie w oczach ludzi niż w oczach
Bogad.

44 Jezus jednak powiedział:
„Kto wierzy we mnie, ten wierzy
nie tylko we mnie, ale też w Te-
go, który mnie posłałe. 45 I kto
mnie widzi, widzi również Tego,
który mnie posłałf. 46 Przy-
szedłem na ten świat jako świat-
łog, żeby nikt, kto we mnie
wierzy, nie pozostawał w ciem-
nościh. 47 Jeśli ktoś słyszy
moje słowa, ale si� ich nie trzy-
ma, to ja go nie os�dzam�—bo
nie przyszedłem os�dzić� ludzi�,
ale ich wybawić i. 48 Kto mnie
lekceważy i nie przyjmuje tego,
co mówi�, ma swojego s�dziego.
Moje własne słowa os�dz�� go
w dniu ostatnim, 49 bo nie mó-
wiłem z własnej inicjatywy, ale
to Ojciec, który mnie posłał, na-
kazał mi, co mam mówić i czego
nauczać j. 50 A wiem, że stoso-
wanie si� do Jego przykazań za-
pewnia życie wiecznek. Dlatego
wszystko, co mówi�, mówi� tak,
jak mi powiedział Ojciec” l.

13 Przed świ�tem Paschy Je-
zus już wiedział, że nade-

szła poram, by opuścił ten świat
i udał si� do Ojcan. A po-
nieważ pokochał swoich ucz-
niów, którzy byli na świecie, to
dalej kochał ich aż do końcao.
2 Akurat trwał posiłek paschal-
ny i Diabeł zd�żył już podsun�ć
myśl Judaszowi Iskariotowip, sy-
nowi Szymona, żeby zdradził Je-
zusaq. 3 A Jezus—wiedz�c, że
Ojciec wszystko dał w jego r�ce,

12:47 �Lub „pot�piam”. �Lub „pot�-
pić”. �Dosł. „świata”. 12:48 �Lub
„pot�pi�”.
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i wiedz�c, że przyszedł od Boga
i do Boga idziea— 4 wstał od
posiłku, odłożył wierzchnie sza-
ty, wzi�ł r�cznik, przewi�zał si�
nim w pasie�b, 5 po czym nalał
wody do miednicy i zacz�ł myć
uczniom nogi oraz osuszać je
r�cznikiem, którym był przewi�-
zany�. 6 Gdy podszedł do Szy-
mona Piotra, ten zapytał: „Pa-
nie, ty chcesz mi umyć nogi?”.
7 Jezus odpowiedział: „Teraz
nie rozumiesz tego, co robi�,
ale potem zrozumiesz”. 8 Piotr
rzekł do niego: „Nigdy si� nie
zgodz�, żebyś mi mył nogi”. Je-
zus odparł: „Jeśli ci nie umyj�
nógc, to w niczym nie b�dziesz
miał ze mn� udziału”. 9 Wtedy
Szymon Piotr powiedział: „Pa-
nie, umyj mi nie tylko nogi, ale
też r�ce i głow�”. 10 Jezus od-
rzekł: „Kto si� wyk�pał, nie mu-
si myć nic wi�cej oprócz nóg,
bo cały jest czysty. Wy też je-
steście czyści, ale nie wszyscy”.
11 Powiedział, że nie wszyscy
s� czyści, bo wiedział, kto go
zdradzid.

12 Gdy już umył im nogi
i włożył swoje wierzchnie sza-
ty, znowu zaj�ł miejsce� przy
stole i rzekł: „Czy rozumiecie,
co dla was zrobiłem? 13 Zwra-
cacie si� do mnie: ‚Nauczycie-
lu’ oraz ‚Panie’—i słusznie, bo
jestem Panem i Nauczycieleme.
14 Jeśli wi�c ja, Pan i Na-
uczyciel, umyłem wam nogi f, to
wy też powinniście� myć nogi
jeden drugiemug. 15 Bo dałem
wam wzór, żebyście i wy ro-
bili to, co ja dla was zrobiłemh.
16 Zapewniam was, że niewol-
nik nie jest wi�kszy od swoje-
go pana ani posłaniec—od te-
go, który go posłał. 17 Skoro
już to wszystko wiecie, zgodnie

13:4 �Lub „przepasał si�”. 13:5 �Lub
„przepasany”. 13:12 �Lub „ułożył si�”.
13:14 �Lub „macie obowi�zek”.

z tym post�pujcie, a wtedy b�-
dziecie szcz�śliwia. 18 Nie mó-
wi� o was wszystkich. Znam
przecież tych, których wybra-
łem. Ale w ten sposób spełnia
si� nast�puj�cy fragment Pismb:
‚Ten, który jadł ze mn� chleb,
zwrócił si� przeciwko mnie�’c.
19 Mówi� wam to już teraz, że-
byście gdy si� to stanie, uwie-
rzyli, że te słowa odnosz� si� do
mnied. 20 Zapewniam was, że
kto przyjmuje tego, którego ja
posyłam, przyjmuje także mniee.
A kto przyjmuje mnie, przyjmuje
także Tego, który mnie posłał”f.

21 Po tych słowach Jezus,
bardzo zasmucony�, oświad-
czył: „Wiedzcie, że jeden z was
mnie zdradzi”g. 22 Uczniowie
popatrzyli na siebie nawza-
jem, nie rozumiej�c, o kim mó-
wih. 23 A miejsce obok Je-
zusa zajmował� uczeń, którego
on szczególnie kochał i. 24 Szy-
mon Piotr skin�ł wi�c na niego
i rzekł: „Powiedz nam, o kim on
mówi”. 25 Wtedy ten uczeń na-
chylił si�� do Jezusa i zapytał:
„Panie, kto to jest?” j. 26 Je-
zus odpowiedział: „Ten, które-
mu podam umoczony kawałek
chleba”k. Nast�pnie umoczył ka-
wałek chleba i podał Juda-
szowi, synowi Szymona Iska-
riota. 27 Gdy tylko Judasz go
wzi�ł, wszedł w niego Szatanl.
Jezus rzekł wi�c do Judasza:
„Co zacz�łeś robić, zrób szyb-
ko”. 28 Ale nikt z obecnych�
przy stole nie rozumiał, dlacze-
go mu to powiedział. 29 Ponie-
waż Judasz trzymał szkatułk�
z pieni�dzmim, niektórzy myśleli,
że Jezus kazał mu kupić rzeczy
potrzebne na świ�to albo dać

13:18 �Dosł. „podniósł na mnie pi�t�”.
13:21 �Lub „strapiony w duchu”. 13:23
�Lub „u piersi Jezusa półleżał”. 13:25
�Lub „oparł si� na piersi”. 13:28 �Lub
„półleż�cych”.
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coś biednym. 30 Judasz wi�c
wzi�ł kawałek chleba i natych-
miast wyszedł. A była noca.

31 Po jego wyjściu Jezus po-
wiedział: „Teraz Syn Człowie-
czy jest otoczony chwał�b, a po-
przez niego otoczony chwał�
jest Bóg. 32 Sam Bóg otoczy
go chwał�c i zrobi to od razu.
33 Dzieci, pozostan� z wami
jeszcze tylko chwil�. B�dziecie
mnie szukać, ale jak powiedzia-
łem

˙
Zydom, tak teraz mówi�

wam: ‚Tam, dok�d id�, nie może-
cie przyjść’d. 34 Daj� wam no-
we przykazanie, żebyście si�
nawzajem kochali. Jak ja ko-
cham wase, tak wy kochajcie
jedni drugichf. 35 Po miłości
widocznej wśród was wszyscy
rozpoznaj�, że jesteście moimi
uczniami”g.

36 Wtedy Szymon Piotr zapy-
tał: „Panie, dok�d idziesz?”. Je-
zus odpowiedział: „Tam, dok�d
id�, teraz nie możesz za mn�
pójść, ale potem pójdziesz”h.
37 Piotr rzekł do niego: „Panie,
czemu teraz nie mog� za tob�
pójść? Oddam za ciebie życie�” i.
38 Jezus mu odrzekł: „Oddasz
za mnie życie�? Zapewniam ci�,
że zanim kogut zapieje, trzy ra-
zy si� mnie zaprzesz”j.

14 „Niech wasze serca nie
b�d� zatroskanek. Wierz-

cie w Boga l i wierzcie we
mnie. 2 W domu mojego Ojca
jest wiele mieszkań�. Gdyby by-
ło inaczej, powiedziałbym wam
o tym. Tymczasem id� przygoto-
wać wam miejscem. 3 A gdy
pójd� i przygotuj� wam miejs-
ce, to przyjd� znowu i przyjm�
was do siebie, żebyście wy też
byli tam, gdzie jan. 4 Tam, do-
k�d id�, drog� znacie”.

5 Tomaszo powiedział do nie-
go: „Panie, nie wiemy, dok�d

13:37, 38 �Lub „dusz�”. 14:2 �Lub „po-
mieszczeń”.

idziesz. Jak wi�c możemy znać
drog�?”.

6 Jezus mu rzekł: „Ja jestem
drog�a, prawd�b i życiemc. Nikt
nie przychodzi do Ojca inaczej,
jak tylko przeze mnied. 7 Jeśli
poznaliście mnie, poznacie też
mojego Ojca. Zreszt� już Go
znacie i widzieliście Go”e.

8 Filip powiedział: „Panie,
pokaż nam Ojca i to nam wy-
starczy”.

9 Wtedy Jezus zwrócił si� do
niego: „Filipie, tyle czasu jestem
z wami, a nie poznałeś mnie?
Kto widział mnie, widział też Oj-
caf. Czemu wi�c chcesz, żebym
pokazał wam Ojca? 10 Czy nie
wierzysz, że ja pozostaj� w jed-
ności z Ojcem, a Ojciec w jed-
ności ze mn�?g Tego, co do was
mówi�, nie mówi� sam z sie-
bieh. To Ojciec, który pozosta-
je w jedności ze mn�, reali-
zuje swoje dzieła. 11 Wierzcie
mi, że pozostaj� w jedności z Oj-
cem, a Ojciec w jedności ze
mn�. A jeśli nie wierzycie mo-
im słowom, to wierzcie dziełom,
których dokonuj� i. 12 Zapew-
niam was, że kto we mnie wie-
rzy, dokona takich dzieł jak ja,
a nawet wi�kszych j, bo ja id� do
Ojcak. 13 O cokolwiek popro-
sicie w moje imi�, ja to spełni�,
żeby Ojciec był otoczony chwa-
ł� w zwi�zku z Synem l. 14 Gdy
poprosicie o coś w moje imi�, ja
to spełni�.

15 „Jeśli mnie kochacie, b�-
dziecie przestrzegać moich
przykazańm. 16 A ja poprosz�
Ojca i da wam innego wspo-
możyciela�, żeby był z wami
na zawszen— 17 ducha praw-

14:16 �Lub „pocieszyciela”. W j�zyku
gr.—tak samo jak w pol.—słowo to i od-
nosz�ce si� do niego zaimki s� rodzaju
m�skiego. Jezus posłużył si� tu personi-
fikacj� ducha świ�tego (w j�zyku gr. ro-
dzaj nijaki), b�d�cego bezosobow� sił�.
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dya, którego świat nie może
otrzymać, bo ani go nie widzi,
ani nie znab. Wy go znacie, po-
nieważ jest w was i z wami po-
zostaje. 18 Nie zostawi� was
osieroconych, ale do was wró-
c�c. 19 Jeszcze troch�, a świat
mnie wi�cej nie zobaczy, ale
wy mnie zobaczycied, bo ja żyj�
i wy też b�dziecie żyć. 20 Te-
go dnia zrozumiecie, że ja po-
zostaj� w jedności ze swoim Oj-
cem, wy w jedności ze mn�,
a ja w jedności z wamie. 21 Kto
uznaje moje przykazania i ich
przestrzega, ten mnie kocha.
A tego, kto mnie kocha, b�dzie
kochał mój Ojciec. Ja również
b�d� go kochał i wyraźnie mu
si� pokaż�”.

22 Judas�f, nie Iskariot, po-
wiedział do niego: „Panie, co si�
stało? Czemu chcesz wyraźnie
pokazać si� nam, a nie światu?”.

23 Jezus mu odpowiedział:
„Jeśli ktoś mnie kocha, to b�-
dzie trzymał si� moich słówg

i mój Ojciec też b�dzie go ko-
chał. I przyjdziemy do niego,
i z nim zamieszkamyh. 24 Kto
mnie nie kocha, nie trzyma si�
moich słów. A słowa, które sły-
szycie, nie s� moje, lecz pocho-
dz� od Ojca, który mnie posłał i.

25 „Dopóki jeszcze z wa-
mi jestem, mówi� wam te rze-
czy. 26 Ale wspomożyciel�—
duch świ�ty, którego Ojciec ze-
śle wam w moje imi��—nauczy
was wszystkiego i przypomni
wam wszystko, co wam powie-
działem j. 27 Zostawiam wam
pokój, swój pokójk. Daj� go
wam w inny sposób, niż daje
go świat. Niech wasze serca
nie b�d� zatroskane ani ściśni�-
te ze strachu. 28 Słyszeliście,

14:22 �W j�zyku gr. imiona Judas i Ju-
dasz s� zapisywane tak samo. 14:26
�Zob. przypis do Jn 14:16. �Lub „za
moim pośrednictwem”.

jak wam mówiłem, że odchodz�
i znowu do was przyjd�. Jeśli
mnie kochacie, to b�dziecie si�
cieszyć, że id� do Ojca, bo Oj-
ciec jest wi�kszy niż jaa. 29 Po-
wiedziałem wam to zawczasu,
żebyście gdy si� to stanie, uwie-
rzylib. 30 Już nie b�d� miał
wielu okazji do rozmów z wa-
mi, bo nadchodzi władca świa-
tac. Nie ma on nade mn� żadnej
władzy�d. 31 Ale żeby świat
poznał, że kocham Ojca, robi�
właśnie to, co mi Ojciec poleciłe.
Wstańcie, chodźmy st�d.

15 „Ja jestem prawdziw� wi-
norośl�, a mój Ojciec jest

hodowc�. 2 Każd� moj� gał�ź,
która nie wydaje owoców, od-
cina, a każd�, która wyda-
je owoce, oczyszcza, żeby ro-
dziła jeszcze wi�cejf. 3 Wy już
jesteście czyści dzi�ki temu, co
do was mówiłemg. 4 Pozostań-
cie w jedności ze mn�, a ja pozo-
stan� w jedności z wami. Jak ga-
ł�ź nie może wydawać owoców
w oderwaniu od winorośli, tak
i wy nie możecie, jeśli nie po-
zostajecie w jedności ze mn�h.
5 Ja jestem winorośl�, a wy ga-
ł�ziami. Kto pozostaje w jednoś-
ci ze mn�, a ja w jedności z nim,
ten wydaje dużo owoców i. A be-
ze mnie nie możecie zrobić ni-
czego. 6 Jeżeli ktoś nie pozo-
staje w jedności ze mn�, b�dzie
jak gał�ź, któr� si� wyrzuca
i która usycha. Ludzie zbiera-
j� takie gał�zie i wrzucaj� je
w ogień, gdzie zostaj� spalone.
7 Jeśli pozostajecie w jednoś-
ci ze mn� i trzymacie si� moich
słów, to możecie prosić, o cokol-
wiek chcecie, i to otrzymaciej.
8 Mój Ojciec przez to zostaje
otoczony chwał�, że wydajecie
dużo owoców i okazujecie si�
moimi uczniamik. 9 Jak Ojciec
kocha mnie l, tak ja kocham was.

14:30 �Dosł. „nic we mnie nie ma”.
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Tak post�pujcie, żebym mógł
zawsze was kochać. 10 Jeżeli
b�dziecie przestrzegać moich
przykazań, to zawsze b�d� was
kochał—tak jak ja przestrzegam
przykazań Ojca i On nie przesta-
je kochać mnie.

11 „Powiedziałem wam te
rzeczy, żebyście odczuwali ra-
dość, jak� ja odczuwam, i że-
byście odczuwali j� w pełnia.
12 To jest moje przykazanie:
kochajcie siebie nawzajem, tak
jak ja kocham wasb. 13 Nie ma
miłości wi�kszej niż ta, gdy ktoś
oddaje życie� za swoich przy-
jaciółc. 14 Wy jesteście moimi
przyjaciółmi, jeśli robicie to, co
wam nakazuj�d. 15 Już nie na-
zywam was niewolnikami, bo
niewolnik nie wie, co robi jego
pan. Nazwałem was przyjaciół-
mi, bo przekazałem wam wszyst-
ko, co usłyszałem od swojego
Ojca. 16 Nie wy mnie wybrali-
ście, ale ja was wybrałem i wy-
znaczyłem, żebyście szli i wyda-
wali owoce i żeby te owoce były
trwałe. Wtedy wszystko, o co-
kolwiek poprosicie Ojca w moje
imi�, On wam dae.

17 „To wam nakazuj�, że-
byście si� nawzajem kochalif.
18 Jeśli świat was nienawi-
dzi, pami�tajcie, że mnie znie-
nawidził wcześniej niż wasg.
19 Gdybyście byli cz�ści� świa-
ta, świat kochałby was jako swo-
j� własność. Ale ponieważ nie
jesteście cz�ści� światah, bo ja
was ze świata wybrałem, świat
was nienawidzi i. 20 Pami�taj-
cie, co wam powiedziałem: Nie-
wolnik nie jest wi�kszy od
swojego pana. Jeśli mnie prze-
śladowali, was też b�d� prze-
śladowaćj. Jeśli moich słów
si� trzymali, waszych też b�d�
si� trzymać. 21 B�d� si� wam
przeciwstawiać z powodu moje-

15:13 �Lub „dusz�”.

go imienia, bo nie znaj� Tego,
który mnie posłała. 22 Gdybym
nie przyszedł i nic im nie powie-
dział, nie byliby winni grzechub.
Ale teraz nie maj� nic na jego
usprawiedliwieniec. 23 Kto nie-
nawidzi mnie, nienawidzi też mo-
jego Ojcad. 24 Gdybym nie do-
konał wśród nich dzieł, których
nie dokonał nikt inny, nie byli-
by winni grzechue. Ale oni mnie�
widzieli, a jednak znienawidzili
zarównomnie, jak i mojego Ojca.
25 Stało si� tak, żeby si� speł-
niły słowa zapisane w ich Pis-
mach�: ‚Znienawidzili mnie bez
powodu’f. 26 Kiedy przyb�dzie
wspomożyciel�, któregowam po-
śl� od Ojca—duch prawdyg, któ-
ry pochodzi od Ojca—da o mnie
świadectwoh. 27 Ale wy też
macie dawać świadectwoi, bo je-
steście ze mn� od pocz�tku.

16 „Powiedziałem wam to
wszystko, żebyście si� nie

zachwiali w wierze�. 2 Wyklu-
cz� was z synagogi j. Co wi�-
cej, nadchodzi czas, gdy każdy,
kto was zabijek, b�dzie myślał,
że w ten sposób oddaje chwa-
ł� Bogu�. 3 B�d� tak robić
dlatego, że nie poznali ani Ojca,
ani mniel. 4 Powiedziałem wam
to wszystko, żebyście—gdy ten
czas nadejdzie—przypomnieli
sobie moje słowam.

„Pocz�tkowo wam o tym nie
mówiłem, bo byłem z wami,
5 ale teraz id� do Tego, który
mnie posłałn. Nikt z was jednak
mnie nie pyta: ‚Dok�d idziesz?’.
6 Za to wasze serca ogarn�ł
smutek, bo powiedziałem wam
te rzeczyo. 7 Mówi� wam praw-
d�: Odchodz� dla waszego po-
żytku. Bo jeśli nie odejd�, wspo-

15:24 �Lub „moje dzieła”. 15:25 �Dosł.
„w ich Prawie”. 15:26 �Zob. przypis do
Jn 14:16. 16:1 �Dosł. „nie potkn�li”.
16:2 �Lub „pełni świ�t� służb� dla Bo-
ga”.
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możyciel�a do was nie przyjdzie,
ale jeśli odejd�, to pośl� go
do was. 8 A gdy przyjdzie,
da światu niezbite świadectwo
o grzechu, prawości i s�dzie:
9 najpierw o grzechub, bo nie
wierz� we mniec; 10 potem o
prawości, bo id� do Ojca—i już
mnie nie zobaczycie; 11 wresz-
cie o s�dzie, bo władca tego
świata został os�dzonyd.

12 „Mam wam jeszcze wiele
do powiedzenia, ale teraz nie
jesteście w stanie tego zrozu-
mieć. 13 Kiedy jednak przyj-
dzie wspomożyciel�—duch praw-
dye—pokieruje wami, żebyście
w pełni zrozumieli prawd�, bo
nie b�dzie mówił sam z siebie,
lecz tylko to, co słyszy. I oznaj-
mi wam to, co ma nadejśćf.
14 Otoczy mnie chwał�g, bo
przekaże wam to, co usłyszy
ode mnieh. 15 Wszystko, co ma
Ojciec, jest moje i. Właśnie dla-
tego powiedziałem, że wspo-
możyciel� przekaże wam to, co
usłyszy ode mnie. 16 Jeszcze
troch� i już mnie nie zobaczy-
cie j, a potem upłynie troch� cza-
su i znowu mnie zobaczycie”.

17 Na to niektórzy z jego
uczniów zacz�li mówić jeden
do drugiego: „Co znacz� jego
słowa, że jeszcze troch� i go
nie zobaczymy, a potem upłynie
troch� czasu i znowu go zoba-
czymy, oraz to, że idzie do Oj-
ca?”. 18 Zastanawiali si�: „Co
znaczy to ‚troch�’? Nie wiemy,
o czym mówi”. 19 Jezus wie-
dział, że chcieli go o to za-
pytać, dlatego im rzekł: „Czy
zastanawiacie si� nad tym, co
powiedziałem, że jeszcze troch�
i mnie nie zobaczycie, a po-
tem upłynie troch� czasu i zno-
wu mnie zobaczycie? 20 Praw-
da jest taka, że b�dziecie płakać
i lamentować, ale świat b�dzie

16:7, 13, 15 �Zob. przypis do Jn 14:16.

si� cieszył. B�dziecie odczuwać
ból, lecz zamieni si� on w ra-
dośća. 21 Kobieta, która rodzi,
cierpi ból. Ale gdy już urodzi,
zapomina o swoim cierpieniu
z radości, że na świat przyszło
dziecko. 22 Podobnie wy teraz
odczuwacie ból, ale ja znów si�
z wami zobacz�, a wtedy wasze
serca ogarnie radośćb, której
nikt wam nie odbierze. 23 Te-
go dnia nie zadacie mi już żad-
nego pytania. Zapewniam was,
że jeśli poprosicie o coś Ojcac

w moje imi�, On wam to dad.
24 Do tej pory nie prosiliście
o nic w moje imi�. Proście,
a otrzymacie, żebyście zaznali
radości w całej pełni.

25 „Powiedziałem wam to
wszystko, używaj�c przykładów.
Nadchodzi czas, gdy już nie b�-
d� używał przykładów, ale ot-
warcie powiem wam o Ojcu.
26 Tego dnia b�dziecie zanosić
prośby do Ojca w moje imi�.
Nie mam jednak na myśli, że
to ja b�d� zanosił prośby na wa-
sz� rzecz. 27 Przecież Ojciec
was kocha, bo wy pokochaliście
mniee i uwierzyliście, że przy-
szedłem jako Jego przedstawi-
cielf. 28 Przyszedłem na ten
świat jako przedstawiciel Ojca.
Teraz opuszczam świat i id� do
Ojca”g.

29 Jego uczniowie powie-
dzieli: „Teraz mówisz otwar-
cie i nie używasz przykładów.
30 Widzimy, że wszystko wiesz.
Nie trzeba ci nawet zadawać py-
tań, żebyś wiedział, o czym
myślimy. Na tej podstawie wie-
rzymy, że przyszedłeś od Bo-
ga”. 31 Jezus im odpowiedział:
„Teraz wierzycie? 32 Nadcho-
dzi czas, właściwie już nadszedł,
gdy si� rozproszycie, każdy do
swojego domu, a mnie zostawi-
cie samegoh. Ale ja nie je-
stem sam, bo jest ze mn� Oj-
ciec i. 33 Powiedziałem wam to
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wszystko, żebyście dzi�ki mnie
mieli pokója. Na świecie zazna-
cie cierpień, ale b�dźcie odważ-
ni! Ja zwyci�żyłem świat”b.

17 Gdy Jezus to wszystko
powiedział, popatrzył w

niebo i rzekł: „Ojcze, nadszedł
już czas. Otocz swojego syna
chwał�, żeby syn otoczył chwa-
ł� Ciebiec. 2 Otocz go chwa-
ł�, podobnie jak powierzyłeś
mu władz� nad wszystkimi ludź-
mi�d, tak by wszystkich, któ-
rych mu dałeśe, obdarzył życiem
wiecznymf. 3 ˙

Zeby mogli żyć
wiecznieg, musz� poznać� Cie-
bie, jedynego prawdziwego Bo-
gah, oraz tego, którego po-
słałeś, Jezusa Chrystusa i. 4 Ja
otoczyłem Ci� chwał� na ziemi j,
bo dokończyłem dzieła, które mi
zleciłeśk. 5 Teraz wi�c Ty, Oj-
cze, otocz mnie przy sobie chwa-
ł�, jak� miałem przy Tobie, za-
nim powstał świat l.

6 „Wyjawiłem� Twoje imi� lu-
dziom, których mi dałeś ze świa-
tam. Byli Twoi, a Ty powierzyłeś
ich mnie i przestrzegaj�� Two-
jego słowa. 7 Teraz wiedz�, że
wszystko, co mi dałeś, jest od
Ciebie. 8 Bo to, co Ty mówiłeś
mnie, ja przekazałem imn, a oni
to przyj�li i naprawd� zrozu-
mieli, że przyszedłem jako Twój
przedstawicielo. Uwierzyli, że to
Ty mnie posłałeśp. 9 Modl� si�
za nich. Nie modl� si� za świat,
ale za tych, których mi dałeś,
bo s� Twoi. 10 Wszystko moje
jest Twoje, a Twoje jest mojeq.
I zostałem otoczony wśród nich
chwał�.

11 „Ja opuszczam świat i id�
do Ciebie, ale oni pozostaj� na

17:2 �Dosł. „wszelkim ciałem”. 17:3
�Lub „poznawać; zdobywać wiedz�”.
Użyty tu gr. czasownik jest w formie nie-
dokonanej i wskazuje na proces ci�gły.
17:6 �Lub „dałem poznać”. �Lub „s�
posłuszni”.

świeciea.
´
Swi�ty Ojcze, czuwaj

nad nimib ze wzgl�du na swoje
imi�, które mi dałeś—żeby sta-
nowili jedno, tak jak my sta-
nowimy jedno�c. 12 Gdy byłem
z nimi, sam nad nimi czuwałemd

ze wzgl�du na Twoje imi�, które
mi dałeś. Chroniłem ich i żaden
z nich nie zgin�łe oprócz syna
zagładyf, żeby spełniło si� to, co
napisano w Pismachg. 13 A te-
raz id� do Ciebie. Ale dopó-
ki jestem na świecie, mówi�
to wszystko, żeby w pełni za-
znali radości, jakiej ja zaznaj�h.
14 Przekazałem im Twoje sło-
wo, ale świat ich znienawidził,
bo nie s� cz�ści� świata i, tak jak
ja nie jestem cz�ści� świata.

15 „Nie prosz�, żebyś ich za-
brał ze świata, ale żebyś czuwał
nad nimi z powodu Niegodziw-
ca j. 16 Nie s� cz�ści� światak,
tak jak ja nie jestem cz�ści�
świata l. 17 Uświ�ć ich� przez
prawd�m. Twoje słowo jest praw-
d�n. 18 Jak Ty mnie posłałeś
na świat, tak też ja posłałem ich
na świato. 19 I uświ�cam si� na
ich rzecz, żeby również oni zo-
stali uświ�ceni przez prawd�.

20 „Modl� si� nie tylko za
nich, ale też za tych, któ-
rzy dzi�ki ich słowom uwierz�
we mnie— 21 żeby oni wszys-
cy stanowili jednop, tak jak Ty,
Ojcze, pozostajesz w jedności ze
mn�, a ja w jedności z Tob�q.
Niech pozostaj� w jedności z na-
mi, żeby świat uwierzył, że to
Ty mnie posłałeś. 22 Obdarzy-
łem ich chwał�, jak� Ty obda-
rzyłeś mnie, żeby stanowili jed-
no, tak jak my stanowimy jednor.
23 Ja pozostaj� w jedności z ni-
mi, a Ty w jedności ze mn�, że-
by i oni osi�gn�li doskonał� jed-

17:11 �Lub „żeby pozostawali w jednoś-
ci, tak jak my pozostajemy w jedności”.
17:17 �Lub „oddziel ich dla siebie; uczyń
ich świ�tymi”.
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ność� i w rezultacie żeby świat
poznał, że to Ty mnie posła-
łeś i że kochasz ich tak samo
jak mnie. 24 Ojcze, pragn�, że-
by ci, których mi dałeś, byli tam,
gdzie jaa, i zobaczyli chwał�,
jak� mnie obdarzyłeś, bo poko-
chałeś mnie jeszcze przed zało-
żeniem światab. 25 Prawy Oj-
cze, świat w rzeczywistości Ci�
nie poznałc, ale ja Ci� znamd,
a oni zrozumieli, że to Ty mnie
posłałeś. 26 Dałem im poznać
Twoje imi� i dalej b�d� to robiłe,
żeby przejawiali tak� miłość, ja-
k� Ty darzysz mnie, i żebym
dzi�ki temu pozostawał z nimi
w jedności”f.

18 Po tych słowach Jezus
udał si� z uczniami do

ogrodug, który był po dru-
giej stronie Doliny Kidronu�h.
2 A ponieważ wiele razy spo-
tykał si� tam z uczniami, je-
go zdrajca, Judasz, też znał to
miejsce. 3 Przyprowadził wi�c
tam oddział żołnierzy, jak rów-
nież strażników od naczelnych
kapłanów i faryzeuszy. Przyszli
z pochodniami, lampami i bro-
ni� i. 4 Wtedy Jezus, wiedz�c
o wszystkim, co go czeka, wy-
sun�ł si� naprzód i zapytał:
„Kogo szukacie?”. 5 Odpowie-
dzieli: „Jezusa Nazarejczyka” j.
Rzekł do nich: „To ja”. A z nimi
stał też Judasz, jego zdrajcak.

6 Kiedy jednak Jezus powie-
dział: „To ja”, cofn�li si� i upadli
na ziemi�l. 7 Znowu wi�c ich
zapytał: „Kogo szukacie?”. Od-
rzekli: „Jezusa Nazarejczyka”.
8 Na to Jezus powiedział: „Już
wam mówiłem, że to ja. Jeśli
wi�c szukacie mnie, to im po-
zwólcie odejść”. 9 W ten spo-
sób miały si� spełnić jego słowa:

17:23 �Lub „byli w pełni zjednoczeni”.
18:1 �Lub „po drugiej stronie potoku zi-
mowego Kidron”.

„Z tych, których mi powierzy-
łeś, nie utraciłem ani jednego”a.

10 A Szymon Piotr, który
miał ze sob� miecz, wyci�gn�ł
go i ugodził niewolnika arcykap-
łana, odcinaj�c mu prawe uchob.
Niewolnik ten miał na imi� Mal-
chus. 11 Ale Jezus odezwał si�
do Piotra: „Schowaj miecz do
pochwyc. Czy miałbym nie wy-
pić kielicha, który dał mi Oj-
ciec?”d.

12 Wtedy żołnierze i dowód-
ca wojskowy� oraz żydowscy
strażnicy pochwycili� Jezusa
i go zwi�zali. 13 Najpierw za-
prowadzili go do Annasza, bo
był on teściem Kajfaszae, który
tego roku sprawował urz�d ar-
cykapłanaf. 14 To właśnie Kaj-
fasz doradził

˙
Zydom, że było-

by dla nich korzystne, by jeden
człowiek umarł za ludg.

15 A Szymon Piotr oraz inny
uczeń szli za Jezusemh. Uczeń
ten był znany arcykapłanowi i
wszedł z Jezusem na dziedziniec
domu arcykapłana, 16 tymcza-
sem Piotr stał na zewn�trz, przy
drzwiach�. Wtedy uczeń znany
arcykapłanowi poszedł poroz-
mawiać ze służ�c�, która pilno-
wała drzwi, i wprowadził Piotra
do środka. 17 A służ�ca zapy-
tała Piotra: „Czy i ty nie je-
steś uczniem tego człowieka?”.
On odpowiedział: „Nie jestem” i.
18 A ponieważ było zimno, nie-
wolnicy i strażnicy stali dooko-
ła ogniska, które rozpalili z w�g-
la drzewnego, i si� grzali. Także
Piotr stał z nimi i si� grzał.

19 Kiedy naczelny kapłan�
zapytał Jezusa o jego uczniów
i o jego nauki, 20 ten mu od-
powiedział: „Mówiłem do świata

18:12 �Chodzi o tysi�cznika, oficera do-
wodz�cego oddziałem 1000 żołnierzy.
�Lub „aresztowali”. 18:16 �Lub „wej-
ściu”. 18:19 �Chodzi o Annasza.

ROZDZ. 17
a Łk 22:28-30

1Ts 4:17

b Jn 17:5

c Jn 8:55
Jn 15:21

d Mt 11:27

e Mt 6:9
Jn 17:6

f Jn 15:9
��������������������

ROZDZ. 18
g Mt 26:36

Mk 14:32
Łk 22:39

h 2Sm 15:23

i Mt 26:47
Mk 14:43

j Mt 2:23

k Łk 22:47

l Jn 7:46
��������������������

szpalta 2
a Jn 6:39

Jn 17:12

b Mt 26:51
Mk 14:47
Łk 22:50

c Mt 26:52
Łk 22:51
Jn 18:36

d Mt 20:22
Mt 26:42

e Łk 3:2
Dz 4:5, 6

f Mt 26:57
Jn 18:24

g Jn 11:49, 50

h Mt 26:58
Mk 14:54
Łk 22:54

i Mt 26:69, 70
Mk 14:66-68
Łk 22:55-57
Jn 18:25

1503 JANA 17:24�do�18:20



jawnie. Zawsze nauczałem w sy-
nagogach i w świ�tynia, gdzie
schodz� si� wszyscy

˙
Zydzi.

Nic nie mówiłem potajemnie.
21 Czemu wi�c pytasz mnie? Py-
taj tych, którzy słyszeli moje sło-
wa. Oni wiedz�, co mówiłem”.
22 Na to jeden ze strażników,
stoj�cy w pobliżu, spoliczkował
Jezusab i rzekł: „Tak odpowia-
dasz naczelnemu kapłanowi?”.
23 Jezus mu odparł: „Jeśli po-
wiedziałem coś złego, to wy-
jaśnij�, co było złe. Ale jeśli
powiedziałem prawd�, to dlacze-
go mnie bijesz?”. 24 Wtedy An-
nasz odesłał go zwi�zanego do
arcykapłana Kajfaszac.

25 Gdy Szymon Piotr dalej
stał przy ogniu i si� grzał, ktoś
go spytał: „Czy i ty nie jesteś
jego uczniem?”. On zaprzeczył:
„Nie jestem”d. 26 Również je-
den z niewolników arcykapłana,
krewny tego, któremu Piotr od-
ci�ł uchoe, zapytał: „Czy nie wi-
działem ci� z nim w ogrodzie?”.
27 Jednak Piotr znowu zaprze-
czył. I natychmiast zapiał ko-
gutf.

28 Wcześnie rano
˙
Zydzi po-

prowadzili Jezusa z domu Kajfa-
sza do rezydencji namiestnikag.
Sami jednak do niej nie we-
szli, żeby si� nie skalaćh i móc
zjeść posiłek paschalny. 29 Pi-
łat wi�c do nich wyszedł i zapy-
tał: „O co oskarżacie tego czło-
wieka?”. 30 Odpowiedzieli mu:
„Jest przest�pc�!� Gdyby było
inaczej, nie wydalibyśmy go to-
bie”. 31 Na to Piłat powie-
dział do nich: „Weźcie go sobie
i os�dźcie według swojego pra-
wa” i.

˙
Zydzi odrzekli: „Nam nie

wolno nikogo zabić”j. 32 Tak
miały si� spełnić słowa Jezusa,
w których wskazał, jak� śmier-
ci� umrzek.

18:23 �Lub „złóż świadectwo; złóż ze-
znanie”. 18:30 �Lub „czyni zło!”.

33 Piłat znowu wszedł do
swojej rezydencji, przywołał Je-
zusa i zapytał: „Czy jesteś Kró-
lem

˙
Zydów?”a. 34 Jezus rzekł:

„Pytasz sam z siebie czy dlate-
go, że inni ci o mnie powie-
dzieli?”. 35 Piłat odparł: „Czy
ja jestem

˙
Zydem? To twój włas-

ny naród i naczelni kapłani mi
ci� wydali. Co takiego zrobi-
łeś?”. 36 Jezus odpowiedziałb:
„Moje Królestwo nie jest cz�ś-
ci� tego światac. Gdyby było
jego cz�ści�, moi słudzy walczy-
liby, żebym nie został wyda-
ny

˙
Zydomd. Ale moje Króle-

stwo nie jest st�d”. 37 Wtedy
Piłat zapytał: „No wi�c czy je-
steś królem?”. Jezus odpowie-
dział: „Sam mówisz�, że jestem
króleme. Ja si� po to urodziłem,
po to przyszedłem na świat, że-
by dać świadectwo prawdzief.
Każdy, kto opowiada si� za
prawd�, słucha tego, co mówi�”.
38 Piłat rzekł: „A co to jest
prawda?”.

Kiedy to powiedział, znowu
wyszedł do

˙
Zydów i odezwał si�

do nich: „Nie znajduj� w nim
żadnej winyg. 39 A że zgodnie
z waszym zwyczajem zwalniam
wam z okazji Paschy jakiegoś
wi�źniah, powiedzcie, czy mam
wam zwolnić Króla

˙
Zydów”.

40 Wtedy znów zawołali: „Nie
jego, tylko Barabasza!”. A Bara-
basz był przest�pc� i.

19 Piłat wzi�ł wi�c Jezusa
i go ubiczował j. 2 A żoł-

nierze upletli koron� z cierni,
włożyli mu j� na głow� i ubrali
go w purpurow� szat�k. 3 Pod-
chodzili do niego i mówili:
„Witaj, Królu

˙
Zydów!”. I po-

liczkowali go l. 4 Piłat znowu
wyszedł do

˙
Zydów i powiedział:

„Wyprowadzam go do was, że-

18:37 � Idiom oznaczaj�cy odpowiedź
twierdz�c�.
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byście wiedzieli, że nie znajdu-
j� w nim żadnej winy”a. 5 Je-
zus wyszedł wi�c na zewn�trz
w koronie z cierni i w purpuro-
wej szacie, a Piłat rzekł do nich:
„Oto człowiek!”. 6 Kiedy jed-
nak zobaczyli go naczelni kapła-
ni i strażnicy, zacz�li krzyczeć:
„Na pal z nim! Na pal z nim!�”b.
Na to Piłat powiedział: „Weźcie
go i sami straćcie�, bo ja nie
znajduj� w nim żadnej winy”c.
7 ˙

Zydzi odpowiedzieli: „My ma-
my pewne prawo i zgodnie z nim
powinien umrzećd, bo podawał
si� za syna Bożego”e.

8 Kiedy Piłat to usłyszał,
tym bardziej si� przestraszył.
9 Znowu wi�c wszedł do swo-
jej rezydencji i zapytał Jezu-
sa: „Sk�d jesteś?”. Ale Je-
zus nic mu nie odpowiedziałf.
10 Wtedy Piłat rzekł do niego:
„Odmawiasz odpowiedzi? Czy
nie wiesz, że mam władz� ci�
zwolnić i mam władz� ci� stra-
cić�?”. 11 Jezus odparł: „Nie
miałbyś nade mn� żadnej wła-
dzy, gdyby ci jej nie dano z góry.
Dlatego ten, kto ci mnie wydał,
jest winny wi�kszego grzechu”.

12 Z tego powodu Piłat da-
lej próbował znaleźć sposób, że-
by go zwolnić, ale

˙
Zydzi zawo-

łali: „Jeżeli go zwolnisz, to nie
jesteś przyjacielem Cezara! Każ-
dy, kto si� podaje za króla, wy-
st�puje� przeciwko Cezarowi”g.
13 Kiedy Piłat to usłyszał, wy-
prowadził Jezusa na zewn�trz
i zasiadł na fotelu s�dziow-
skim w miejscu nazywanym Ka-
miennym Brukiem, po hebrajsku
Gabbata. 14 Był to dzień Przy-
gotowaniah Paschy�, około go-

19:6 �Lub „Stracić go na palu! Stra-
cić go na palu!”. �Lub „straćcie na
palu”. 19:10 �Lub „stracić na palu”.
19:12 �Lub „mówi”. 19:14 �Może cho-
dzić o przygotowanie do siedmiodnio-
wego

´
Swi�ta Przaśników.

dziny 6�. Piłat powiedział do
˙
Zy-

dów: „Oto wasz król!”. 15 Ale
oni zacz�li krzyczeć: „Precz
z nim! Precz z nim! Na pal
z nim!�”. On wi�c zapytał: „Mam
stracić waszego króla?”. Naczel-
ni kapłani odparli: „Nie mamy
żadnego króla oprócz Cezara”.
16 Wtedy im go wydał, żeby go
stracono na palua.

Zabrali wi�c Jezusa. 17 A on
niósł dla siebie pal m�ki�. Gdy
doszedł na tak zwane Miejs-
ce Czaszkib, z hebrajskiego na-
zywane Golgot�c, 18 został tam
przybity do palad. Obok niego
umieszczono dwóch innych m�ż-
czyzn—jednego po jego jednej
stronie, a drugiego po dru-
gieje. 19 Piłat wypisał też na
tabliczce słowa: „Jezus Nazarej-
czyk, Król

˙
Zydów”, po czym ka-

zał j� przytwierdzić do pala m�-
ki�f. 20 Wielu

˙
Zydów czytało te

słowa, bo miejsce, gdzie Jezu-
sa przybito do pala, znajdowało
si� blisko miasta. Napis wykona-
no po hebrajsku, po łacinie i po
grecku. 21 Tymczasem naczel-
ni kapłani żydowscy zwrócili si�
do Piłata: „Nie pisz: ‚Król

˙
Zydów’,

ale że on sam powiedział: ‚Je-
stem Królem

˙
Zydów’”. 22 Piłat

odrzekł: „Co napisałem, to napi-
sałem”.

23 Kiedy żołnierze przybili
Jezusa do pala, zabrali jego
wierzchnie szaty i podzielili je
na cztery cz�ści—po jednej dla
każdego żołnierza. Wzi�li też je-
go szat� spodni�. A była ona
bez szwów, utkana w cało-
ści od góry do dołu. 24 Powie-
dzieli wi�c jeden do drugiego:
„Nie rozdzierajmy jej, ale rzuć-
my o ni� losy i w ten sposób
ustalmy, komu przypadnie”g.
Stało si� tak, żeby si� spełniły

19:14 �Czyli ok. 12 w południe. 19:15
�Lub „stracić go na palu!”. 19:17, 19
�Zob. Słowniczek poj�ć.
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słowa z Pism: „Rozdzielili mi�-
dzy siebie moje szaty, o moje
ubranie rzucili losy”a.

˙
Zołnierze

faktycznie to zrobili.
25 Przy palu m�ki� Jezusa

stała jego matkab, jej siostra
oraz Maria, żona Klopasa, i Ma-
ria Magdalenac. 26 Kiedy Je-
zus zobaczył, że jego matka
i uczeń, którego szczególnie ko-
chałd, stoj� w pobliżu, powie-
dział do niej: „Matko�, to twój
syn!”. 27 Nast�pnie zwrócił si�
do ucznia: „To twoja matka!”.
Potem wi�c ten uczeń wzi�ł j�
do swojego domu.

28 A Jezus wiedział, że już
wszystko zostało wykonane.

˙
Ze-

by spełniły si� słowa z Pism,
rzekł: „Chce mi si� pić”e.
29 Stał tam dzban pełny kwaś-
nego wina. Ludzie wzi�li wi�c
łodyg� hizopu�, nasadzili na ni�
g�bk� nas�czon� kwaśnym wi-
nem i podali mu j� do ustf.
30 Gdy Jezus dostał to kwaś-
ne wino, powiedział: „Dokona-
ło si�!”g, po czym skłonił głow�
i umarł�h.

31 Ponieważ był to dzień
Przygotowania i, wi�c żeby ciała
nie pozostały w szabat na pa-
lach m�ki�j (a był to wielki
szabat�)k,

˙
Zydzi poprosili Piła-

ta, by skazańcom połamano no-
gi i by zabrano ciała. 32 Przy-
szli wi�c żołnierze i połamali
nogi obu m�żczyznom, któ-
rzy byli obok Jezusa na pa-
lach. 33 Gdy jednak podeszli
do Jezusa i zobaczyli, że już
nie żyje, nie połamali mu nóg.
34 Ale jeden z żołnierzy dźgn�ł
go włóczni� w bok l i natych-

19:25, 29, 31 �Zob. Słowniczek poj�ć.
19:26 �Dosł. „kobieto”. 19:30 �Dosł.
„oddał ducha”. 19:31 �Pierwszy dzień´
Swi�ta Przaśników niezależnie od dnia
tygodnia był szabatem. Gdy pokrywał
si� z cotygodniowym szabatem, nazy-
wano go wielkim szabatem.

miast wypłyn�ła krew i woda.
35 Ten, który to zobaczył, za-
świadczył o tym, a jego świadec-
two jest prawdziwe. On wie, że
mówi prawd�, byście i wy wie-
rzylia. 36 Awszystko to si� sta-
ło, żeby si� spełniły słowa
z Pism: „

˙
Zadna jego kość nie zo-

stanie złamana�”b 37 oraz in-
ny fragment Pism, który brzmi:
„B�d� patrzeć na tego, którego
przebili”c.

38 Potem Józef z Arymatei—
który był uczniem Jezusa, ale
si� z tym krył ze strachu przed˙
Zydamid—poprosił Piłata, żeby
mógł zabrać ciało Jezusa, a Pi-
łat mu pozwolił. Przyszedł wi�c
i zabrał ciałoe. 39 Przyszedł
też Nikodemf—człowiek, który
wcześniej odwiedził Jezusa no-
c�—i przyniósł mieszanin�� mir-
ry i aloesu� o wadze jakichś 100
funtów�g. 40 Ci wzi�li ciało Je-
zusa i owin�li je w lniane płótna
wraz z wonnościamih, zgodnie
z żydowskim zwyczajem pogrze-
bowym. 41 W pobliżu miejsca,
gdzie go stracono�, był ogród,
a w ogrodzie nowy grobowiec�i,
w którym nikogo jeszcze nie po-
chowano. 42 Ponieważ był to
dzień żydowskiego Przygotowa-
nia j, a grobowiec ten znajdował
si� niedaleko, właśnie w nim po-
chowano Jezusa.

20 W pierwszym dniu tygo-
dnia, o wczesnej porze,

gdy jeszcze było ciemno, do
grobowca� przyszła Maria Mag-
dalenak i zobaczyła, że zabra-
no sprzed niego kamień l. 2 Po-

19:36 �Lub „zmiażdżona”. 19:39
�Możliwe też „rulon”. �Chodzi o aro-
matyczn� substancj� pozyskiwan�
z drzewa o tej samej nazwie, wyko-
rzystywan� w czasach biblijnych ja-
ko perfumy. �Chodzi o funty rzymskie.
Zob. Dodatek B14. 19:41 �Lub „straco-
no na palu”. �Lub „grobowiec pami�-
ci”. 20:1 �Lub „grobowca pami�ci”.
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biegła wi�c do Szymona Piotra
oraz do innego ucznia, którego
Jezus szczególnie kochała, i po-
wiedziała: „Zabrali Pana z gro-
bowcab i nie wiemy, gdzie go po-
łożyli”.

3 Wtedy Piotr i ten dru-
gi uczeń ruszyli do grobowca.
4 Obaj zacz�li biec, ale ten dru-
gi biegł szybciej niż Piotr i do-
tarł do grobowca pierwszy.
5 Gdy si� pochylił i zajrzał do
środka, zobaczył leż�ce płótnac,
ale tam nie wszedł. 6 Kiedy do-
tarł tam Szymon Piotr, wszedł
do grobowca i też zobaczył płót-
na. 7 Chusta, któr� Jezusowi
owini�to głow�, nie leżała z pa-
sami płótna, ale zwini�ta leżała
gdzie indziej. 8 Wtedy uczeń,
który przybiegł do grobowca
pierwszy, również wszedł do
środka i na widok tego wszyst-
kiego uwierzył. 9 Bo jeszcze
nie rozumieli zapowiedzi z Pism,
że on musi powstać z mart-
wychd. 10 Uczniowie ci wrócili
wi�c do swoich domów.

11 A Maria stała blisko gro-
bowca i płakała. Kiedy tak pła-
kała, pochyliła si�, zajrzała do
środka 12 i zobaczyła dwóch
aniołówe ubranych na biało,
siedz�cych tam, gdzie wcześ-
niej leżało ciało Jezusa—jedne-
go w miejscu głowy, a drugie-
go w miejscu nóg. 13 Zapytali
j�: „Czemu płaczesz?”. Odpo-
wiedziała: „Zabrali mojego Pana
i nie wiem, gdzie go położyli”.
14 Po tych słowach odwróciła
si� i zobaczyła stoj�cego tam
Jezusa, ale go nie rozpoznałaf.
15 Jezus zapytał: „Czemu pła-
czesz? Kogo szukasz?”. A ona,
myśl�c, że to ogrodnik, rzekła:
„Panie, jeśli to ty go wyniosłeś,
powiedz mi, gdzie go położyłeś,
a ja go zabior�”. 16 Jezus rzekł
do niej: „Mario!”. Wtedy ona
si� odwróciła i powiedziała do

niego po hebrajsku: „ Rabbuni!”
(czyli „Nauczycielu!”). 17 Na to
on si� odezwał: „Nie trzymaj si�
mnie tak kurczowo, bo jeszcze
nie poszedłem do Ojca. Pójdź
raczej do moich bracia i po-
wiedz im: ‚Id� do Ojca swojegob

i Ojca waszego, do Boga swoje-
goc i Boga waszego’”. 18 Maria
Magdalena poszła wi�c i zanios-
ła uczniom nowin�: „Widziałam
Pana!”. Przekazała im również
to, co jej powiedziałd.

19 Tego dnia—pierwszego
dnia tygodnia—gdy było już póź-
no, uczniowie przebywali razem.
Ze strachu przed

˙
Zydami za-

mkn�li drzwi. Wtedy Jezus zja-
wił si� wśród nich i powiedział:
„Pokój wam”e. 20 Nast�pnie
pokazał im r�ce i bokf, a ucz-
niowie ucieszyli si�, że zoba-
czyli Panag. 21 Jezus jeszcze
raz im powiedział: „Pokój wamh.
Jak Ojciec posłał mniei, tak ja
posyłam was” j. 22 Po tych sło-
wach dmuchn�ł w ich kierunku�
i powiedział: „Przyjmijcie du-
cha świ�tegok. 23 Jeśli komuś
przebaczycie grzechy, oznacza
to, że zostały mu przebaczone,
a jeśli komuś nie przebaczycie,
oznacza to, że nie zostały mu
przebaczone”.

24 Ale Tomasza l, jednego
z Dwunastu, którego nazywano
Bliźniakiem, nie było z nimi, gdy
si� zjawił Jezus. 25 Pozostali
uczniowie powiedzieli mu wi�c:
„Widzieliśmy Pana!”. Ale on im
rzekł: „Jeśli nie zobacz� na jego
r�kach śladu gwoździ i nie wło-
ż� palca w ślad gwoździ, i nie
włoż� r�ki w jego bokm, to nigdy
nie uwierz�”.

26 Osiem dni później ucznio-
wie znowu przebywali w pew-
nym pomieszczeniu. Tym ra-
zem Tomasz był z nimi. Wtedy,
chociaż drzwi były zamkni�te,

20:22 �Lub „tchn�ł na nich”.
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Jezus zjawił si� wśród nich i po-
wiedział: „Pokój wam”a. 27 Na-
st�pnie zwrócił si� do Tomasza:
„Włóż tu palec i popatrz na mo-
je r�ce, i włóż r�k� w mój bok.
I przestań w�tpić�, ale wierz”.
28 Tomasz powiedział mu na to:
„Mój Pan i mój Bóg!”. 29 Wte-
dy Jezus rzekł: „Czy uwierzy-
łeś dlatego, że mnie zobaczyłeś?
Szcz�śliwi s� ci, którzy uwie-
rzyli, chociaż nie zobaczyli”.

30 Oczywiście Jezus dokonał
na oczach uczniów również wie-
lu innych cudów, których nie
opisano w tym zwojub. 31 A te,
które opisano, opisano dlate-
go, żebyście uwierzyli, że Je-
zus jest Chrystusem, Synem Bo-
żym, i żebyście dzi�ki wierze
mogli poprzez jego imi� uzyskać
życiec.

21 Potem Jezus znowu uka-
zał si� uczniom—tym ra-

zem nad Jeziorem Tyberiadz-
kim. A ukazał im si� w taki
sposób: 2 Byli tam razem Szy-
mon Piotr, Tomasz (nazywany
Bliźniakiem)d, Natanaele z Ka-
ny Galilejskiej, synowie Zebe-
deuszaf i dwaj inni uczniowie
Jezusa. 3 Szymon Piotr po-
wiedział: „Id� łowić ryby”. A po-
zostali rzekli: „Idziemy z tob�”.
Wyszli wi�c i wsiedli do łodzi,
ale tej nocy nic nie złowilig.

4 Gdy już si� rozwidniało, Je-
zus stan�ł na brzegu, jednak
uczniowie go nie rozpoznalih.
5 Wtedy ich zapytał: „Dzieci,
czy macie coś� do jedzenia?”.
Odpowiedzieli: „Nie!”. 6 Rzekł
do nich: „Zapuśćcie sieć po pra-
wej stronie łodzi, a znajdzie-
cie”. Zapuścili wi�c, ale z po-
wodu mnóstwa ryb już nie byli
w stanie jej wci�gn�ć i. 7 Wtedy
uczeń, którego Jezus szczegól-

20:27 �Dosł. „być bez wiary”. 21:5
�Lub „jakieś ryby”.

nie kochała, powiedział do Pio-
tra: „To Pan!”. Na te słowa Szy-
mon Piotr włożył� wierzchni�
szat�, bo był rozebrany�, i sko-
czył do wody. 8 Pozostali ucz-
niowie przypłyn�li łodzi�, wlo-
k�c sieć pełn� ryb. A byli
niedaleko od l�du, zaledwie ja-
kieś 90 metrów�.

9 Kiedy wysiedli na brzeg, zo-
baczyli ognisko z w�gla drzew-
nego, a na nim ryby i chleb.
10 Jezus powiedział uczniom:
„Przynieście troch� ryb, któ-
re właśnie złowiliście”. 11 Szy-
mon Piotr wszedł wi�c do ło-
dzi i wyci�gn�ł na brzeg sieć
pełn� dużych ryb. Chociaż by-
ło ich aż 153, sieć si� nie roze-
rwała. 12 Jezus powiedział do
nich: „Chodźcie, zjedzcie śniada-
nie”. A żaden z uczniów nie miał
odwagi go zapytać: „Kto ty je-
steś?”, bo wiedzieli, że to Pan.
13 Jezus podszedł, wzi�ł chleb
i im go dał, i tak samo ryby.
14 To był już trzeci razb, jak Je-
zus ukazał si� uczniom po
zmartwychwstaniu.

15 Kiedy zjedli śniadanie, Je-
zus zapytał Szymona Piotra:
„Szymonie, synu Jana, czy ko-
chasz� mnie bardziej od tych�?”.
On odpowiedział: „Tak, Panie, ty
wiesz, że ci� kocham�”. Jezus
wi�c rzekł: „Karm moje baran-
ki”c. 16 I zapytał go po raz dru-
gi: „Szymonie, synu Jana, czy
mnie kochasz�?”. Odpowiedział
mu: „Tak, Panie, ty wiesz, że
ci� kocham�”. Jezus wi�c rzekł:
„Paś moje owieczki”d. 17 I za-
pytał go po raz trzeci: „Szy-
monie, synu Jana, czy mnie

21:7 �Lub „przepasał si�”. �Lub „sk�-
po ubrany”. 21:8 �Dosł. „około 200
łokci”. Zob. Dodatek B14. 21:15, 16
�Gr. agapáo. 21:15 �Prawdopodobnie
Jezusowi chodziło o rzeczy maj�ce zwi�-
zek z łowieniem ryb. 21:15, 16 �Gr. fi-
léo.
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1509 JANA 21:18 do DZIEJE Zarys treści
kochasz�?”. Piotr zasmucił si�,
że po raz trzeci usłyszał od
niego: „Czy mnie kochasz�?”,
i odpowiedział: „Panie, ty wiesz
wszystko. Dobrze wiesz, że ci�
kocham�”. Jezus wi�c mu rzekł:
„Karm moje owieczkia. 18 Gdy
byłeś młodszy, sam si� ubierałeś
i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale
zapewniam ci�, że gdy si� zesta-
rzejesz, wyci�gniesz r�ce i ktoś
inny ci� ubierze, i poprowadzi,
gdzie nie chcesz”. 19 Powie-
dział to, żeby wskazać, jak�
śmierci� Piotr odda chwał� Bo-
gu. Nast�pnie dodał: „Dalej mnie
naśladuj”b.

20 Kiedy Piotr si� odwrócił,
zobaczył, że idzie za nimi uczeń,
którego Jezus szczególnie ko-
chałc—ten, który podczas posił-
ku paschalnego nachylił si�� do

21:17 �Gr. filéo. 21:20 �Lub „oparł si�
na piersi”.

Jezusa i zapytał: „Panie, kto jest
tym, który ci� zdradzi?”. 21 Na
jego widok Piotr zapytał: „Pa-
nie, a co z nim?”. 22 Jezus mu
odpowiedział: „Jeśli zechc�, że-
by pozostał, aż przyjd�, to co
ci do tego? Ty dalej mnie naśla-
duj”. 23 Wśród braci rozeszła
si� wi�c pogłoska, że ten uczeń
nie umrze. Ale Jezus wcale nie
powiedział, że on nie umrze,
tylko: „Jeśli zechc�, żeby pozo-
stał, aż przyjd�, to co ci do te-
go?”.

24 Ten właśnie uczeńa za-
świadcza o tych rzeczach i je
spisał, a wiemy, że jego świadec-
two jest prawdziwe.

25 Jest zreszt� wiele innych
rzeczy, których Jezus dokonał.
Gdyby je opisano ze wszystki-
mi szczegółami, myśl�, że cały
świat nie pomieściłby spisanych
zwojówb.
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DZIEJE APOSTOLSKIE
ZARY S T R E

´
S C I

1 Słowa skierowane doTeofila (1-5)´
Swiadkowie aż po krańce ziemi (6-8)
Jezus wst�puje do nieba (9-11)
Uczniowie zgromadzeni razem (12-14)
Maciej wybrany na miejsce
Judasza (15-26)

2 Wylanie ducha świ�tego w dniu
Pi�ćdziesi�tnicy (1-13)

Przemówienie Piotra (14-36)
Reakcja tłumów na słowa Piotra (37-41)

3000 ochrzczonych (41)
Wi�ź braterska mi�dzy
chrześcijanami (42-47)

3 Piotr uzdrawia człowieka
z niesprawnymi nogami (1-10)

Piotr przemawia w Kolumnadzie
Salomona (11-26)

Przywracanie wszystkiego (21)
Prorok taki jak Mojżesz (22)

4 Piotr i Jan aresztowani (1-4)
Liczba wierz�cych m�żczyzn
si�ga 5000 (4)

Przesłuchanie przed Sanhedrynem (5-22)
„Nie możemy przestać mówić” (20)

Modlitwa o odwag� (23-31)
Uczniowie dziel� si�
swoim mieniem (32-37)

5 Ananiasz i Safira (1-11)
Apostołowie dokonuj� wielu
znaków (12-16)

Uwi�zieni i uwolnieni (17-21a)
Znowu przed Sanhedrynem (21b-32)

„Musimy być posłuszni Bogu,
a nie ludziom” (29)
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Rada Gamaliela (33-40)
Głoszenie od domu do domu (41, 42)

6 Siedmiu m�żczyzn wybranych
do usługiwania (1-7)

Szczepan oskarżony
o bluźnierstwo (8-15)

7 Szczepan przemawia
przed Sanhedrynem (1-53)
Era patriarchów (2-16)
Przywództwo Mojżesza;
bałwochwalstwo Izraela (17-43)

Bóg nie mieszka w świ�tyniach
zbudowanych przez człowieka (44-50)

Ukamienowanie Szczepana (54-60)

8 Prześladowca Saul (1-3)
Owocna służba Filipa w Samarii (4-13)
Piotr i Jan wysłani do Samarii (14-17)
Szymon próbuje kupić dar ducha
świ�tego (18-25)

Etiopski eunuch (26-40)

9 Saul w drodze do Damaszku (1-9)
Ananiasz wysłany na pomoc
Saulowi (10-19a)

Saul głosi w Damaszku o Jezusie (19b-25)
Saul odwiedza Jerozolim� (26-31)
Piotr uzdrawia Eneasza (32-35)
Wskrzeszenie szczodrej Dorkas (36-43)

10 Korneliusz otrzymuje wizj� (1-8)
Piotr ogl�da w wizji zwierz�ta,
które Bóg oczyścił (9-16)

Piotr odwiedza Korneliusza (17-33)
Piotr głosi dobr� nowin� ludziom
z innych narodów (34-43)
Bóg nie jest stronniczy (34, 35)

Ludzie z innych narodów otrzymuj�
ducha świ�tego i zostaj�
ochrzczeni (44-48)

11 Piotr zdaje relacj� apostołom (1-18)
Barnabas i Saul w Antiochii
Syryjskiej (19-26)
Uczniowie po raz pierwszy nazwani
chrześcijanami (26)

Agabus zapowiada kl�sk� głodu (27-30)

12 Jakub zabity; Piotr uwi�ziony (1-5)
Piotr uwolniony z wi�zienia za spraw�
cudu (6-19)

Herod porażony przez anioła (20-25)

13 Barnabas i Saul wysłani
jako misjonarze (1-3)

Służba na Cyprze (4-12)
Przemówienie Pawła w Antiochii
Pizydyjskiej (13-41)

Proroczy nakaz głoszenia innym
narodom (42-52)

14 Wzrost liczby uczniów i sprzeciw
w Ikonium (1-7)

W Listrze Paweł i Barnabas bł�dnie
uznani za bogów (8-18)

Nieudana próba ukamienowania
Pawła (19, 20)

Umacnianie zborów (21-23)
Powrót do Antiochii Syryjskiej (24-28)

15 Spór w Antiochii dotycz�cy
obrzezania (1, 2)

Delegacja wysłana z pytaniem
do Jerozolimy (3-5)

Zbieraj� si� starsi i apostołowie (6-21)
List od ciała kierowniczego (22-29)

Powstrzymywanie si� od krwi (28, 29)
Zbory zach�cone treści� listu (30-35)
Paweł i Barnabas rozchodz� si�
w różne strony (36-41)

16 Paweł wybiera Tymoteusza (1-5)
Paweł widzi w wizji Macedończyka (6-10)
Nawrócenie Lidii w Filippi (11-15)
Paweł i Sylas uwi�zieni (16-24)
Dozorca wi�zienny i jego domownicy
zostaj� ochrzczeni (25-34)

Paweł ż�da oficjalnych
przeprosin (35-40)

17 Paweł i Sylas w Tesalonice (1-9)
Paweł i Sylas w Berei (10-15)
Paweł w Atenach (16-22a)
Przemówienie Pawła
na Areopagu (22b-34)

18 Służba Pawła w Koryncie (1-17)
Z powrotem do Antiochii
Syryjskiej (18-22)

Paweł przemierza Galacj� i Frygi� (23)
Elokwentny Apollos otrzymuje
pomoc (24-28)

19 Paweł w Efezie; niektórzy ponownie
ochrzczeni (1-7)

Paweł naucza (8-10)
Wzrost mimo demonizmu (11-20)
Rozruchy w Efezie (21-41)

20 Paweł w Macedonii i Grecji (1-6)
Wskrzeszenie Eutychusa
w Troadzie (7-12)



1 W swoim pierwszym spra-
wozdaniu, Teofilu, opisa-

łem wszystko, czego Jezus do-
konał i czego nauczała, 2 aż
do dnia, gdy pod wpływem du-
cha świ�tego udzielił wskazó-
wek wybranym przez siebie
apostołomb i został zabrany do
niebac. 3 Po tym, co wycier-
piał, dawał im wiele przekonuj�-
cych dowodów, że żyjed. Ukazy-
wał im si� przez 40 dni i mówił
o Królestwie Bożyme. 4 Spoty-
kaj�c si� z nimi, nakazywał im:
„Nie opuszczajcie Jerozolimyf,
ale czekajcie na to, co obiecał
Ojciecg, a o czym usłyszeliście
ode mnie. 5 Bo Jan chrzcił wo-
d�, lecz wy wkrótce zostaniecie
ochrzczeni duchem świ�tym”h.

6 Kiedy wi�c zebrali si� ra-
zem, zapytali Jezusa: „Panie,

czy teraz przywrócisz królestwo
Izraelowi?”a. 7 Powiedział im:
„Nie musicie wiedzieć, kiedy coś
si� wydarzy. Czasy i pory s� pod
kontrol�� Ojcab. 8 Gdy zst�pi
na was duch świ�ty, otrzymacie
mocc i b�dziecie moimi świadka-
mid w Jerozolimiee, w całej Ju-
dei, Samarii f i aż do najdalszego
miejsca na ziemi�”g. 9 Kiedy to
powiedział, zobaczyli, jak unosi
si� w gór�, aż w końcu zakrył
go obłok i stracili go z oczuh.
10 Gdy jeszcze wpatrywali si�
w niebo, nagle stan�li obok nich
dwaj m�żczyźni w białych sza-
tach i 11 i rzekli: „Galilejczycy,
czemu stoicie i wpatrujecie si�
w niebo? Jezus, który był z wa-
mi, a został zabrany do nieba,

1:7 �Lub „leż� w kompetencji”. 1:8
�Lub „aż po krańce ziemi”.

Z Troady do Miletu (13-16)
Paweł spotyka si� z efeskimi
starszymi (17-38)
Nauczanie od domu do domu (20)
„Wi�cej szcz�ścia wynika
z dawania” (35)

21 W drodze do Jerozolimy (1-14)
W Jerozolimie (15-19)
Paweł stosuje si� do rady
starszych (20-26)

Rozruchy w świ�tyni;
Paweł aresztowany (27-36)

Paweł otrzymuje zgod�, żeby
przemówić do tłumu (37-40)

22 Paweł przemawia do tłumu w swojej
obronie (1-21)

Paweł powołuje si� na swoje rzymskie
obywatelstwo (22-29)

Zwołanie Sanhedrynu (30)

23 Paweł przemawia
przed Sanhedrynem (1-10)

Paweł umocniony przez Pana (11)
Spisek na życie Pawła (12-22)
Paweł przewieziony do Cezarei (23-35)

24 Oskarżenia przeciwko Pawłowi (1-9)
Paweł broni si� przed Feliksem (10-21)
Sprawa Pawła przez dwa lata pozostaje
nierozstrzygni�ta (22-27)

25 Paweł staje przed Festusem (1-12)
„Odwołuj� si� do Cezara!” (11)

Festus konsultuje si� z królem
Agrypp� (13-22)

Paweł przed Agrypp� (23-27)

26 Paweł broni si� przed Agrypp� (1-11)
Paweł opowiada o swoim
nawróceniu (12-23)

Reakcja Festusa i Agryppy (24-32)

27 Paweł płynie do Rzymu (1-12)
Statek w obliczu nawałnicy (13-38)
Rozbicie statku (39-44)

28 Na Malcie (1-6)
Ojciec Publiusza uzdrowiony (7-10)
Znowu w drodze do Rzymu (11-16)
Paweł przemawia do

˙
Zydów

w Rzymie (17-29)
Paweł przez dwa lata śmiało
głosi (30, 31)
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DZIEJE 1:12�do�2:7 1512
powróci� w taki sam sposób,
w jaki widzieliście, że odchodzi
do nieba”.

12 Potem zeszli z Góry Oliw-
nej, leż�cej w pobliżu Jerozoli-
my zaledwie w odległości drogi
szabatowej�, i wrócili do mias-
taa. 13 Kiedy tam przybyli, we-
szli do górnego pomieszczenia
w domu, w którym si� zatrzyma-
li. W grupie tej byli: Piotr, Jan,
Jakub, Andrzej, Filip, Tomasz,
Bartłomiej, Mateusz, Jakub—
syn Alfeusza, Szymon zwany
Gorliwym i Judas—syn Jakubab.
14 Wszyscy oni jednomyślnie
sp�dzali czas na modlitwie. Ra-
zem z nimi była też Maria, mat-
ka Jezusa, i inne kobietyc, a tak-
że jego braciad.

15 W tych dniach Piotr stan�ł
pośród zebranych braci (ogó-
łem było tam około 120 osób)
i rzekł: 16 „Bracia, koniecznie
musiały si� spełnić prorocze
słowa z Pism, jakie duch świ�-
ty wypowiedział ustami Dawida.
Dotyczyły one Judaszae, który
przyprowadził tych, co areszto-
wali Jezusaf. 17 A przecież
był jednym z nasg, została mu
powierzona ta sama służba.
18 (Gdy otrzymał zapłat� za
nieprawy post�pekh, kupił po-
le. A potem spadł głow� w dół
i si� roztrzaskał�, tak iż wypły-
n�ły wszystkie jego wn�trznoś-
ci i. 19 Wieść o tym rozeszła
si� wśród wszystkich mieszkań-
ców Jerozolimy i pole to nazwa-
no w ich j�zyku Akeldama,
czyli Pole Krwi). 20 W Ksi�-
dze Psalmów napisano: ‚Niech
jego dom opustoszeje, niech już
nikt tam nie mieszka’ j oraz ‚Je-
go urz�d nadzorcy niech przej-
mie ktoś inny’k. 21 Jest wi�c

1:11 �Dosł. „przyjdzie”. 1:12 �Chodzi
o odległość, jak�

˙
Zydom pozwalano po-

konać w szabat. Było to ok. 1 km. 1:18
�Lub „p�kł na pół”.

konieczne, żeby wybrać jedne-
go z m�żczyzn, którzy nam to-
warzyszyli przez cały ten czas,
gdy wśród nas działał� Pan Je-
zus— 22 pocz�wszy od chwili,
kiedy został ochrzczony przez
Janaa, aż do dnia, gdy został za-
brany do niebab—by mógł razem
z nami dawać świadectwo o je-
go zmartwychwstaniu”c.

23 Zaproponowali dwóch: Jó-
zefa nazywanego Barsabbasem
oraz Justusem, a także Macieja.
24 Nast�pnie pomodlili si�: „Je-
howo�, Ty znasz serca wszyst-
kichd. Wskaż nam, którego z
tych dwóch m�żczyzn wybrałeś,
25 żeby zaj�ł miejsce Judasza.
Bo on porzucił t� służb� i urz�d
apostoła i poszedł swoj� własn�
drog�”e. 26 Rzucili wi�c losyf

i los padł na Macieja. I doł�czo-
no go do grona 11 apostołów�.

2 W dniu Pi�ćdziesi�tnicyg

wszyscy przebywali razem
w tym samym miejscu. 2 Nagle
z nieba rozległ si� odgłos przy-
pominaj�cy szum gwałtownego,
porywistego wiatru i wypełnił
cały dom, w którym siedzielih.
3 I zobaczyli jakby j�zyki ognia,
które si� porozdzielały i usiadły
osobno na każdym z nich.
4 Wtedy wszyscy zostali napeł-
nieni duchem świ�tym i i zacz�li
mówić różnymi j�zykami—tak
jak duch pozwalał im mówić j.

5 W tym czasie w Jerozoli-
mie przebywali bogobojni

˙
Zydzi

z każdego narodu na świecie�k.
6 Gdy wi�c rozległ si� ten od-
głos, zebrał si� wielki tłum.
I wszyscy wpadli w osłupienie,
bo każdy słyszał, jak mówiono
w jego własnym j�zyku. 7 Nie

1:21 �Dosł. „wchodził i wychodził”.
1:24 �Zob. Dodatek A5. 1:26 �Czyli
uznano go za takiego samego aposto-
ła jak pozostałych 11. 2:5 �Dosł. „pod
niebem”.
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mog�c wyjść ze zdumienia, mó-
wili: „Czy ci wszyscy ludzie nie
s� Galilejczykami?a 8 Jak wi�c
to si� dzieje, że każdy z nas
słyszy swój własny j�zyk�?
9 Partowie, Medowieb, Elamicic,
mieszkańcy Mezopotamii, Ju-
dei, Kapadocji, Pontu, Azji�d,
10 Frygii, Pamfilii, Egiptu, tere-
nów Libii leż�cych blisko Cyre-
ny, przybysze z Rzymu, zarówno˙
Zydzi, jak i prozelici�e, 11 Kre-
teńczycy i Arabowie—my wszys-
cy słyszymy, jak ci ludzie mówi�
w naszych j�zykach o wspania-
łych dziełach Bożych”. 12 Rze-
czywiście, wszyscy byli tak
zdziwieni i zdezorientowani, że
pytali jeden drugiego: „Co to mo-
że znaczyć?”. 13 Ale byli i ta-
cy, którzy z nich drwili, mówi�c:
„Upili si� młodym� winem”.

14 Wtedy stan�ł Piotr razem
z Jedenastomaf i głośno prze-
mówił: „Judejczycy i wszyscy
mieszkańcy Jerozolimy, uważ-
nie posłuchajcie tego, co po-
wiem. 15 Ci ludzie wcale nie
s� pijani, jak s�dzicie, bo jest
dopiero 3 godzina�. 16 To, co
widzicie, zapowiedział prorok
Joel: 17 ‚ „W dniach ostatnich”,
mówi Bóg, „wylej� swojego du-
cha na najróżniejszych ludzi�.
I wasi synowie oraz wasze cór-
ki b�d� prorokować, młodzi
wśród was b�d� ogl�dać wizje,
a ludzie starsi b�d� mieć snyg.
18 Nawet na swoich niewolni-
ków i niewolnice wylej� w tych
dniach swego ducha i b�d� pro-
rokowaćh. 19 I uczyni� cuda�
na niebie i na ziemi—sprawi�, że
pojawi si� krew, ogień i chmury

2:8 �Lub „j�zyk, który zna od urodze-
nia”. 2:9, 10 �Zob. Słowniczek po-
j�ć. 2:13 �Lub „słodkim”. 2:15 �Dosł.
„trzecia godzina dnia”, czyli ok. 9 rano.
2:17 �Dosł. „wszelkie ciało”. 2:19 �Lub
„prorocze znaki”. Tak samo w kolejnych
wyst�pieniach w rozdziale.

dymu. 20 Słońce zamieni si�
w ciemność, a ksi�życ w krew,
zanim nadejdzie wielki, wspania-
ły dzień Jehowy�. 21 Ale każ-
dy, kto wzywa imienia Jehowy�,
b�dzie wybawiony”’a.

22 „Izraelici, posłuchajcie:
Jezusa Nazarejczyka posłał
Bóg. Wyraźnie to pokazał przez
pot�żne dzieła, cuda i zna-
ki, których—jak sami wiecie—
dokonywał pośród was za jego
pośrednictwemb. 23 Człowiek
ten został wam wydany, żeby
spełniło si� to, co postanowił
i przewidział Bógc. I przybiliście
go do pala, zgładziliście r�ka-
mi niegodziwych ludzid. 24 Ale
Bóg go wskrzesiłe, wyzwolił go
z mocy� śmierci, bo było nie
do pomyślenia, żeby trzymała
go w swoim uściskuf. 25 Dawid
mówi o Nim: ‚Zawsze mam Jeho-
w�� przed oczami. Jest On po
mojej prawej stronie, wi�c nic
mn� nie wstrz�śnie. 26 Dlate-
go moje serce si� ucieszyło,
na moich ustach� były rados-
ne słowa. I b�d�� żył nadziej�,
27 bo nie pozostawisz mnie�
w grobie�, nie pozwolisz, żeby
Twój lojalny sługa ujrzał zepsu-
cie�g. 28 Pokazałeś mi drog�
życia. Kiedy przebywam w Two-
jej obecności�, przepełnia mnie
wielka radość’h.

29 „Bracia, pozwólcie, że ot-
warcie wam powiem o Dawi-
dzie—głowie rodu—który umarł
i został pochowanyi, a jego gro-
bowiec jest u nas po dziś dzień.
30 Był on prorokiem i wie-
dział, że Bóg przyrzekł posa-
dzić na jego tronie jednego

2:20, 21, 25 �Zob. Dodatek A5. 2:24
�Możliwe też „wi�zów”. Dosł. „boleści”.
2:26 �Dosł. „j�zyku”. �Dosł. „moje
ciało b�dzie”. 2:27 �Lub „mojej du-
szy”. �Lub „Hadesie”, czyli wspól-
nym grobie ludzkości. Zob. Słowniczek
poj�ć. �Lub „zaznał zepsucia”. 2:28
�Dosł. „przed Twoim obliczem”.
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z jego potomków�a. 31 Dlatego
z góry wiedz�c, co ma si� wyda-
rzyć, mówił o zmartwychwsta-
niu Chrystusa, że ani nie został
opuszczony w grobie�, ani je-
go ciało nie uległo rozkładowi�b.
32 Bóg wskrzesił Jezusa�, a my
wszyscy jesteśmy tego świadka-
mic. 33 Ponieważ wi�c został
wywyższony, by zasi�ść po pra-
wej stronie Bogad, i otrzymał od
Ojca obiecanego ducha świ�te-
goe, wylał go na nas, jak sa-
mi widzicie i słyszycie. 34 Da-
wid przecież nie poszedł do
nieba, za to sam mówi: ‚Jeho-
wa� powiedział mojemu Panu:
„Zasiadaj po mojej prawej stro-
nie, 35 aż położ� twoich wro-
gów jako podnóżek dla twoich
nóg”’f. 36 Dlatego cały lud� Iz-
raela może być tego pewny: Je-
zusa, którego wy straciliście na
palug, Bóg uczynił zarówno Pa-
nemh, jak i Chrystusem”.

37 Kiedy to usłyszeli, poczuli
si� tak, jakby zostali ugodzeni
w serce, i zwrócili si� do Pio-
tra i do reszty apostołów: „Bra-
cia, co mamy robić?”. 38 Piotr
im powiedział: „Okażcie skru-
ch�i i niech każdy z was da si�
ochrzcić j w imi� Jezusa Chrys-
tusa. A wtedy uzyskacie prze-
baczenie grzechówk i otrzyma-
cie dar ducha świ�tego. 39 Ta
obietnica l jest dla was, dla
waszych dzieci i dla wszyst-
kich, którzy s� daleko—wszyst-
kich, których wybierze� sam Je-
howa�, nasz Bóg”m. 40 I Piotr
powiedział im jeszcze wiele in-
nych rzeczy. Dawał im dokładne

2:30 �Dosł. „[kogoś] z owocu jego bio-
der”. 2:31 �Lub „Hadesie”, czyli wspól-
nym grobie ludzkości. Zob. Słowni-
czek poj�ć. �Lub „nie ujrzało zepsucia;
nie zaznało zepsucia”. 2:32 �Dosł. „te-
go Jezusa”. 2:34, 39, 47 �Zob. Do-
datek A5. 2:36 �Dosł. „dom”. 2:39
�Dosł. „wezwie”.

świadectwo i wci�ż ich usil-
nie zach�cał: „Ratujcie si� spo-
śród tego zepsutego pokole-
nia”a. 41 Ci wi�c, którzy żywo
zareagowali na jego słowa, zo-
stali ochrzczenib. Tego dnia
przył�czyło si� do uczniów oko-
ło 3000 osób�c. 42 I dalej wni-
kali w nauki apostołów, razem
sp�dzaj�c czas, wspólnie jedz�c
posiłkid i si� modl�ce.

43 A apostołowie dokonywa-
li wielu cudów i znakówf i
wszyscy� zacz�li odczuwać l�k.
44 Wszyscy, którzy uwierzyli,
przebywali razem i wszystko
mieli wspólne. 45 Zacz�li sprze-
dawać swoje posiadłościg i mie-
nie, a uzyskane pieni�dze roz-
dzielali mi�dzy wszystkich
stosownie do potrzebh. 46 Po-
ł�czeni wspólnym celem, dzień
w dzień stale przebywali w świ�-
tyni. W różnych domach spo-
tykali si� na posiłkach, z wiel-
k� radości� i w szczerości serca
dziel�c si� ze sob� jedzeniem
47 i wysławiaj�c Boga. I cały
lud odnosił si� do nich przychyl-
nie. A Jehowa� sprawiał, że co-
dziennie przył�czali si� do nich
inni wchodz�cy na drog� wyba-
wienia i.

3 Gdy jednego razu Piotr i Jan
szli do świ�tyni na godzin�

9�, godzin� modlitwy, 2 aku-
rat niesiono człowieka, który od
urodzenia miał niesprawne no-
gi. Codziennie kładziono go
przy bramie świ�tynnej nazywa-
nej Pi�kn�, żeby mógł prosić
wchodz�cych do świ�tyni o da-
ry miłosierdzia�. 3 Gdy zoba-
czył Piotra i Jana, którzy właś-
nie wchodzili do świ�tyni, też
zacz�ł ich prosić o dary miło-

2:41 �Lub „dusz”. 2:43 �Lub „każda
dusza”. 3:1 �Czyli ok. 3 po południu.
3:2 �Lub „wsparcie”. Zob. Słowniczek
poj�ć.
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sierdzia. 4 Oni uważnie mu si�
przyjrzeli, po czym Piotr powie-
dział: „Popatrz na nas”. 5 Spoj-
rzał wi�c na nich, spodziewa-
j�c si�, że coś od nich dostanie.
6 Piotr jednak rzekł: „Nie mam
złota ani srebra, ale dam ci to, co
mam. W imi� Jezusa Chrystusa,
Nazarejczyka, mówi� ci: ‚Wstań
i chodź!’”a. 7 Gdy uj�ł go za pra-
w� r�k� i podniósłb, jego stopy
i kostki natychmiast si� wzmoc-
niłyc. 8 A wtedy podskoczyłd

i zacz�ł chodzić. Poszedł z nimi
do świ�tyni i chodził, i skakał,
wysławiaj�c Boga. 9 I wszys-
cy ludzie zobaczyli, jak chodzi
i wysławia Boga. 10 Gdy roz-
poznali w nim człowieka, któ-
ry zwykle siedział przy Bramie
Pi�knej świ�tyni, prosz�c o da-
ry miłosierdziae, wpadli w wiel-
kie zdumienie i zachwyt z powo-
du tego, co go spotkało.

11 Człowiek ten nie odst�po-
wał Piotra i Jana, a cały lud,
nie mog�c wyjść ze zdziwie-
nia, zbiegł si� do nich w tak
zwanej Kolumnadzie Salomonaf.
12 Kiedy Piotr to zobaczył,
przemówił: „Izraelici! Czemu to
was tak dziwi? I czemu patrzy-
cie na nas, jakby to dzi�ki na-
szej własnej mocy albo naszemu
oddaniu dla Boga ten człowiek
zacz�ł chodzić? 13 Bóg Abra-
hama, Izaaka i Jakubag, Bóg na-
szych praojców, otoczył chwał�
swojego sług�h, Jezusa i, które-
go wy wydaliście wrogomj i któ-
rego wyparliście si� przed Piła-
tem, gdy postanowił go zwolnić.
14 Tak, wyparliście si� świ�te-
go i prawego, a domagaliście si�
uwolnienia mordercyk. 15 I za-
biliście Naczelnego Pełnomocni-
ka w sprawie życia l. Ale Bóg
go wskrzesił, czego my jeste-
śmy świadkamim. 16 To właś-
nie dzi�ki jego imieniu i naszej
wierze w jego imi� ten człowiek,

którego widzicie i znacie, odzys-
kał sił� w nogach. Wiara, któ-
r� mamy dzi�ki Jezusowi, spra-
wiła, że na waszych oczach
zupełnie wyzdrowiał. 17 Teraz
wiem, bracia, że działaliście
w niewiedzya, tak samo jak wasi
władcyb. 18 Ale w ten sposób
Bóg spełnił to, co wcześniej za-
powiadał przez wszystkich pro-
roków—że Jego Chrystus b�dzie
cierpiałc.

19 „Dlatego okażcie skruch�d

i nawróćcie si�e, żeby zostały
zmazane wasze grzechyf. A wte-
dy za spraw� Jehowy nastan��
czasy wytchnienia. 20 On po-
śle Chrystusa, którego dla was
ustanowił, Jezusa— 21 który
musi czekać w niebie do czasu,
gdy rozpocznie si� przywracanie
wszystkiego, co Bóg zapowia-
dał dawno temu przez swo-
ich świ�tych proroków. 22 Moj-
żesz przecież rzekł: ‚Jehowa�,
wasz Bóg, powoła spośród wa-
szych braci proroka takiego jak
jag. Macie go słuchać we wszyst-
kim, co wam powieh. 23 Każdy,
kto� nie posłucha tego Proroka,
zostanie zgładzony’ i. 24 Rów-
nież wszyscy prorocy, pocz�w-
szy od Samuela, wyraźnie zapo-
wiadali te dni j. 25 Wy jesteście
synami proroków i dziedzicami
przymierza, które Bóg zawarł
z waszymi praojcamik, mówi�c
do Abrahama: ‚Dzi�ki twojemu
potomstwu� otrzymaj� błogosła-
wieństwo wszystkie rodziny zie-
mi’ l. 26 Gdy Bóg powołał swo-
jego sług�, najpierw posłał go
do wasm, żeby pomóc każdemu
z was odwrócić si� od złego po-
st�powania i zapewnić wam bło-
gosławieństwo”.

3:19 �Dosł. „od oblicza Jehowy nadej-
d�”. Zob. Dodatek A5. 3:22 �Zob. Do-
datek A5. 3:23 �Lub „każda dusza”.
3:25 �Dosł. „nasieniu”.
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4 Kiedy Piotr i Jan przema-
wiali do ludu, podeszli do

nich kapłani, przełożony świ�ty-
ni i saduceuszea. 2 Rozdrażnie-
ni, że apostołowie nauczaj� lud
i otwarcie mówi� o zmartwych-
wstaniu Jezusab, 3 schwytali�
ich, ale ponieważ był już wie-
czór, oddali ich pod strażc aż
do nast�pnego dnia. 4 Jednak
wielu z tych, którzy przysłuchi-
wali si� apostołom, uwierzyło
i liczba m�żczyzn si�gn�ła oko-
ło 5000d.

5 Nazajutrz w Jerozolimie ze-
brali si� razem żydowscy wład-
cy i starsi ludu oraz uczeni
w piśmie�, 6 w tym naczelny
kapłan Annasze, a także Kaj-
faszf, Jan, Aleksander i wszyscy
inni z rodziny naczelnego kap-
łana. 7 Kazali Piotrowi i Jano-
wi stan�ć na środku i zacz�li ich
wypytywać: „Sk�d macie tak�
moc? W czyim imieniu to zrobi-
liście?”. 8 Wtedy Piotr, napeł-
niony duchem świ�tymg, powie-
dział do nich:

„Władcy i starsi ludu, 9 je-
żeli jesteśmy dzisiaj przesłuchi-
wani z powodu dobrego uczynku
na rzecz kalekiego człowiekah,
jeżeli chcecie wiedzieć, kto go
uzdrowił, 10 to przyjmijcie do
wiadomości, wy wszyscy i cały
lud Izraela, że stało si� to w imi�
Jezusa Chrystusa, Nazarejczy-
ka i, którego wy straciliście na
palu j, a którego Bóg wskrzesiłk.
Właśnie dzi�ki niemu ten czło-
wiek stoi przed wami zdrowy.
11 To on jest ‚tym kamieniem,
który wy, budowniczowie, uzna-
liście za nic, a który stał si�
wieńcz�cym kamieniem naroż-
nym�’ l. 12 I nie ma nikogo in-
nego, kto mógłby nas wybawić.
Bo nikt inny na ziemi� nie otrzy-

4:3 �Lub „aresztowali”. 4:5 �Zob.
Słowniczek poj�ć. 4:11 �Dosł. „głowic�
w�gła”. 4:12 �Dosł. „pod niebem”.

mał takiego imieniaa, dzi�ki któ-
remu moglibyśmy zostać wyba-
wieni”b.

13 Gdy zobaczyli odwag��
Piotra i Jana i uświadomili so-
bie, że s� to ludzie niewy-
kształceni� i prościc, wpadli w
zdumienie. Zacz�li zdawać so-
bie spraw�, że towarzyszyli oni
Jezusowid. 14 Patrz�c na ule-
czonego człowieka, który stał
z apostołamie, nie wiedzieli, co
odpowiedziećf. 15 Nakazali im
wi�c wyjść z sali Sanhedry-
nu i zacz�li si� mi�dzy sob� na-
radzać. 16 Mówili: „Co mamy
zrobić z tymi ludźmi?g Dokonali
przecież czegoś nadzwyczajne-
go.Wiedz� o tym wszyscy miesz-
kańcy Jerozolimyh i nie możemy
temu zaprzeczyć. 17 Nie po-
zwólmy wi�c, żeby ta sprawa na-
brała wśród ludu jeszcze wi�k-
szego rozgłosu. Zagroźmy im,
żeby już wi�cej nie przemawiali
z powoływaniem si� na to imi�”i.

18 Potem ich wezwali i zaka-
zali im mówić i nauczać z po-
woływaniem si� na imi� Jezusa.
19 Ale Piotr i Jan odpowiedzie-
li: „Co jest słuszne w oczach
Bożych—słuchać was czy Bo-
ga? Oceńcie sami. 20 My jed-
nak nie możemy przestać mówić
o tym, co widzieliśmy i słyszeli-
śmy”j. 21 Oni wi�c zagrozili im
jeszcze raz i ich uwolnili, bo
nie znaleźli żadnej podstawy do
wymierzenia im kary. Poza tym
bali si� luduk, bo wszyscy wy-
chwalali Boga z powodu tego, co
si� wydarzyło. 22 A ten czło-
wiek uzdrowiony za spraw� cu-
du miał ponad 40 lat.

23 Kiedy apostołowie zostali
uwolnieni, poszli do innych ucz-

4:13 �Lub „śmiałość; otwartość”.
�Dosł. „niepiśmienni”. Nie chodzi o to,
że byli analfabetami, tylko że nie uczyli
si� w szkołach rabinicznych.
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niów i przekazali im słowa na-
czelnych kapłanów i starszych
ludu. 24 Po ich relacji wszys-
cy jednogłośnie zwrócili si� do
Boga:

„Wszechwładny Panie, Ty
stworzyłeś niebo, ziemi�, mo-
rze i wszystko, co w nich jesta.
25 I Ty za pośrednictwem du-
cha świ�tego powiedziałeś us-
tami naszego przodka Dawidab,
swojego sługi: ‚Dlaczego narody
s� wzburzone, a ludy rozmyślaj�
o czymś daremnym? 26 Ziem-
scy królowie zaj�li pozycje,
władcy zgromadzili si� razem
przeciwko Jehowie� i Jego po-
mazańcowi�’c. 27 Rzeczywiście,
Herod� i Poncjusz Piłatd razem
z ludźmi z innych narodów i z lu-
dami Izraela zebrali si� w tym
mieście przeciw temu, którego
namaściłeś, przeciw Twojemu
świ�temu słudze, Jezusowie—
28 żeby si� spełnił Twój za-
miar, to, co z góry postanowi-
łeś swoj� moc��f. 29 Jehowo�,
zwróć uwag� na ich groźby i po-
móż swoim niewolnikom odważ-
nie głosić Twoje słowo. 30 I da-
lej używaj swojej mocy�, żeby
uzdrawiać. Niech w imi� Twoje-
go świ�tego sługi, Jezusa, dziej�
si� znaki i cuda�”g.

31 Kiedy skończyli si� żarli-
wie modlić�, zatrz�sło si� miej-
sce, w którym byli zebrani,
i wszyscy zostali napełnieni du-
chem świ�tymh, i zacz�li odważ-
nie głosić słowo Boże i.

32 Wśród całej tej wielkiej
liczby wierz�cych panowała jed-
ność serc i dusz�. I nikt nie mó-
wił, że to, co ma, należy do nie-

4:26, 29 �Zob. Dodatek A5. 4:26 �Lub
„Chrystusowi”. 4:27 �Chodzi o Hero-
da Antypasa. Zob. Słowniczek poj�ć.
4:28 �Dosł. „r�k�”. 4:30 �Dosł. „wy-
ci�gaj r�k�”. �Lub „prorocze znaki”.
4:31 �Lub „zwrócili si� z tym błaga-
niem”. 4:32 �Zob. Słowniczek poj�ć.

go, lecz wszystko mieli wspólnea.
33 Apostołowie w dalszym ci�-
gu z wielk� moc� dawali świa-
dectwo o zmartwychwstaniu Pa-
na Jezusab. A Bóg obdarzał
wszystkich wielk� miar� nieza-
służonej życzliwości. 34 W rze-
czywistości nikt wśród nich nie
był w potrzebiec, bo wszyscy
właściciele pól lub domów sprze-
dawali je, a pieni�dze ze sprze-
daży przynosili 35 do aposto-
łów i im je powierzalid. A potem
rozdzielano je każdemu według
potrzebye. 36 Tak samo zrobił
Józef, nazywany też przez apos-
tołów Barnabasemf (to znaczy
Synem Pocieszenia), Lewita po-
chodz�cy z Cypru. 37 Sprze-
dał on swoje pole, a pieni�dze
powierzył apostołomg.

5 Był jednak człowiek o imie-
niu Ananiasz, który wspól-

nie z żon�, Safir�, też sprze-
dał pole, 2 ale za wiedz� żony
potajemnie zatrzymał cz�ść za-
płaty, a apostołom przyniósł
pozostał� cz�śćh. 3 Wtedy Piotr
zapytał: „Ananiaszu, czemu uleg-
łeś Szatanowi? Czemu ośmieli-
łeś si� okłamać i ducha świ�tego j

i potajemnie zatrzymałeś cz�ść
zapłaty za pole? 4 Zanim je
sprzedałeś, czy nie było twoje?
I czy po sprzedaniu go nie mog-
łeś sam rozporz�dzać pieni�dz-
mi? Dlaczego obmyśliłeś w ser-
cu coś takiego? Nie okłamałeś
ludzi, ale Boga”. 5 Gdy tylko
Ananiasz usłyszał te słowa,
padł martwy. A wszystkich, któ-
rzy si� o tym dowiedzieli, ogar-
n�ł wielki l�k. 6 Potem pode-
szli młodsi m�żczyźni, owin�li
go w płótna, wynieśli i pocho-
wali.

7 Jakieś trzy godziny później
przyszła jego żona, nieświado-
ma tego, co si� stało. 8 Piotr
j� zapytał: „Powiedz mi, czy za
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tyle sprzedaliście pole?”. Odpar-
ła: „Tak, za tyle”. 9 Wtedy
rzekł: „Dlaczego zmówiliście si�,
żeby wystawić na prób� ducha
Jehowy�? Za drzwiami słychać
już kroki tych, którzy pochowali
twojego m�ża. Ciebie też wy-
nios�”. 10 I natychmiast padła
martwa u jego stóp. Gdy weszli
ci młodzi m�żczyźni i zobaczyli,
że nie żyje, wynieśli j� i pocho-
wali obok jej m�ża. 11 W re-
zultacie wielki l�k ogarn�ł ca-
ły zbór oraz wszystkich, którzy
o tym słyszeli.

12 A apostołowie dokonywali
wśród ludu wielu znaków i cu-
dów�a. Wszyscy zbierali si� ra-
zem w Kolumnadzie Salomonab.
13 Wprawdzie nikt jeszcze nie
miał odwagi si� do nich przy-
ł�czyć, ale ogólnie lud wyrażał
si� o nich z uznaniem. 14 A
tych, którzy uwierzyli w Pa-
na, wci�ż przybywało—mnóstwo
m�żczyzn i kobietc. 15 I wyno-
szono chorych nawet na główne
ulice. Kładziono ich na noszach
i matach, żeby na niektórych
mógł chociaż paść cień prze-
chodz�cego Piotrad. 16 Tłum-
nie schodzili si� też ludzie
z miast wokół Jerozolimy. Przy-
prowadzali ze sob� chorych i n�-
kanych przez nieczyste duchy
i wszyscy byli uzdrawiani.

17 Ale arcykapłan i wszys-
cy, którzy mu towarzyszyli—na-
leż�cy do stronnictwa� saduce-
uszy—pełni zazdrości, powstali
18 przeciw apostołom, schwy-
tali� ich i wtr�cili do publiczne-
go wi�zieniae. 19 Lecz w nocy
anioł Jehowy� otworzył drzwi
wi�zieniaf, wyprowadził ich
z niego i powiedział: 20 „Idźcie
do świ�tyni i przekazujcie ludo-

5:9, 19 �Zob. Dodatek A5. 5:12 �Lub
„proroczych znaków”. 5:17 �Lub „sek-
ty”. 5:18 �Lub „aresztowali”.

wi wszystko, co wiecie o tym ży-
ciu”. 21 Kiedy to usłyszeli, we-
szli o świcie do świ�tyni i zacz�li
nauczać.

Tymczasem przybył arcykap-
łan i jego ludzie. Zwołali oni
Sanhedryn i starszych ludu Iz-
raela i posłali po apostołów
do wi�zienia. 22 Ale strażni-
cy świ�tynni nie znaleźli ich
w wi�zieniu. Wrócili wi�c i po-
wiedzieli: 23 „Gdy przyszliśmy,
wi�zienie było dobrze zamkni�-
te, a przy drzwiach stali strażni-
cy. Ale gdy je otworzyliśmy,
w środku nie zastaliśmy niko-
go”. 24 Kiedy przełożony świ�-
tyni i naczelni kapłani usłyszeli
te słowa, zdezorientowani, za-
cz�li si� zastanawiać, co z te-
go wyniknie. 25 Wtedy przy-
szedł jakiś człowiek i im doniósł:
„Ludzie, których zamkn�liście
w wi�zieniu, stoj� w świ�tyni
i nauczaj� lud”. 26 Przełożony
świ�tyni i strażnicy poszli wi�c
sprowadzić apostołów—ale bez
użycia siły, bo bali si�, że lud ich
ukamienujea.

27 Gdy ich przyprowadzili
i postawili przed Sanhedrynem,
arcykapłan zacz�ł ich prze-
słuchiwać. 28 Powiedział: „Su-
rowo wam zakazaliśmy nauczać
w tym imieniub. A wy co robi-
cie? Nauczacie w całej Jerozo-
limie. I chcecie, żeby spadła
na nas krew tego człowieka”c.
29 Piotr i inni apostołowie od-
powiedzieli: „Przede wszystkim
musimy być posłuszni Bogu�,
a nie ludziomd. 30 Bóg naszych
praojców wskrzesił Jezusa, któ-
rego wy zawiesiliście na pa-
lu� i zabiliściee. 31 Wywyższył
go, by zasiadał po Jego pra-
wej stronief, i uczynił Naczel-
nym Pełnomocnikiemg i Wybaw-

5:29 �Lub „podporz�dkowani Bogu jako
władcy”. 5:30 �Lub „drzewie”.
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c�a, żeby Izrael mógł okazać
skruch� i uzyskać przebacze-
nie grzechówb. 32 A my jeste-
śmy tego świadkamic. Zaświad-
cza o tym również duch świ�tyd,
którego Bóg daje podporz�dko-
wanym Mu jako władcy”.

33 Gdy oni to usłyszeli,
wpadli we wściekłość� i chcieli
zabić apostołów. 34 Ale wstał
z miejsca członek Sanhedrynu
o imieniu Gamaliele, faryzeusz,
powszechnie poważany nauczy-
ciel Prawa, i kazał ich na chwi-
l� wyprowadzić. 35 Nast�pnie
rzekł: „Izraelici, dobrze si� za-
stanówcie, co chcecie zrobić
z tymi ludźmi. 36 Jakiś czas
temu pojawił si� Teudas, któ-
ry uważał si� za kogoś ważne-
go, i przył�czyło si� do niego
około 400 m�żczyzn. Ale zo-
stał zabity, a wtedy wszyscy je-
go zwolennicy rozproszyli si�
i ślad po nich zagin�ł. 37 Po-
tem, w czasie spisu, pojawił si�
Judas Galilejczyk i zebrał wo-
kół siebie ludzi. Ale on też zgi-
n�ł, a wszyscy jego zwolennicy
si� rozproszyli. 38 Dlatego te-
raz wam radz�: Zostawcie tych
ludzi w spokoju, nie wtr�cajcie
si� w ich sprawy. Bo jeśli ich za-
miary i działania s� wymysłem
ludzkim, to nic z tego nie wyj-
dzie, 39 ale jeśli to pochodzi
od Boga, nie zdołacie sprawić,
że upadnief. W dodatku może si�
okazać, że walczycie z Bogiem”g.
40 I usłuchali tej rady. Wezwali
apostołów, wychłostali ichh i za-
kazali im przemawiać z powoły-
waniem si� na imi� Jezusa, a po-
tem pozwolili im odejść.

41 Odeszli wi�c sprzed San-
hedrynu, ciesz�c si�i, że oka-
zali si� godni znosić zniewa-
gi ze wzgl�du na imi� Jezusa.

5:33 �Lub „poczuli si� dotkni�ci do ży-
wego”.

42 I dalej każdego dnia w świ�-
tyni oraz od domu do domua sta-
le nauczali i głosili dobr� nowi-
n� o Chrystusie Jezusieb.

6 W tym właśnie czasie, gdy
liczba uczniów si� powi�k-

szała,
˙
Zydzi mówi�cy po grecku

zacz�li narzekać na
˙
Zydów mó-

wi�cych po hebrajsku, bo przy
codziennym podziale żywności
pomijano ich wdowyc. 2 Dwu-
nastu zwołało wi�c tych wszyst-
kich uczniów i powiedziało: „Nie
jest właściwe, żebyśmy przestali
nauczać słowa Bożego i rozdzie-
lali żywność na stołyd. 3 Dla-
tego, bracia, wybierzcie spośród
siebie siedmiu szanowanych
m�żczyzn�e, pełnych ducha i od-
znaczaj�cych si� m�drości�f, że-
byśmy mogli im powierzyć to
ważne zadanieg. 4 A my b�-
dziemy skupiać si� na modlit-
wie i nauczaniu słowa Bożego�”.
5 Słowa te spodobały si� zgro-
madzonym uczniom i wybrali
Szczepana, człowieka o silnej
wierze i pełnego ducha świ�te-
go, oraz Filipah, Prochora, Nika-
nora, Tymona, Parmenasa i Ni-
kolausa, prozelit�� z Antiochii.
6 Przyprowadzili ich do aposto-
łów, a oni si� pomodlili i włożyli
na nich r�cei.

7 W rezultacie słowo Boże
dalej si� szerzyło j i liczba ucz-
niów w Jerozolimie wci�ż ros-
łak. Uwierzyło nawet wielu kap-
łanów l.

8 A Szczepan, pełen Bożej ła-
ski i mocy, dokonywał wśród lu-
du wielkich cudów� i znaków.
9 Niektórzy z tak zwanej Syna-
gogi Wyzwoleńców wraz z ludź-
mi z Cyreny, Aleksandrii oraz
Cylicji i Azji� zacz�li toczyć

6:3 �Lub „siedmiu m�żczyzn ciesz�cych
si� dobr� opini�”. 6:4 �Dosł. „usługi-
waniu słowem”. 6:5, 9 �Zob. Słowni-
czek poj�ć. 6:8 �Lub „proroczych zna-
ków”.
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z nim spory. 10 Nie potrafili
jednak stawić mu czoła, bo w
tym, co mówił, widać było wiel-
k� m�drość i kierownictwo du-
cha świ�tegoa. 11 Wtedy pota-
jemnie nakłonili pewnych ludzi,
żeby powiedzieli: „Słyszeliśmy,
jak wypowiadał bluźnierstwa
przeciw Mojżeszowi i Bogu”.
12 I podburzyli lud, a także
starszych ludu oraz uczonych
w piśmie�, i przyszli znienac-
ka, sił� go schwytali i zabrali
przed Sanhedryn. 13 Sprowa-
dzili fałszywych świadków, któ-
rzy zeznali: „Ten człowiek ci�gle
mówi coś przeciw temu świ�-
temu miejscu i przeciw Prawu.
14 Na przykład słyszeliśmy, jak
mówił, że ten Jezus Nazarejczyk
zburzy to miejsce i zmieni zwy-
czaje, które przekazał nam Moj-
żesz”.

15 A wszyscy zasiadaj�cy
w Sanhedrynie wpatrywali si�
w Szczepana. I zobaczyli, że jego
twarz wygl�da jak twarz anioła.

7 Arcykapłan zapytał: „Czy
to prawda, co mówi�?”.

2 Szczepan odpowiedział: „Bra-
cia i ojcowie, posłuchajcie. Za-
nim nasz praojciec Abraham
osiedlił si� w Charanie, Bóg
w swojej chwale ukazał mu si�
w Mezopotamiib 3 i rzekł do
niego: ‚Zostaw swój kraj i swo-
ich krewnych i wyrusz do ziemi,
któr� ci wskaż�’c. 4 Wtedy od-
szedł z ziemi Chaldejczyków
i osiedlił si� w Charanie. A kie-
dy umarł jego ojciecd, Bóg po-
lecił mu przenieść si� do ziemi,
w której wy teraz mieszka-
ciee. 5 Nie dał mu w niej żad-
nego dziedzictwa—nawet tyle,
by mógł postawić stop�. Obie-
cał jednak, że kiedyś da j� cał�
na własność jemu i jego potom-
komf, chociaż jeszcze nie miał

6:12 �Zob. Słowniczek poj�ć.

on dziecka. 6 Powiedział też,
że jego potomkowie b�d� cu-
dzoziemcami w nie swojej ziemi,
a jej mieszkańcy uczyni� z nich
niewolników i b�d� ich uciskać
przez 400 lata. 7 ‚Ale ja os�dz�
naród, który ich zniewoli’b, rzekł
Bóg, ‚i potem wyjd� z tej ziemi,
i b�d� pełnić dla mnie świ�t�
służb� na tym miejscu’c.

8 „Bóg zawarł z nim również
przymierze zwi�zane z obrzeza-
niemd i gdy Abraham został oj-
cem Izaakae, ósmego dnia go
obrzezałf. Potem Izaak został oj-
cem Jakuba, a Jakub—ojcem 12
synów, którzy si� stali głowa-
mi rodów�. 9 Bracia Józefa za-
cz�li mu zazdrościć�g i sprzedali
go do Egiptuh. Ale Bóg był z nim i

10 i wyratował go ze wszystkich
udr�k. Obdarzył go m�drości�
i pomógł mu zyskać przychyl-
ność faraona, egipskiego króla.
Faraon ustanowił go zarz�dc�
Egiptu oraz całego swojego do-
mu j. 11 Tymczasem w całym
Egipcie i Kanaanie nastał głód—
wielka kl�ska—i nasi przodko-
wie w ogóle nie mieli co jeśćk.
12 Kiedy Jakub usłyszał, że
w Egipcie s� zapasy żywności�,
wysłał tam naszych przodków l.
13 Gdy potem poszli tam po raz
drugi, Józef wyjawił swoim bra-
ciom, kim jest, i również faraon
dowiedział si� o jego rodziniem.
14 Wtedy Józef posłał wiado-
mość do swojego ojca, Jakuba,
i sprowadził go z Kanaanu ra-
zem ze wszystkimi krewnymin—
ł�cznie 75 osób�o. 15 Jakub
przybył wi�c do Egiptup i tam
też umarłq, tak samo jak nasi

7:8 �Możliwe też „potem to samo Iza-
ak zrobił z Jakubem, a Jakub z 12 sy-
nami, którzy zostali głowami rodów”.
7:9 �Lub „ci, którzy zostali głowa-
mi rodów, zacz�li zazdrościć Józefowi”.
7:12 �Lub „jest ziarno”. 7:14 �Lub
„dusz”.

ROZDZ. 6
a Iz 54:17

Łk 21:15
Dz 6:3

��������������������

ROZDZ. 7
b Rdz 11:31

c Rdz 12:1

d Rdz 11:32

e Rdz 12:4, 5
Heb 11:8

f Rdz 12:7
Rdz 13:14, 15
Rdz 17:1, 8

��������������������

szpalta 2
a Rdz 15:13

Wj 12:40

b Rdz 15:14

c Wj 3:12

d Rdz 17:9, 10

e Rdz 21:1-3

f Rdz 21:4

g Rdz 37:9-11

h Rdz 37:28
Rdz 45:4

i Rdz 39:2, 3

j Rdz 41:40-
46

k Rdz 41:54
Rdz 42:5

l Rdz 42:2, 6

m Rdz 45:1, 16

n Rdz 45:9-11

o Rdz 46:27
Pwt 10:22

p Rdz 46:29
Pwt 26:5

q Rdz 49:33



1521 DZIEJE 7:16-37
przodkowiea. 16 I przeniesiono
ich do Szechem, i pochowano
w grobowcu, który Abraham ku-
pił tam od synów Chamora za
srebrne pieni�dzeb.

17 „W miar� jak zbliżał si�
czas spełnienia obietnicy, któ-
r� Bóg złożył Abrahamowi, nasz
lud b�d�cy w Egipcie bardzo
si� rozrastał. 18 Aż w końcu
w Egipcie zacz�ł panować in-
ny król, który nie znał Józe-
fac. 19 Post�pował on z naszy-
mi przodkami perfidnie. Zn�cał
si� nad nimi, zmuszaj�c ich do
porzucania swoich dzieci zaraz
po narodzinach, żeby poumie-
rałyd. 20 W tym czasie urodził
si� Mojżesz, który był wyj�tko-
wo pi�kny�. Przez trzy miesi�ce
opiekowano si� nim w domu je-
go ojcae. 21 Kiedy rodzice byli
zmuszeni go zostawićf, zabrała
go córka faraona i wychowała
jak własnego synag. 22 Zdobył
wi�c w Egipcie wszechstronne
wykształcenie� i w jego sło-
wach i czynach widać było wiel-
k� moch.

23 „Gdy miał on 40 lat,
postanowił� odwiedzić swo-
ich braci�, Izraelitów i. 24 Zo-
baczył wtedy, jak jeden z nich
został niesprawiedliwie potrak-
towany przez Egipcjanina. Sta-
n�ł wi�c w obronie skrzywdzo-
nego i dokonał zemsty, zabijaj�c
Egipcjanina. 25 Myślał, że je-
go bracia zrozumiej�, iż to
Bóg poprzez niego przychodzi
im na ratunek. Ale oni tego
nie zrozumieli. 26 Kiedy poja-
wił si� u nich nast�pnego dnia,
zobaczył, jak dwóch z nich si�
kłóci. Próbuj�c ich pogodzić,

7:20 �Lub „pi�kny w oczach Boga”.
7:22 �Lub „został wyszkolony we wszel-
kiej m�drości Egipcjan”. 7:23 �Lub
„zapragn�ł w sercu”. �Lub „sprawdzić,
jak maj� si� jego bracia”.

powiedział: ‚Jesteście braćmi.
Dlaczego krzywdzicie jeden dru-
giego?’. 27 Ale ten, który źle
potraktował swojego brata, ode-
pchn�ł Mojżesza, mówi�c: ‚Kto
ci� ustanowił władc� i s�-
dzi� nad nami? 28 Czy chcesz
mnie zabić, jak wczoraj zabiłeś
Egipcjanina?’. 29 Gdy Mojżesz
to usłyszał, uciekł i zamiesz-
kał jako cudzoziemiec w krai-
nie Midian. Tam urodziło mu si�
dwóch synówa.

30 „Po 40 latach—na pust-
kowiu w pobliżu góry Synaj—
w płon�cym ciernistym krzewie
ukazał mu si� aniołb. 31 Moj-
żesza zdumiało to, co zobaczył.
Gdy podchodził, by si� temu
przyjrzeć, rozległ si� głos Je-
howy�: 32 ‚Ja jestem Bogiem
twoich praojców, Bogiem Abra-
hama, Izaaka i Jakuba’c. Wte-
dy Mojżesz zacz�ł drżeć i już
nie miał odwagi dalej si� temu
przygl�dać. 33 Jehowa� po-
wiedział do niego: ‚Zdejmij z nóg
sandały, bo ziemia, na której
stoisz, jest świ�ta. 34 Dobrze
widziałem udr�k� swojego ludu
w Egipcie i słyszałem jego j�kid.
Zst�piłem wi�c, żeby go wyzwo-
lić. Chodź, pośl� ci� do Egiptu’.
35 Tego samego Mojżesza, któ-
rego oni si� wyrzekli, mówi�c:
‚Kto ci� ustanowił władc� i s�-
dzi�?’e, właśnie jego Bóg posłałf

jako władc� i wyzwoliciela—za
pośrednictwem anioła, który
ukazał mu si� w ciernistym krze-
wie. 36 I to on wyprowadził
ich z Egiptug, dokonuj�c cudów�
i znaków—w Egipcieh, nad Mo-
rzem Czerwonym i i przez 40 lat
na pustkowiu j.

37 „To ten Mojżesz powie-
dział Izraelitom: ‚Bóg powoła
spośród waszych braci proroka

7:31, 33 �Zob. Dodatek A5. 7:36 �Lub
„proroczych znaków”.
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takiego jak ja’a. 38 To on był
z ludem, z naszymi przodkami,
na pustkowiu—a z nim aniołb,
który przemówił do niegoc na
górze Synaj—i to on otrzymał
żywe�, świ�te słowa, żeby je
nam przekazaćd. 39 Nasi przod-
kowie nie chcieli go słuchać.
Odrzucili goe i w swych ser-
cach zapragn�li wrócić do Egip-
tuf. 40 Powiedzieli do Aarona:
‚Zrób nam bogów. Niech nas po-
prowadz�. Bo nie wiemy, co si�
stało z tym Mojżeszem, który
nas wyprowadził z Egiptu’g.
41 W tych dniach zrobili wi�c
sobie cielca. Złożyli temu boż-
kowi ofiar� i zacz�li si� cieszyć
z tego, co wykonali własnymi r�-
kamih. 42 Wtedy Bóg odwrócił
si� od nich i pozwolił, by od-
dawali cześć wojsku nieba�i, tak
jak jest napisane w ksi�dze pro-
roków: ‚Domu Izraela, czy przez
40 lat na pustkowiu to mnie
składaliście ofiary? 43 Przeno-
siliście namiot Molocha j i swo-
je gwiezdne bóstwo Refana, wi-
zerunki, które sobie zrobiliście,
żeby oddawać im cześć. Dlatego
ześl� was poza Babilon’k.

44 „Nasi przodkowie mieli na
pustkowiu namiot świadectwa.
Był on zrobiony tak, jak nakazał
Bóg, według wzoru, który zoba-
czył Mojżeszl. 45 Otrzymali go
na własność i razem z Jozuem
zabrali go do ziemi, z której Bóg
ze wzgl�du na nich wyp�dził
inne narodym. I pozostał tam
aż do czasów Dawida, 46 który
cieszył si� Boż� przychylności�.
Poprosił on, by mógł zbudować
dom dla Boga Jakuban. 47 Jed-
nak to Salomon wybudował dla
Niego domo. 48 Ale Najwyższy
nie mieszka w domach wykona-
nych r�kamip. Jest tak, jak mó-
wi prorok: 49 ‚Niebo jest moim

7:38 �Czyli trwałe, wywieraj�ce wpływ.
7:42 �Chodzi o ciała niebieskie.

tronema, a ziemia moim pod-
nóżkiemb. Jaki dom mi zbuduje-
cie?’—pyta Jehowa�. ‚Gdzie jest
miejsce, w którym mógłbym za-
mieszkać? 50 Czy nie moja r�-
ka uczyniła to wszystko?’c.

51 „Ludzie uparci, maj�cy
niewrażliwe� serca i uszy, wy za-
wsze si� sprzeciwiacie ducho-
wi świ�temu. Post�pujecie tak
samo jak wasi przodkowied.
52 Którego z proroków nie prze-
śladowali wasi przodkowie?e Za-
bili tych, którzy zapowiadali
przyjście prawegof. A teraz wy
zdradziliście i zamordowaliście
jego samegog. 53 Otrzymaliście
Prawo przekazane przez anio-
łówh, ale go nie przestrzegali-
ście”.

54 Kiedy to wszystko usły-
szeli, ich serca ogarn�ła wściek-
łość� i zacz�li zgrzytać na nie-
go z�bami. 55 A on, pełen
ducha świ�tego, spojrzał w nie-
bo i zobaczył chwał� Boż�
oraz Jezusa stoj�cego po prawej
stronie Boga i. 56 I powiedział:
„Widz� otwarte niebiosa i Sy-
na Człowieczego j stoj�cego po
prawej stronie Boga”k. 57 Wte-
dy krzykn�li na cały głos, za-
tkali sobie uszy r�kami i wszys-
cy razem rzucili si� na niego.
58 Wywlekli go za miasto i za-
cz�li kamienowaćl.

´
Swiadko-

wiem, którzy go oskarżyli, złożyli
swoje ubrania u stóp młode-
go m�żczyzny nazywanego Sau-
lemn. 59 I rzucali w Szczepana
kamieniami, a on błagał: „Pa-
nie Jezusie, przyjmij mojego du-
cha”. 60 Potem padł na kolana
i zawołał silnym głosem: „Je-
howo�, nie rozliczaj ich z tego
grzechu”o. Po tych słowach za-
sn�ł snem śmierci.

7:49, 60 �Zob. Dodatek A5. 7:51
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8 A Saul popierał zamordowa-
nie Szczepanaa.

Tego dnia rozpocz�ło si�
wielkie prześladowanie zboru
w Jerozolimie i wszyscy oprócz
apostołów rozproszyli si� po
całej Judei i Samariib. 2 Bo-
gobojni m�żczyźni pochowali
Szczepana i w wielkim smut-
ku go opłakiwano. 3 A Saul za-
cz�ł si� pastwić nad zborem.
Wdzierał si� do jednego domu
po drugim, wywlekał zarówno
m�żczyzn, jak i kobiety i odda-
wał ich do wi�zieniac.

4 Tymczasem rozproszeni
uczniowie szli przez kraj i prze-
kazywali słowo Boże, głosz�c
dobr� nowin�d. 5 Jeden z nich,
Filip, przybył do miasta Sa-
maria�e i zacz�ł głosić ludziom
o Chrystusie. 6 Tłumy, które go
słuchały i które widziały, jakich
dokonuje znaków, jednomyślnie
przyjmowały jego słowa. 7 Bo
wielu było pod wpływem nie-
czystych duchów, a teraz te du-
chy z krzykiem z nich wycho-
dziłyf. Zostało też uzdrowionych
wielu sparaliżowanych i kula-
wych. 8 W mieście zapanowała
wi�c wielka radość.

9 A był w tym mieście m�ż-
czyzna o imieniu Szymon, któ-
ry zajmował si� magi� i wpra-
wiał w zdumienie mieszkańców
Samarii. Twierdził, że jest kimś
wielkim. 10 I wszyscy si� z nim
liczyli—od najmniej do najbar-
dziej znacz�cego. Mówili: „W
tym człowieku kryje si� wiel-
ka moc Boża”. 11 Liczyli si�
z nim, bo już od dłuższego cza-
su zadziwiał ich swoimi sztucz-
kami magicznymi. 12 Ale gdy
uwierzyli Filipowi, który głosił
dobr� nowin� o Królestwie Bo-
żymg i o imieniu Jezusa Chrys-

8:5 �Możliwe też „do jednego z miast
Samarii”.

tusa, dawali si� ochrzcić—za-
równo m�żczyźni, jak i kobietya.
13 Również sam Szymon uwie-
rzył i odk�d został ochrzczony,
stale towarzyszył Filipowib. Był
zdumiony, widz�c, jakich zna-
ków, jak wielkich, pot�żnych
dzieł on dokonuje.

14 Kiedy apostołowie w Je-
rozolimie usłyszeli, że mieszkań-
cy Samarii przyj�li słowo Bo-
żec, wysłali do nich Piotra i
Jana. 15 A oni, gdy tam przy-
byli, pomodlili si�, żeby Sama-
rytanie otrzymali ducha świ�te-
god. 16 Bo jeszcze na nikogo
z nich nie zst�pił, zostali tylko
ochrzczeni w imi� Pana Jezu-
sae. 17 Teraz Piotr i Jan za-
cz�li wkładać na nich r�cef i ci
otrzymywali ducha świ�tego.

18 Gdy Szymon zobaczył, że
ludzie otrzymuj� ducha dzi�ki
temu, że apostołowie wkładaj�
na nich r�ce, zaproponował
im pieni�dze 19 i powiedział:
„Dajcie i mnie tak� władz�,
żeby każdy, na kogo włoż� r�-
ce, otrzymał ducha świ�tego”.
20 Na to Piotr rzekł do nie-
go: „Niech twoje srebro prze-
padnie razem z tob�. Czy myś-
lisz, że dar Boży można kupić za
pieni�dze?!g 21 To zadanie nie
jest dla ciebie, nie możesz mieć
w nim udziału. Bóg widzi, że
twoje serce nie jest szczere.
22 Okaż wi�c skruch� za swój
grzech i błagaj Jehow��, a może
ci przebaczy złe pobudki serca.
23 Bo widz�, że jesteś gorzk�
trucizn��, niewolnikiem niepra-
wości”. 24 Wtedy Szymon po-
prosił: „Błagajcie za mn� Jeho-
w��, żeby nie spotkało mnie nic
z tego, co powiedzieliście”.

25 Kiedy już dali tam dokład-
ne świadectwo i opowiedzieli

8:22, 24 �Zob. Dodatek A5. 8:23
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słowo Jehowy�, wyruszyli z po-
wrotem do Jerozolimy i po dro-
dze głosili dobr� nowin� w wie-
lu wioskach samarytańskicha.

26 Ale anioł Jehowy�b rzekł
do Filipa: „Idź na południe,w kie-
runku drogi biegn�cej w dół
z Jerozolimy do Gazy”. (Jest to
droga pustynna). 27 Filip wi�c
poszedł. Akurat przejeżdżał tam-
t�dy etiopski eunuch�—wysoki
urz�dnik na dworze etiopskiej
królowej, kandaki�—zarz�dzaj�-
cy całym jej skarbem. Był on
w Jerozolimie, gdzie oddawał
cześć Boguc, 28 a teraz wracał
do domu. Siedz�c w rydwanie,
czytał na głos ksi�g� proroka Iza-
jasza. 29 Duch wi�c powiedział
do Filipa: „Podbiegnij do tego
rydwanu”. 30 Filip to zrobił
i biegn�c obok rydwanu, usły-
szał, jak Etiopczyk czyta na głos
ksi�g� proroka Izajasza. Zapy-
tał: „Czy rozumiesz, co czytasz?”.
31 On odpowiedział: „Jak mam
rozumieć, skoro nikt mi tego nie
wyjaśnił?”. I uprosił Filipa, żeby
wszedł do rydwanu i usiadł przy
nim. 32 A czytał na głos ten
fragment Pism: „Prowadzono go
jak owc� na rzeź. I jak baranek,
który milczy, gdy si� go strzyże,
tak on nie otwierał swoich ustd.
33 Był upokarzany i odmówiono
mu sprawiedliwego wyrokue. Kto
dokładnie opowie o jego pocho-
dzeniu? Odebrano mu życie na
ziemi”f.

34 Eunuch zwrócił si� do Fi-
lipa: „Powiedz mi, prosz�: O kim
tu prorok mówi? O sobie czy
o kimś innym?”. 35 Filip wi�c,
pocz�wszy od tego fragmentu
Pism, zacz�ł mu głosić dobr� no-
win� o Jezusie. 36 Gdy tak je-
chali drog�, przybyli nad jakiś

8:25, 26, 39 �Zob. Dodatek A5. 8:27
�Zob. Słowniczek poj�ć. �Tytuł królo-
wych Etiopii.

zbiornik wodny i eunuch powie-
dział: „Patrz, woda. Co stoi
na przeszkodzie, żebym został
ochrzczony?”. 37 ——� 38 Ka-
zał zatrzymać rydwan i obaj, Fi-
lip i eunuch, zeszli do wody. I Fi-
lip go ochrzcił. 39 Gdy wyszli
z wody, duch Jehowy� szybko
zabrał stamt�d Filipa, a eunuch,
szcz�śliwy, ruszył w dalsz�
drog�. I już nigdy wi�cej nie
zobaczył Filipa. 40 Sam Filip
znalazł si� w Aszdodzie. Prze-
mierzaj�c ten teren, głosił dobr�
nowin� we wszystkich miastach,
aż dotarł do Cezareia.

9 A Saul wci�ż siał groz�
i płon�ł ż�dz� mordu wobec

uczniów Panab. Poszedł do arcy-
kapłana 2 i poprosił o upoważ-
nienia do synagog w Damaszku,
żeby każdego zwolennika Dro-
gi�c, którego tam znajdzie—za-
równo m�żczyzn, jak i kobiety—
móc sprowadzić w wi�zach do
Jerozolimy.

3 W czasie podróży do Da-
maszku, gdy zbliżał si� już do
miasta, nagle rozbłysło wokół
niego światło z niebad. 4 Saul
upadł na ziemi�, a wtedy usły-
szał jakiś głos: „Saulu, Sau-
lu, czemu mnie prześladujesz?”.
5 Zapytał: „Kim jesteś, Panie?”.
A ten ktoś rzekł: „Ja jestem Je-
zuse, którego ty prześladujeszf.
6 Wstań i idź do miasta. Tam si�
dowiesz, co masz robić dalej”.
7 Ci, którzy z nim podróżowali,
stan�li oniemiali, bo słyszeli tyl-
ko jakieś dźwi�ki, lecz nikogo
nie widzielig. 8 Gdy Saul wstał
z ziemi, okazało si�, że choć ma
otwarte oczy, nic nie widzi. Oni
wi�c wzi�li go za r�k� i zapro-
wadzili do Damaszku. 9 Nie wi-
dział nic przez trzy dnih. W tym
czasie nie jadł ani nie pił.

8:37 �Zob. Dodatek A3. 9:2 �Zob.
Słowniczek poj�ć.
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10 W Damaszku był uczeń

o imieniu Ananiasza. Pan ode-
zwał si� do niego w wizji: „Ana-
niaszu!”. On odrzekł: „Słucham,
Panie”. 11 Pan powiedział do
niego: „Wstań, idź na ulic�
Prost�, do domu Judasa. Za-
pytaj tam o człowieka z Tar-
su o imieniu Saulb. Akurat si�
modli 12 i zobaczył w wizji cie-
bie, Ananiaszu, jak przyszed-
łeś i włożyłeś na niego r�-
ce, żeby mógł odzyskać wzrok”c.
13 Wtedy Ananiasz odpowie-
dział: „Panie, słyszałem o nim od
wielu ludzi, jak dużo krzywd wy-
rz�dził twoim świ�tym w Jero-
zolimie. 14 Tutaj też przyszedł
z upoważnieniem od naczel-
nych kapłanów, żeby areszto-
wać� wszystkich, którzy wzywa-
j� twojego imienia”d. 15 Lecz
Pan mu powiedział: „Idź! Bo ten
człowiek jest moim naczyniem
wybranyme. On zaniesie moje
imi� do innych narodówf, a tak-
że do królówg i do ludu Izrae-
la. 16 Wyraźnie mu pokaż�, jak
wiele musi wycierpieć ze wzgl�-
du na moje imi�”h.

17 Ananiasz poszedł wi�c do
tego domu, włożył na Saula r�ce
i powiedział: „Saulu, bracie, Pan
Jezus, który ukazał ci si� w dro-
dze, posłał mnie, żebyś odzyskał
wzrok i został napełniony du-
chem świ�tym”i. 18 Wtedy na-
tychmiast spadły mu z oczu jak-
by łuski i odzyskał wzrok. Potem
został ochrzczony. 19 A gdy
coś zjadł, nabrał sił.

Jakiś czas pozostał z ucz-
niami w Damaszkuj. 20 Od ra-
zu zacz�ł głosić w synago-
gach, że Jezus jest Synem
Bożym. 21 Wszyscy, którzy go
słyszeli, zdumieni pytali: „Czy
to nie jest ten człowiek, który
w Jerozolimie zaciekle prześla-

9:14 �Dosł. „zwi�zać; zakuć w kajdany”.

dował wzywaj�cych tego imie-
nia?a Czy nie przyszedł tu po
to, żeby ich aresztować i za-
prowadzić� do naczelnych kap-
łanów?”b. 22 A Saul działał
z coraz wi�ksz� moc� i wprawiał
w zakłopotanie

˙
Zydów mieszka-

j�cych w Damaszku, bo logicz-
nie udowadniał, że Jezus jest
Chrystusemc.

23 Po upływie dłuższego cza-
su

˙
Zydzi uknuli spisek na ży-

cie Saulad. 24 Saul dowiedział
si� o tym spisku. Oni jednak
dniem i noc� uważnie obserwo-
wali bramy miasta, żeby go za-
bić, 25 dlatego jego uczniowie
spuścili go noc� w koszu przez
otwór w murzee.

26 Kiedy przybył do Jerozoli-
myf, próbował nawi�zać kontakt
z uczniami, ale wszyscy si� go
bali, bo nie wierzyli, że on też zo-
stał uczniem Jezusa. 27 Wtedy
przyszedł mu z pomoc� Barna-
basg. Zaprowadził go do aposto-
łów i szczegółowo im opowie-
dział, jak w drodze Saul zobaczył
Panah, jak Pan do niego prze-
mówił i jak potem w Damasz-
ku on sam odważnie przemawiał
w imi�� Jezusa i. 28 Saul pozo-
stał wi�c z nimi i swobodnie po-
ruszał si�� po Jerozolimie, od-
ważnie przemawiaj�c w imi��
Pana. 29 Rozmawiał też i pro-
wadził gor�ce dyskusje z

˙
Zydami

mówi�cymi po grecku. Oni jed-
nak usiłowali go zabić j. 30 Gdy
bracia si� o tym dowiedzieli, od-
prowadzili go do Cezarei i ode-
słali do Tarsuk.

31 Wtedy dla zboru w całej
Judei, Galilei i Samariil nastał
okres spokoju i budowania si�.
Uczniowie żyli� w bojaźni przed

9:21 �Dosł. „żeby poprowadzić ich zwi�-
zanych”. 9:27, 28 �Lub „w imieniu”.
9:28 �Dosł. „wchodził i wychodził”.
9:31 �Dosł. „zbór chodził”.
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Jehow�� i zaznawali pociechy
ducha świ�tegoa, dzi�ki czemu
ich liczba stale rosła.

32 Kiedy po całym tym te-
renie podróżował Piotr, odwie-
dził również świ�tych w Liddzieb.
33 Spotkał tam człowieka o
imieniu Eneasz, który był spa-
raliżowany i od ośmiu lat le-
żał unieruchomiony w łóżku.
34 Piotr powiedział do niego:
„Eneaszu, Jezus Chrystus ci� u-
zdrawiac. Wstań i zaściel swoje
łóżko”d. I on natychmiast wstał.
35 A wszyscy z Liddy i równiny
Szaron, którzy go zobaczyli, na-
wrócili si� do Pana.

36 WJoppie mieszkała uczen-
nica o imieniu Tabita, po grec-
ku Dorkas�. Robiła ona wiele
dobrego i rozdawała dary miło-
sierdzia�. 37 Ale akurat w tych
dniach zachorowała i umarła.
Umyto j� wi�c i położono w gór-
nym pokoju. 38 Ponieważ Lid-
da była blisko Joppy, uczniowie,
którzy usłyszeli, że Piotr jest
w tym mieście, wysłali do nie-
go dwóch m�żczyzn, żeby go
poprosili: „Przyjdź do nas jak
najszybciej”. 39 Piotr wi�c po-
szedł z nimi. Gdy przybył na
miejsce i wprowadzili go do gór-
nego pokoju, podeszły do nie-
go wszystkie wdowy i zapłakane
pokazywały mu wiele szat spod-
nich i szat wierzchnich, które
uszyła Dorkas. 40 Potem Piotr
wyprosił wszystkiche, upadł na
kolana i si� pomodlił. Nast�pnie
odwrócił si� w stron� ciała i po-
wiedział: „Tabito, wstań!”. Wtedy
ona otworzyła oczy i na widok
Piotra usiadłaf. 41 On podał jej
r�k� i pomógł jej wstać, po czym
zawołał świ�tych, w tym wdo-

9:31 �Zob. Dodatek A5. 9:36 �Zarów-
no gr. imi� Dorkas, jak i aram. Tabita
znaczy „gazela”. �Lub „wspierała bied-
nych”. Zob. Słowniczek poj�ć.

wy, i wszyscy zobaczyli j� żyw�a.
42 Wieść o tym rozeszła si�
po całej Joppie i wielu uwierzy-
ło w Panab. 43 A Piotr pozo-
stał w Joppie przez dłuższy czas.
Mieszkał w domu garbarza Szy-
monac.

10 W Cezarei mieszkał m�ż-
czyzna o imieniu Korne-

liusz, setnik� z tak zwane-
go oddziału italskiego�. 2 Był
to człowiek pobożny, który wraz
ze wszystkimi swoimi domowni-
kami bał si� Boga i który roz-
dawał ludowi wiele darów mi-
łosierdzia�. Ci�gle też zanosił
błagania do Boga. 3 Pewnego
razu, gdzieś około godziny 9�d,
wyraźnie zobaczył w wizji anio-
ła Bożego, który przyszedł do
niego i rzekł: „Korneliuszu!”.
4 Korneliusz spojrzał na niego
i przestraszony zapytał: „O co
chodzi, Panie?”. A on odpo-
wiedział: „Twoje modlitwy i da-
ry miłosierdzia dotarły do Bo-
ga i przypomniały Mu o tobiee.
5 Wyślij wi�c teraz ludzi do
Joppy po człowieka o imie-
niu Szymon, nazywanego Pio-
trem. 6 Gości on tam u garba-
rza Szymona, który ma dom nad
morzem”. 7 Gdy anioł odszedł,
Korneliusz natychmiast wezwał
dwóch swoich sług i pobożnego
żołnierza spośród tych, których
miał do dyspozycji. 8 Wszyst-
ko im opowiedział i wysłał ich
do Joppy.

9 Nast�pnego dnia, gdy zbli-
żali si� już do miasta, Piotr aku-
rat wszedł na dach domu, że-

10:1 �Lub „centurion”, oficer dowodz�-
cy oddziałem 100 żołnierzy. �Lub „ko-
horty italskiej”. Kohorta była oddziałem
w rzymskiej armii licz�cym 600 żoł-
nierzy. 10:2 �Lub „wspierał biednych”.
Zob. Słowniczek poj�ć. 10:3 �Dosł.
„dziewi�tej godziny dnia”, czyli ok. 3 po
południu.
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by si� modlić. Było wtedy około
godziny 6�. 10 Bardzo jednak
zgłodniał i chciał coś zjeść. Kie-
dy mu przygotowywano posiłek,
otrzymał wizj��a. 11 Zobaczył
otwarte niebo i coś� w rodza-
ju wielkiej lnianej płachty spusz-
czanej na ziemi� za cztery koń-
ce. 12 Były na niej wszelkiego
rodzaju czworonożne zwierz�ta,
gady� i ptaki�. 13 Nast�pnie
usłyszał jakiś głos: „Wstań, Pio-
trze, zarzynaj i jedz!”. 14 Rzekł
na to: „O nie, Panie! Nigdy
nie zjadłem nic skalanego ani
nic nieczystego”b. 15 Wtedy po
raz drugi usłyszał głos: „Prze-
stań nazywać skalanym to, co
Bóg oczyścił”. 16 Gdy usłyszał
go po raz trzeci, wszystko to�
natychmiast zostało zabrane do
nieba.

17 Piotr, zdezorientowany, za-
stanawiał si�, co może znaczyć
ta wizja. Właśnie wtedy lu-
dzie wysłani przez Korneliusza,
którzy zd�żyli si� już dowie-
dzieć, gdzie jest dom Szymona,
stan�li przed bram�c. 18 Głoś-
no spytali, czy gości tam Szymon
nazywany Piotrem. 19 Kiedy
Piotr dalej rozmyślał o tej wizji,
duch świ�tyd powiedział do nie-
go: „Szuka ci� trzech m�żczyzn.
20 Zejdź wi�c na dół i bez wa-
hania z nimi idź, bo to ja ich wy-
słałem”. 21 Wtedy Piotr zszedł
do tych m�żczyzn i rzekł: „To
mnie szukacie. Co was tu spro-
wadza?”. 22 Powiedzieli: „Przy-
słał nas setnik Korneliusze—
człowiek prawy, który boi si�
Boga i cieszy si� dobr� opini�
u całego narodu żydowskiego.´
Swi�ty anioł przekazał mu pole-
cenie od Boga, żeby ci� wezwał

10:9 �Czyli ok. 12 w południe. 10:10
�Lub „wpadł w uniesienie”. 10:11
�Dosł. „jakieś naczynie”. 10:12 �Lub
„stworzenia pełzaj�ce”. �Dosł. „ptaki
nieba”. 10:16 �Dosł. „naczynie”.

do swojego domu i posłuchał
tego, co masz do powiedze-
nia”. 23 Piotr zaprosił ich wi�c
i ugościł.

Nazajutrz wstał i wyruszył
z nimi w towarzystwie kilku bra-
ci z Joppy. 24 Nast�pnego dnia
dotarł do Cezarei. Korneliusz
oczywiście już ich wyczekiwał.
Zwołał też do siebie swoich
krewnych i bliskich przyjaciół.
25 Gdy Piotr wchodził do do-
mu, Korneliusz wyszedł mu na-
przeciw, upadł mu do nóg i zło-
żył mu hołd�. 26 Ale Piotr
podniósł go, mówi�c: „Wstań.
Ja też jestem tylko człowie-
kiem”a. 27 Rozmawiaj�c z nim,
wszedł do środka i zastał tam
wielu zgromadzonych. 28 Po-
wiedział do nich: „Dobrze wie-
cie, że

˙
Zydowi nie wolno pod-

chodzić do człowieka z innego
narodu ani utrzymywać z nim
bliskich kontaktówb. Ale Bóg mi
pokazał, że żadnego człowieka
nie powinienem nazywać skala-
nym ani nieczystymc. 29 Dlate-
go gdy po mnie posłano, bez wa-
hania przyszedłem. Powiedzcie
mi wi�c, dlaczego mnie sprowa-
dziliście”.

30 Wtedy Korneliusz rzekł:
„Cztery dni temu, w tym samym
czasie, o godzinie 9�, gdy mod-
liłem si� w swoim domu, stan�ł
przede mn� m�żczyzna w jasnej
szacie 31 i powiedział: ‚Kor-
neliuszu, Bóg wysłuchał two-
jej modlitwy i przypomniał so-
bie twoje dary miłosierdzia.
32 Wyślij wi�c ludzi do Jop-
py po Szymona nazywanego Pio-
trem. Gości on w domu gar-
barza Szymona, nad morzem’d.
33 Dlatego od razu po ciebie
posłałem, a ty życzliwie zgodzi-
łeś si� tutaj przyjść. Wszyscy

10:25 �Lub „pokłon”. 10:30 �Czyli ok.
3 po południu.
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wi�c jesteśmy zebrani tu przed
Bogiem, żeby wysłuchać wszyst-
kiego, co Jehowa� nakazał ci po-
wiedzieć”.

34 Wtedy Piotr przemówił:
„Teraz naprawd� rozumiem, że
Bóg nie jest stronniczya. 35 Je-
go uznaniem cieszy si� każdy, kto
si� Go boi i czyni to, co właściwe,
bez wzgl�du na to, z jakiego po-
chodzi narodub. 36 Posłał On
do ludu Izraela swoje słowo, do-
br� nowin� o pokojuc możliwym
dzi�ki Jezusowi Chrystusowi—
temu, który jest Panem wszyst-
kichd. 37 Wiecie, o czym mó-
wiono w całej Judei, a co za-
cz�ło si� w Galileie po chrzcie,
o którym głosił Jan. 38 Mówio-
no o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg
namaścił go duchem świ�tymf

i obdarzył moc�, a on chodził
po kraju, czynił dobro i uzdra-
wiał wszystkich b�d�cych w mo-
cy Diabłag. Robił to dlatego, że
był z nim Bógh. 39 My jeste-
śmy świadkami wszystkiego, cze-
go dokonał zarówno w Jerozo-
limie, jak i w całym żydowskim
kraju. Zawiesili go jednak na pa-
lu� i zgładzili. 40 Ale trzeciego
dnia Bóg go wskrzesił i i pozwo-
lił mu si� ujawnić�— 41 nie ca-
łemu ludowi, lecz nam, świad-
kom wyznaczonym wcześniej
przez Boga. Po tym, jak zmart-
wychwstał, jedliśmy z nim i pi-
liśmy j. 42 Nakazał nam też gło-
sić ludowi i dawać dokładne
świadectwok, że to on jest usta-
nowionym przez Boga s�dzi� ży-
wych i umarłych l. 43 Wszyscy
prorocy poświadczaj�m, że każ-
dy, kto w niego wierzy, dzi�ki je-
go imieniu dost�puje przebacze-
nia grzechów”n.

44 Kiedy Piotr jeszcze prze-
mawiał, duch świ�ty zst�pił na

10:33 �Zob. Dodatek A5. 10:39 �Lub
„drzewie”. 10:40 �Lub „pozwolił, by
był widziany”.

wszystkich, którzy to słyszeli�a.
45 A bracia� pochodzenia ży-
dowskiego�, którzy przyszli z
Piotrem, wpadli w zdumienie, że
dar ducha świ�tego otrzymali
też ludzie z innych narodów.
46 Słyszeli, jak mówi� oni obcy-
mi j�zykami� i wywyższaj� Bo-
gab. Wtedy Piotr rzekł: 47 „Czy
tym, którzy tak jak my otrzy-
mali ducha świ�tego, ktoś mo-
że odmówić chrztu w wodzie?”c.
48 I kazał ich ochrzcić w imi�
Jezusa Chrystusad. Potem go
poprosili, żeby pozostał tam ja-
kiś czas.

11 O tym, że również ludzie
z innych narodów przyj�li

słowo Boże, usłyszeli apostoło-
wie i bracia w Judei. 2 Kiedy
wi�c Piotr przybył do Jero-
zolimy, zwolennicy obrzezaniae

zacz�li go krytykować�. 3 Mó-
wili: „Poszedłeś do domu ludzi
nieobrzezanych i z nimi jadłeś”.
4 Wtedy Piotr zacz�ł im szcze-
gółowo wyjaśniać t� spraw�:

5 „Kiedy byłem w Joppie
i akurat si� modliłem, zobaczy-
łem w wizji� coś� w rodza-
ju wielkiej lnianej płachty spusz-
czanej z nieba za cztery końce.
Zatrzymała si� tuż obok mnief.
6 Gdy przyjrzałem si� bliżej, zo-
baczyłem na niej wszelkiego ro-
dzaju czworonożne zwierz�ta,
gady� i ptaki�. 7 Usłyszałem
też jakiś głos: ‚Wstań, Piotrze,
zarzynaj i jedz!’. 8 Rzekłem na
to: ‚O nie, Panie! Nigdy nie wzi�-
łem do ust nic skalanego ani
nic nieczystego’. 9 Wtedy po
raz drugi usłyszałem głos: ‚Prze-

10:44 �Lub „którzy słyszeli słowo”.
10:45 �Lub „wierni; wierz�cy”. �Dosł.
„obrzezani”. 10:46 �Dosł. „mówi� j�-
zykami”. 11:2 �Lub „zacz�li si� z nim
spierać”. 11:5 �Lub „w uniesieniu zo-
baczyłem wizj�”. �Dosł. „jakieś naczy-
nie”. 11:6 �Lub „stworzenia pełzaj�-
ce”. �Dosł. „ptaki nieba”.
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stań nazywać skalanym to, co
Bóg oczyścił’. 10 Gdy usłysza-
łem go po raz trzeci, wszystko
z powrotem zostało wci�gni�te
do nieba. 11 Dokładnie w tym
momencie przed domem, w któ-
rym byliśmy, stan�ło trzech
m�żczyzn wysłanych do mnie
z Cezareia. 12 Nast�pnie duch
świ�ty mi powiedział, żebym bez
wahania z nimi poszedł. Wyru-
szyło też ze mn� tych sześciu
braci i przyszliśmy do domu te-
go człowieka.

13 „On nam opowiedział, że
zobaczył anioła, który pojawił
si� w jego domu i rzekł: ‚Wy-
ślij ludzi do Joppy po Szymona
nazywanego Piotremb, 14 a on
ci powie, dzi�ki czemu ty i ca-
ły twój dom możecie zo-
stać wybawieni’. 15 Kiedy mó-
wiłem, zst�pił na nich duch
świ�ty, tak jak na pocz�tku
na nasc. 16 Wtedy przypomnia-
łem sobie, jak Pan mawiał: ‚Jan
chrzcił wod�d, lecz wy zosta-
niecie ochrzczeni duchem świ�-
tym’e. 17 Jeżeli wi�c Bóg dał
im taki sam dar jak nam, któ-
rzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa
Chrystusa, to kim ja jestem, że-
bym miał przeszkodzić Bogu�?”f.

18 Kiedy bracia to usłyszeli,
przestali zgłaszać zastrzeżenia�.
Oddali chwał� Bogu, mówi�c:
„A wi�c Bóg również ludziom
z innych narodów dał możliwość
okazania skruchy prowadz�cej
do życia”g.

19 A uczniowie, którzy si�
rozproszylih wskutek prześlado-
wań po śmierci Szczepana, do-
tarli aż do Fenicji, na Cypr i do
Antiochii, ale głosili słowo tyl-
ko

˙
Zydom i. 20 Jednak gdy do

Antiochii przybyli niektórzy
uczniowie z Cypru i Cyreny, za-
cz�li głosić dobr� nowin� o Pa-

11:17 �Lub „stan�ć Bogu na drodze”.
11:18 �Dosł. „zamilkli”.

nu Jezusie ludziom mówi�cym
po grecku. 21 Była z nimi r�ka
Jehowy� i mnóstwo ludzi uwie-
rzyło i nawróciło si� do Panaa.

22 Kiedy wiadomość o nich
dotarła do zboru w Jerozolimie,
do Antiochii posłano Barnaba-
sab. 23 A on, gdy tam przybył
i zobaczył przejawy niezasłużo-
nej życzliwości Bożej, ucieszył
si� i zacz�ł ich wszystkich za-
ch�cać, żeby sobie postanowili
całym sercem trwać przy Panuc.
24 Bo był to człowiek dobry,
o silnej wierze i pełen du-
cha świ�tego. I uwierzyło w Pa-
na wielu ludzid. 25 Potem Bar-
nabas poszedł do Tarsu, żeby
odszukać Saulae. 26 Gdy go
znalazł, przyprowadził go do
Antiochii. Przez cały rok spo-
tykali si� razem z miejscowym
zborem i nauczali spor� rzesz�
ludzi. I po raz pierwszy to właś-
nie w Antiochii dzi�ki kierow-
nictwu Bożemu nazwano ucz-
niów chrześcijanamif.

27 W tym czasie do Antiochii
przybyli z Jerozolimy prorocyg.
28 Jeden z nich, o imieniu Aga-
bush, pod wpływem ducha zapo-
wiedział, że wkrótce na całym
świecie� nastanie wielka kl�-
ska głodu i. I rzeczywiście doszło
do tego za czasów Klaudiusza.
29 Uczniowie postanowili wi�c
posłać pomoc�j braciom miesz-
kaj�cym w Judei—każdy tyle, na
ile było go staćk. 30 Wysłali j�
do starszych zboru za pośred-
nictwem Barnabasa i Saula l.

12 Mniej wi�cej w tym czasie
król Herod� zacz�ł prze-

śladować niektórych członków
zborum. 2 Jakuba, brata Janan,

11:21 �Zob. Dodatek A5. 11:28 �Lub
„całej zamieszkanej ziemi”. 11:29
�Lub „wsparcie w ramach usługiwa-
nia”. 12:1 �Chodzi o Heroda Agrypp� I.
Zob. Słowniczek poj�ć.
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kazał ści�ć mieczema. 3 Kiedy
zobaczył, że to si� podoba

˙
Zy-

dom, postanowił też aresztować
Piotra. (Było to podczas

´
Swi�ta

Przaśników)b. 4 Schwytał go,
wtr�cił do wi�zieniac i oddał pod
straż czterem czwórkom żołnie-
rzy. Po Passze zamierzał go wy-
dać ludowi�. 5 Trzymano wi�c
Piotra w wi�zieniu, a zbór żarli-
wie modlił si� za niego do Bogad.

6 W nocy—tuż przed tym, jak
Herod miał go wydać ludowi—
Piotr spał mi�dzy dwoma żoł-
nierzami, skuty dwoma łańcu-
chami. Strażnicy stali również
przed wejściem. 7 Nagle w celi
rozbłysło światło i pojawił si�
anioł Jehowy�e. Tr�cił Piotra w
bok i obudził go, mówi�c: „Szyb-
ko! Wstawaj!”. W tym momen-
cie spadły mu z r�k łańcuchyf.
8 Nast�pnie anioł powiedział do
niego: „Ubierz si�� i włóż san-
dały”. I Piotr tak zrobił. Na ko-
niec anioł rzekł: „Włóż wierzch-
nie okrycie i idź za mn�”. 9 On
wi�c wyszedł z celi i szedł za
nim, ale nie wiedział, że to, co
si� dzieje za spraw� anioła, dzie-
je si� naprawd�. Myślał raczej,
że ma wizj�. 10 Kiedy min�li
pierwsz� i drug� wart� i dotarli
do żelaznej bramy wychodz�cej
na miasto, ta sama si� otworzy-
ła. Wyszli wi�c na zewn�trz, po-
szli jedn� z ulic i anioł nagle
znikn�ł. 11 Wtedy Piotr uświa-
domił sobie, co si� zdarzyło: „Te-
raz jestem pewny, że Jehowa�
posłał swojego anioła, że to On
uwolnił mnie z r�ki Heroda i ura-
tował od wszystkiego, na co li-
czyli

˙
Zydzi”g.

12 Gdy zdał sobie z tego spra-
w�, poszedł do domu Marii, mat-
ki Jana nazywanego Markiemh,

12:4 �Lub „na s�d”. 12:7, 11, 17, 23
�Zob. Dodatek A5. 12:8 �Lub „prze-
pasz si�”.

gdzie zebrało si� i modliło wie-
le osób. 13 Zapukał do drzwi
bramy, a wtedy wyszła służ�ca
o imieniu Rode. 14 Kiedy roz-
poznała głos Piotra, tak si� ucie-
szyła, że zamiast otworzyć bra-
m�, wbiegła z powrotem do
środka i powiedziała, że przed
bram� stoi Piotr. 15 Rzekli na
to: „Oszalałaś”. Ale ona upierała
si� przy swoim. Zacz�li wi�c mó-
wić: „To jego anioł”. 16 Tym-
czasem Piotr dalej tam stał i pu-
kał. Gdy otworzyli drzwi i go
zobaczyli, wpadli w zdumienie.
17 A on dał im znak r�k�, żeby
zamilkli, i szczegółowo im opo-
wiedział, jak Jehowa� wyprowa-
dził go z wi�zienia. Nast�pnie
rzekł: „Powiadomcie o tym Ja-
kubaa i braci”. Potem wyszedł
stamt�d i poszedł gdzie indziej.

18 Kiedy nastał dzień, żołnie-
rze, nie wiedz�c, co si� stało
z Piotrem, wpadli w wielki po-
płoch. 19 Herod wszcz�ł po-
szukiwania, ale go nie znalazł.
Przesłuchał wi�c strażników i
kazał ich ukaraćb. A sam wyru-
szył z Judei do Cezarei i sp�dził
tam jakiś czas.

20 Herod był wojowniczo�
nastawiony do Tyryjczyków i Sy-
dończyków. Oni wi�c przybyli do
niego ze wspólnym celem. Zjed-
nali sobie Blastusa, zarz�dc�
królewskiego domu�, i popro-
sili o pokój, bo w kraju kró-
la zaopatrywali si� w żywność.
21 W ustalonym dniu Herod
ubrał si� w królewsk� szat�,
zasiadł na fotelu s�dziowskim
i do nich przemówił. 22 Wtedy
zgromadzeni ludzie zacz�li wy-
krzykiwać: „To głos boga, a nie
człowieka!”. 23 Ponieważ He-
rod nie oddał chwały Bogu, na-
gle poraził go anioł Jehowy�.

12:20 �Lub „gniewnie”. �Dosł. „sypial-
ni”.
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I umarł, zjedzony przez robac-
two.

24 A słowo Jehowy� dalej si�
szerzyło i wci�ż nast�pował roz-
wója.

25 Z kolei Barnabasb i Saul,
gdy tylko wykonali zadanie zwi�-
zane z akcj� pomocy dla braci
w Jerozolimiec, wrócili do Antio-
chii. Zabrali ze sob� Janad nazy-
wanego Markiem.

13 W Antiochii byli w miej-
scowym zborze prorocy

i nauczycielee: Barnabas, Syme-
on nazywany Nigrem, Lucjusz
z Cyreny, Manaen, który kształ-
cił si� z Herodem�, władc�
okr�gu�, oraz Saul. 2 Gdy aku-
rat pełnili służb�� dla Jehowy�
i pościli, duch świ�ty powie-
dział: „Oddzielcie dla mnie Bar-
nabasa i Saulaf, żeby mogli wy-
konać zadanie, do którego ich
powołałem”g. 3 Wtedy po poś-
cie i modlitwie włożyli na nich
r�ce i wyprawili ich w drog�.

4 Oni wi�c, wysłani przez du-
cha świ�tego, przybyli do Seleu-
cji, a stamt�d odpłyn�li na Cypr.
5 Gdy przybyli do Salaminy, za-
cz�li głosić słowo Boże w syna-
gogach żydowskich. Do pomocy
mieli ze sob� Jana�h.

6 Kiedy przeszli przez cał�
wysp� i dotarli aż do Pafos, spo-
tkali

˙
Zyda o imieniu Bar-Jezus,

który był fałszywym prorokiem
i uprawiał czary. 7 Przebywał
on u prokonsula� Sergiusza Paw-
ła, człowieka znanego z bystro-
ści umysłu, który bardzo chciał
posłuchać słowa Bożego i we-
zwał do siebie Barnabasa i Saula.
8 Ale ten, który uprawiał cza-

12:24; 13:2, 10-12 �Zob. Dodatek A5.
13:1 �Chodzi o Heroda Antypasa.
Zob. Słowniczek poj�ć. �Dosł. „te-
trarch�”. 13:2 �Lub „publicznie usłu-
giwali”. 13:5 �Chodzi o Jana Marka.
13:7 �Czyli namiestnika rzymskiej pro-
wincji. Zob. Słowniczek poj�ć.

ry, nazywany też Elimasem (imi�
to znaczy właśnie „uprawiaj�cy
czary”) zacz�ł si� im sprzeci-
wiać, próbuj�c odwieść prokon-
sula od wiary. 9 Wtedy Saul,
zwany również Pawłem, napeł-
niony duchem świ�tym, uważnie
na niego spojrzał 10 i powie-
dział: „Ty synu Diabła! Ty wro-
gu wszystkiego, co prawea, pełen
wszelkiego oszustwa i podło-
ści! Czy nie przestaniesz wypa-
czać słusznych dróg Jehowy�?
11 Jehowa� wyci�ga przeciw to-
bie r�k� i oślepniesz. Przez jakiś
czas nie b�dziesz widział świat-
ła słonecznego”. W tym momen-
cie oczy zaszły mu mgł� i ogar-
n�ły go ciemności. Kr�cił si�
w kółko, próbuj�c znaleźć kogoś,
kto by go poprowadził za r�k�.
12 A prokonsul, gdy zobaczył,
co si� stało, uwierzył, zdumiony
tym, czego dowiedział si� o Je-
howie�.

13 Potem Paweł i jego towa-
rzysze odpłyn�li z Pafos i przy-
byli do Perge w Pamfilii. Tam
Janb ich opuścił i wrócił do Je-
rozolimyc. 14 A Paweł i Barna-
bas poszli z Perge do Antio-
chii w Pizydii. W dzień szabatu
przyszli do synagogid i usiedli.
15 Po publicznym czytaniu Pra-
wae i pism proroków przełoże-
ni synagogi przekazali im wia-
domość: „Bracia, jeśli macie dla
ludu jakieś słowa zach�ty, to
mówcie”. 16 Paweł wi�c wstał,
skin�ł r�k� i powiedział:

„Izraelici i inni, którzy boicie
si� Boga, posłuchajcie. 17 Bóg
tego ludu, Izraela, wybrał na-
szych przodków i gdy żyli jako
cudzoziemcy w Egipcie, wypro-
wadził ich stamt�d pot�żnym�
ramieniem. Wywyższył ich ja-
ko ludf. 18 I jakieś 40 lat zno-
sił ich na pustkowiug. 19 Gdy
w ziemi Kanaan zgładził siedem

13:17 �Dosł. „podniesionym”.
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narodów, to właśnie swojemu lu-
dowi przydzielił t� ziemi� ja-
ko dziedzictwoa. 20 Wszystko
to zdarzyło si� w okresie mniej
wi�cej 450 lat.

„Potem powoływał dla nich
s�dziów i było tak aż do czasów
proroka Samuelab. 21 Wtedy
to zaż�dali królac i Bóg dał
im Saula, syna Kisza, człowieka
z plemienia Beniaminad. Pano-
wał on nad nimi 40 lat. 22 Gdy
Bóg usun�ł go z tronu, powołał
na króla Dawidae, o którym zło-
żył świadectwo, mówi�c: ‚Zna-
lazłem Dawida, syna Jessegof,
człowieka miłego mojemu ser-
cug, który zrobi wszystko, czego
pragn�’. 23 Spośród jego po-
tomków Bóg zgodnie z obietni-
c� dał Izraelowi wybawc�, Jezu-
sah. 24 Przed jego przyjściem
Jan publicznie nawoływał cały
lud izraelski do chrztu na znak
skruchy i. 25 A gdy już kończył
swoj� służb�, mówił: ‚Jak myśli-
cie, kim jestem? Nie jestem tym,
za kogo mnie uważacie. On idzie
za mn�. Ja nie jestem godny
rozwi�zać mu sandałów na no-
gach’j.

26 „Bracia, potomkowie Ab-
rahama i inni, którzy boicie si�
Boga, to do nas posłano or�dzie
o tym wybawieniuk. 27 Miesz-
kańcy Jerozolimy i ich przywód-
cy nie przyj�li tego wybawcy.
Gdy go s�dzili, spełnili słowa
z pism proroków l, odczytywa-
ne na głos w każdy szabat.
28 Chociaż nie znaleźli żadnego
powodu, dla którego miałby po-
nieść śmierćm, zaż�dali od Piła-
ta, żeby go straconon. 29 A gdy
wypełnili wszystko, co o nim na-
pisano, zdj�li go z pala� i złożyli
w grobowcu�o. 30 Ale Bóg go
wskrzesiłp 31 i przez wiele dni
ukazywał si� on swoim uczniom,

13:29 �Lub „drzewa”. �Lub „grobowcu
pami�ci”.

którzy wcześniej razem z nim
przyszli z Galilei do Jerozolimy,
a teraz daj� o nim świadectwo
ludowia.

32 „Przekazujemy wi�c wam
dobr� nowin� o obietnicy da-
nej naszym przodkom, 33 któ-
r� Bóg całkowicie spełnił na
rzecz nas, ich dzieci. Stało si�
to, gdy wskrzesił Jezusab, zgod-
nie z tym, co napisano w drugim
psalmie: ‚Jesteś moim synem.
Dzisiaj zostałem twoim ojcem’c.
34 Wskrzesił go, żeby już nigdy
nie wrócił do stanu podlegaj�ce-
go zepsuciu.Wcześniej tak to za-
powiedział: ‚Okaż� wam lojaln�
miłość zgodnie z niezawodn��
obietnic� dotycz�c� lojalnej mi-
łości wobec Dawida’d. 35 Dla-
tego też w innym psalmie po-
wiedziano: ‚Nie pozwolisz, żeby
Twój lojalny sługa ujrzał zepsu-
cie�’e. 36 Dawid, który przez
całe swoje życie pełnił służb�
dla Boga�, zasn�ł snem śmier-
ci, został pochowany ze swoi-
mi przodkami i ujrzał zepsucie�f.
37 Natomiast ten, którego Bóg
wskrzesił, nie ujrzał zepsucia�g.

38 „Wiedzcie wi�c, bracia,
że dzi�ki niemu możliwe jest
przebaczenie grzechów—jak to
wam głosimyh. 39 Dzi�ki nie-
mu—w tym wszystkim, w czym
nie mogliście zostać uwolnie-
ni od winy na podstawie Prawa
Mojżeszowego i—każdy, kto wie-
rzy, zostaje uwolniony od winy j.
40 Dlatego uważajcie, żeby nie
spełniły si� na was słowa z pism
proroków: 41 ‚Patrzcie, okazu-
j�cy pogard�, dziwcie si� i giń-
cie! Bo ja dokonam za waszych
czasów czegoś, w co nigdy nie
uwierzycie, nawet gdy ktoś wam
o tym szczegółowo opowie’”k.

13:34 �Lub „wiern�; wiarygodn�”.
13:35, 36 �Lub „zaznał zepsucia”.
13:36 �Lub „służył woli Bożej”. 13:37
�Lub „nie zaznał zepsucia”.
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42 Kiedy Paweł i Barnabas

już stamt�d wychodzili, ludzie
zacz�li ich prosić, żeby opowie-
dzieli im o tych sprawach rów-
nież w nast�pny szabat. 43 Po
zgromadzeniu w synagodze wie-
lu

˙
Zydów i prozelitów� oddaj�-

cych cześć Bogu poszło za Paw-
łem i Barnabasem, a oni ich
zach�cali, żeby pozostali god-
ni niezasłużonej życzliwości Bo-
żeja.

44 W nast�pny szabat zebra-
ło si� prawie całe miasto, że-
by posłuchać słowa Jehowy�.
45 Na widok tłumów niektórzy˙
Zydzi, pełni zazdrości, zacz�li
rzucać bluźnierstwa i sprzeci-
wiać si� temu, co mówił Pawełb.
46 Wtedy Paweł i Barnabas od-
ważnie powiedzieli: „Słowo Bo-
że miało być głoszone najpierw
wamc. Ale skoro je odrzucacie,
skoro uważacie si� za niegod-
nych życia wiecznego, idziemy
głosić innym narodomd. 47 Bo
Jehowa� nakazał to nam ta-
kimi słowami: ‚Ustanowiłem ci�
światłem dla narodów, żebyś za-
niósł wybawienie aż po krańce
ziemi’”e.

48 Kiedy usłyszeli to ludzie
z innych narodów, zacz�li si�
cieszyć i wysławiać słowo Je-
howy�. I wszyscy, którzy mieli
właściwe nastawienie serca, po-
trzebne do uzyskania życia
wiecznego, uwierzyli. 49 A sło-
wo Jehowy� dalej si� szerzyło
na całym tym terenie. 50 Ale˙
Zydzi podburzyli wpływowe bo-
gobojne kobiety i wysoko posta-
wionych m�żczyzn w tym mie-
ście, a oni wzniecili przeciw
Pawłowi i Barnabasowi prze-
śladowanief i wyrzucili ich z
miasta. 51 Ci strz�sn�li pył ze
swoich nóg na świadectwo prze-

13:43; 14:1 �Zob. Słowniczek poj�ć.
13:44, 47-49; 14:3 �Zob. Dodatek A5.

ciw nim i poszli do Ikoniuma.
52 A uczniowie pozostawali peł-
ni ducha świ�tego i zaznawali
wielkiej radościb.

14 W Ikonium Paweł i Bar-
nabas weszli razem do sy-

nagogi żydowskiej i tak przema-
wiali, że uwierzyła wielka liczba
zarówno

˙
Zydów, jak i Greków�.

2 Ale
˙
Zydzi, którzy nie uwie-

rzyli, podburzyli i nieprzychyl-
nie nastawili przeciw braciom
ludzi� z innych narodówc. 3 Pa-
weł i Barnabas sp�dzili wi�c
w Ikonium sporo czasu i od-
ważnie przemawiali w imieniu
Jehowy�. A On potwierdzał, że
aprobuje głoszenie or�dzia o Je-
go niezasłużonej życzliwości, po-
zwalaj�c im dokonywać znaków
i cudów�d. 4 Ale mieszkańcy
miasta byli podzieleni: jedni po-
pierali

˙
Zydów, a drudzy aposto-

łów. 5 W końcu ludzie z innych
narodów oraz

˙
Zydzi i ich władcy

postanowili potraktować Pawła
i Barnabasa zuchwale i uka-
mienowaće. 6 Oni wi�c, gdy si�
o tym dowiedzieli, uciekli stam-
t�d i przebywali w miastach Li-
kaonii, Listrze i Derbe, oraz
w ich okolicachf. 7 Tam dalej
głosili dobr� nowin�.

8 W Listrze mieszkał pewien
człowiek z bezwładnymi no-
gami. Był kaleki od urodze-
nia i jeszcze nigdy nie chodził.
9 Gdy Paweł przemawiał, czło-
wiek ten siedział i słuchał. Pa-
weł uważnie na niego spojrzał
i widz�c, że ma wiar�, dzi�ki
której może zostać uzdrowionyg,
10 głośno powiedział: „Wstań”.
On wi�c podskoczył i zacz�ł
chodzićh. 11 Kiedy tłumy zoba-
czyły, co zrobił Paweł, zawoła-
ły po likaońsku: „To bogowie

14:2 �Lub „dusze ludzi”. 14:3 �Lub
„proroczych znaków”.
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w ludzkiej postaci zeszli do
nas!”a. 12 I zacz�li nazywać Bar-
nabasa Zeusem, a Pawła Her-
mesem, bo głównie to on prze-
mawiał. 13 A kapłan Zeusa,
którego świ�tynia była tuż przy
wejściu do miasta, przyprowa-
dził do bram byki i przyniósł
wieńce, żeby razem z tłumami
złożyć im ofiary.

14 Gdy apostołowie Barna-
bas i Paweł usłyszeli o tym,
rozdarli swoje szaty, wpadli
w tłum i zawołali: 15 „Dlacze-
go to robicie?! My też jeste-
śmy ludźmi, takimi słabymi jak
wyb. Głosimy wam dobr� no-
win�, żebyście porzucili te bez-
wartościowe rzeczy i wielbili
żywego Boga, który uczynił nie-
bo, ziemi�, morze i wszystko, co
w nich jestc. 16 W minionych
czasach pozwalał On wszystkim
narodom chodzić własnymi dro-
gamid, 17 ale nie przestawał
dawać o sobie świadectwae, czy-
ni�c dobro. Dawał wam deszcze
z nieba, zapewniał obfite zbio-
ryf, sprawiał, że mieliście pod
dostatkiem jedzenia, i napełniał
wasze serca radości�”g. 18 Mi-
mo że to mówili, ledwie po-
wstrzymali tłumy od złożenia im
ofiary.

19 Tymczasem z Antiochii
i Ikonium przybyli

˙
Zydzi, któ-

rzy podburzyli tłumyh. Wskutek
tego ludzie ukamienowali Pawła
i myśl�c, że umarł, wywlekli go
za miasto i. 20 Ale gdy go oto-
czyli uczniowie, wstał i poszedł
do miasta. A nast�pnego dnia
wyruszył z Barnabasem do Der-
be j. 21 Gdy przekazali w tym
mieście dobr� nowin� i pozyskali
wielu uczniów, wrócili do Listry,
Ikonium i Antiochii. 22 Umac-
niali tam uczniów�k, zach�caj�c

14:22 �Lub „dusze uczniów”.

ich do trwania w wierze i mó-
wi�c: „Zanim wejdziemy do Kró-
lestwa Bożego, musimy wiele
wycierpieć�”a. 23 Poza tym w
każdym zborze ustanowili star-
szychb i modl�c si� i poszcz�cc,
powierzyli ich Jehowie�, w któ-
rego oni uwierzyli.

24 Nast�pnie przemierzyli Pi-
zydi� i dotarli do Pamfiliid.
25 Gdy przekazali słowo Bo-
że w Perge, przybyli do Attalii.
26 Stamt�d odpłyn�li do Antio-
chii, gdzie wcześniej bracia po-
wierzyli ich niezasłużonej życz-
liwości Bożej, żeby wykonali
zadanie, które właśnie ukoń-
czylie.

27 Kiedy przybyli do Antio-
chii i zgromadzili zbór, zacz�li
opowiadać, jak wielu rzeczy Bóg
przez nich dokonał i jak otwo-
rzył innym narodom drzwi pro-
wadz�ce do okazania wiaryf.
28 I sp�dzili tam z uczniami
sporo czasu.

15 Wtedy przybyli tam nie-
którzy z Judei i zacz�li

nauczać braci: „Jeśli nie dacie
si� obrzezać zgodnie z Prawem
Mojżeszowym�g, nie zostaniecie
wybawieni”. 2 Gdy mi�dzy ni-
mi a Pawłem i Barnabasem do-
szło do niemałych tarć i sporów,
ustalono, że Paweł i Barnabas
oraz kilku innych uda si� w tej
sprawie� do apostołów i star-
szych w Jerozolimieh.

3 Członkowie zboru odpro-
wadzili ich wi�c kawałek dro-
gi, a potem szli oni dalej przez
Fenicj� i Samari� i opowiadali
ze szczegółami o nawróceniu lu-
dzi z innych narodów, sprawia-
j�c wszystkim braciom wielk�

14:22 �Lub „przejść przez wiele ucis-
ków”. 14:23 �Zob. Dodatek A5. 15:1
�Lub „według zwyczaju Mojżeszowego”.
15:2 �Lub „w zwi�zku z tym sporem”.
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radość. 4 Kiedy przybyli do Je-
rozolimy, zostali życzliwie przy-
j�ci przez zbór oraz apostołów
i starszych i opowiedzieli o wie-
lu rzeczach, których Bóg przez
nich dokonał. 5 Ale niektórzy
z wierz�cych, należ�cy wcześ-
niej do stronnictwa� faryzeuszy,
powstali z miejsc i powiedzieli:
„Koniecznie trzeba ich obrzezać
i im nakazać, żeby przestrzegali
Prawa Mojżeszowego”a.

6 Apostołowie i starsi zebrali
si� wi�c, żeby rozpatrzyć t�
spraw�. 7 Po burzliwej dysku-
sji� wstał Piotr i rzekł do nich:
„Bracia, dobrze wiecie, że Bóg
już dawno wybrał mnie spośród
was, żeby ludzie z innych naro-
dów usłyszeli z moich ust do-
br� nowin� i uwierzylib. 8 Bóg,
który zna sercac, potwierdził, że
darzy ich uznaniem, daj�c im du-
cha świ�tegod tak samo jak nam.
9 Pokazał, że nie ma dla Niego
żadnej różnicy mi�dzy nami a ni-
mie, i ze wzgl�du na ich wiar�
oczyścił ich sercaf. 10 Dlacze-
go wi�c teraz wystawiacie Bo-
ga na prób�, nakładaj�c na
kark uczniów jarzmog, którego
ani nasi przodkowie, ani my nie
mogliśmy udźwign�ć?h 11 Wie-
rzymy, że zarówno my, jak i oni
zostaniemy wybawieni dzi�ki
niezasłużonej życzliwości Pana
Jezusa”i.

12 Wtedy wszyscy obecni za-
milkli i zacz�li si� przysłuchiwać
relacji Barnabasa i Pawła o tym,
jak wielu znaków i cudów� Bóg
przez nich dokonał wśród innych
narodów. 13 Gdy oni skończyli
mówić, zabrał głos Jakub: „Bra-
cia, posłuchajcie mnie. 14 Sy-
meon�j wyczerpuj�co opowie-

15:5 �Lub „sekty”. 15:7 �Lub „wielkim
sporze”. 15:12 �Lub „proroczych zna-
ków”. 15:14 � Inna forma imienia Szy-
mon (Piotr).

dział, jak Bóg po raz pierw-
szy zwrócił uwag� na inne na-
rody, żeby wybrać spośród nich
lud, który by nosił Jego imi�a.
15 I jest to zgodne ze słowa-
mi zapisanymi w pismach proro-
ków: 16 ‚Potem wróc� i na no-
wo postawi� dom� Dawidowy,
który upadł. Podnios� go z ru-
in i odbuduj�, 17 żeby pozo-
stali z tego narodu pilnie szukali
mnie, Jehowy�, razem z ludźmi
ze wszystkich narodów nazwany-
mi od mojego imienia. Tak mó-
wi Jehowa�, który dokonuje tych
rzeczyb, 18 wiadomych już od
dawna’c. 19 Dlatego moje zda-
nie� jest takie: Nie należy robić
trudności ludziom z innych naro-
dów, którzy si� nawracaj� do Bo-
gad. 20 Wystarczy im napisać,
żeby powstrzymywali si� od te-
go, co ofiarowano bożkom�e, od
niemoralnych kontaktów seksu-
alnych�f, od mi�sa uduszonych�
zwierz�t i od krwig. 21 Bo od
najdawniejszych czasów w każ-
dym mieście byli ludzie, któ-
rzy przekazywali słowa Mojże-
sza. Jego pisma odczytuje si�
w synagogach w każdy szabat”h.

22 Wtedy apostołowie i star-
si oraz cały zbór postanowili
wybrać spośród siebie Judasa
nazywanego Barsabbasem i Sy-
lasa i—którzy przewodzili bra-
ciom—i wysłać ich do Antiochii
razem z Pawłem i Barnabasem.
23 Napisali i przekazali za ich
pośrednictwem taki list:

„Do braci w Antiochiij, Syrii
i Cylicji pochodz�cych z innych
narodów od apostołów i star-
szych,waszych braci: Przyjmijcie

15:16 �Lub „szałas; namiot”. 15:17
�Zob. Dodatek A5. 15:19 �Lub „roz-
strzygni�cie”. 15:20 �Lub „rzeczy ska-
lanych przez bożki”. �Dosł. „rozpus-
ty”. Gr. porneı́a. Zob. Słowniczek poj�ć.
�Lub „niewykrwawionych”.
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nasze pozdrowienia! 24 Usły-
szeliśmy, że niektórzy spośród
nas przybyli do was bez na-
szego upoważnienia i zanie-
pokoili was swoimi słowamia,
zasiali w waszych umysłach� za-
m�t. 25 Dlatego po wypraco-
waniu jednomyślnego stanowi-
ska postanowiliśmy posłać do
was wybranych m�żczyzn ra-
zem z naszym drogim Bar-
nabasem i Pawłem— 26 którzy
dla imienia naszego Pana, Jezu-
sa Chrystusa, ryzykowali życie�b.
27 Wysyłamy wi�c Judasa i Sy-
lasa, żeby też ustnie przeka-
zali wam to samoc. 28 Bo duch
świ�tyd i my sami uznaliśmy za
słuszne nie nakładać na was do-
datkowego ci�żaru, z wyj�tkiem
nast�puj�cych rzeczy koniecz-
nych: 29 Macie powstrzymy-
wać si� od tego, co ofiarowano
bożkome, od krwif, od mi�-
sa uduszonych� zwierz�tg i od
niemoralnych kontaktów seksu-
alnych�h. Jeśli b�dziecie si� te-
go starannie wystrzegać, do-
brze si� wam powiedzie. B�dźcie
zdrowi�!”.

30 Wysłani m�żczyźni przy-
byli wi�c do Antiochii, zebrali
wszystkich i przekazali im list.
31 A oni, gdy go przeczytali,
ucieszyli si� z jego zach�caj�cej
treści. 32 Judas i Sylas, któ-
rzy byli też prorokami, zach�cali
i umacniali braci wieloma prze-
mówieniami i. 33 Sp�dzili tam
jakiś czas, po czym bracia wy-
prawili ich z powrotem z ży-
czeniami bezpiecznej drogi�.
34 ——� 35 A Paweł i Barnabas
pozostali w Antiochii. Nauczali

15:24 �Lub „duszach”. 15:26 �Lub
„swoje dusze”. 15:29 �Lub „niewy-
krwawionych”. �Dosł. „rozpusty”. Gr.
porneı́a. Zob. Słowniczek poj�ć. �Lub
„do widzenia”. 15:33 �Lub „odesłali
ich w pokoju”. 15:34 �Zob. Doda-
tek A3.

tam i razem z wieloma innymi
głosili dobr� nowin�, słowo Je-
howy�.

36 Po jakimś czasie Paweł po-
wiedział do Barnabasa: „Wróć-
my do każdego z miast, w któ-
rych głosiliśmy słowo Jehowy�,
i odwiedźmy tam braci, żeby zo-
baczyć, jak si� maj�”a. 37 Bar-
nabas był zdecydowany zabrać
ze sob� Jana nazywanego Mar-
kiemb. 38 Ale Paweł nie chciał,
żeby go zabrali, skoro w Pam-
filii ich opuścił i już z ni-
mi nie działałc. 39 Wtedy wy-
buchła mi�dzy nimi gwałtowna
kłótnia, tak iż si� rozdzielili.
Barnabasd wzi�ł ze sob� Marka
i odpłyn�ł na Cypr. 40 A Pa-
weł wybrał Sylasa i powie-
rzony przez braci niezasłużonej
życzliwości Jehowy�e, wyruszył
w drog�. 41 Przemierzał Syri�
i Cylicj� i umacniał zbory.

16 Przybył wi�c do Derbe,
a także dotarł do Lis-

tryf. Mieszkał tam pewien uczeń
o imieniu Tymoteuszg, którego
matka była

˙
Zydówk�, też należ�-

c� do uczniów Jezusa, a ojciec
Grekiem. 2 Cieszył si� on do-
br� opini� u braci w Listrze
oraz Ikonium. 3 Paweł wyra-
ził pragnienie, żeby Tymote-
usz mu towarzyszył. Ale ze
wzgl�du na tamtejszych

˙
Zydów

najpierw go obrzezałh, bo wszys-
cy wiedzieli, że jego ojciec był
Grekiem. 4 Kiedy podróżowali
przez miasta, przekazywali bra-
ciom postanowienia apostołów
i starszych w Jerozolimie, że-
by zgodnie z nimi post�powali i.
5 Dzi�ki temu zbory umacniały
si� w wierze i dzień po dniu si�
powi�kszały.

6 Potem podróżowali przez
Frygi� i Galacj�j, ponieważ duch
świ�ty zabronił im głosić sło-

15:35, 36, 40 �Zob. Dodatek A5.
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wo Boże w Azji�. 7 Dotarli do
Mizji i zamierzali skierować si�
do Bityniia, ale duch Jezu-
sa� im nie pozwolił. 8 Przeszli
wi�c Mizj� i przybyli do Troady.
9 A w nocy Paweł miał wizj�:
Stan�ł przed nim jakiś Macedoń-
czyk i go poprosił: „Przepraw
si� do Macedonii i pomóż nam”.
10 Zaraz po tej wizji wyruszyli-
śmy do Macedonii, bo zrozumie-
liśmy, że to Bóg nas wezwał, że-
byśmy głosili tam dobr� nowin�.

11 Wypłyn�liśmy wi�c z Tro-
ady i pożeglowaliśmy prosto do
Samotraki, a nast�pnego dnia
do Neapolis. 12 Stamt�d wyru-
szyliśmy do Filippib—kolonii b�-
d�cej najważniejszym miastem
w tej cz�ści Macedonii. Prze-
bywaliśmy w tym mieście przez
kilka dni. 13 W dzień szabatu
wyszliśmy przez bram� nad rze-
k�, przypuszczaj�c, że jest tam
miejsce modlitwy. Usiedliśmy
i zacz�liśmy rozmawiać z zebra-
nymi tam kobietami. 14 Przy-
słuchiwała si� nam pewna bogo-
bojna kobieta, która pochodziła
z Tiatyryc i zajmowała si� sprze-
daż� purpury. Miała na imi� Li-
dia. Jehowa� szeroko otworzył
jej serce, żeby zwracała uwag�
na to, co mówi Paweł. 15 Kie-
dy razem ze swoimi domow-
nikami została ochrzczonad, po-
prosiła nas: „Skoro uznaliście
mnie za wierz�c� w Jehow��, to
chodźcie do mojego domu i za-
trzymajcie si� u mnie”. I wr�cz
przymusiła nas, żebyśmy z ni�
poszli.

16 Gdy jednego razu szliśmy
na miejsce modlitwy, natkn�li-
śmy si� na pewn� służ�c�, któ-
ra miała nieczystego ducha—
demona wróżbiarstwae. Przepo-

16:6 �Zob. Słowniczek poj�ć. 16:7
�Chodzi o ducha świ�tego, którego
Jezus otrzymał od Boga. 16:14, 15
�Zob. Dodatek A5.

wiadaj�c przyszłość�, przyno-
siła swoim właścicielom wiel-
kie dochody. 17 Dziewczyna ta
chodziła za Pawłem i za nami
i wołała: „Ci ludzie s� niewol-
nikami Boga Najwyższego!a Gło-
sz� wam o drodze, która prowa-
dzi do wybawienia!”. 18 Robiła
tak przez wiele dni. W końcu Pa-
weł, znużony tym, odwrócił si�
i powiedział do ducha: „W imi�
Jezusa Chrystusa rozkazuj� ci,
żebyś z niej wyszedł”. I w tym
momencie z niej wyszedłb.

19 Kiedy jej właściciele zro-
zumieli, że ich nadzieja na dal-
sze zyski przepadłac, schwytali
Pawła i Sylasa i zawlekli ich na
rynek przed władzed. 20 Przy-
prowadzili ich do wysokich
urz�dników i powiedzieli: „Ci
ludzie siej� w naszym mieś-
cie wielki niepokóje. S�

˙
Zydami

21 i ucz� zwyczajów, których
nam, Rzymianom, nie wolno
przejmować i praktykować”.
22 Wtedy powstał przeciw nim
tłum, a wysocy urz�dnicy ka-
zali zedrzeć z nich ubrania i wy-
chłostać ich rózgami f. 23 Gdy
zadano im wiele razów, wtr�co-
no ich do wi�zienia i nakazano
dozorcy wi�ziennemu pilnie ich
strzecg. 24 Na ten rozkaz za-
mkn�ł ich on w najskrytszej cz�-
ści wi�zienia i zakuł im nogi
w dyby.

25 Mniej wi�cej o północy Pa-
weł i Sylas modlili si� i wy-
sławiali Boga, śpiewaj�c pieśnih.
A wi�źniowie si� im przy-
słuchiwali. 26 Nagle nast�piło
wielkie trz�sienie ziemi, tak iż
zatrz�sły si� fundamenty wi�zie-
nia. Natychmiast też otworzyły
si� wszystkie drzwi i wszystkim
opadły kajdany i. 27 Kiedy do-
zorca wi�zienny si� obudził i zo-
baczył, że drzwi wi�zienia s�

16:16 �Lub „uprawiaj�c sztuk� przepo-
wiadania”.
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otwarte, pomyślał, że wi�źniowie
uciekli. Chwycił wi�c za miecz
i już miał si� zabića, 28 ale Pa-
weł krzykn�ł: „Nie rób sobie
krzywdy, bo wszyscy tu jeste-
śmy!”. 29 Wtedy on kazał przy-
nieść lampy, wbiegł do celi i
drż�c na całym ciele, padł przed
Pawłem i Sylasem. 30 Wypro-
wadził ich na zewn�trz i zapytał:
„Panowie, co mam robić, żeby
dost�pić wybawienia?”. 31 Od-
powiedzieli: „Wierz w Pana Je-
zusa, a zostaniesz wybawiony—
ty i twoi domownicy”b. 32 Na-
st�pnie jemu i wszystkim w jego
domu opowiedzieli słowo Jeho-
wy�. 33 Jeszcze tej nocy prze-
mył im rany, po czym on i wszys-
cy jego domownicy zaraz zostali
ochrzczenic. 34 I przyprowa-
dził ich do swojego domu, zasta-
wił przed nimi stół i ze wszyst-
kimi domownikami bardzo si�
cieszył, że uwierzył w Boga.

35 Z nastaniem dnia wy-
socy urz�dnicy wysłali funk-
cjonariuszy�, żeby powiedzieli:
„Uwolnij tych ludzi”. 36 Dozor-
ca wi�zienny przekazał ich sło-
wa Pawłowi: „Wysocy urz�dni-
cy wysłali ludzi i kazali was
obu uwolnić. Jesteście wi�c wol-
ni. Idźcie w pokoju”. 37 Ale
Paweł rzekł do nich: „Bez os�-
dzenia� publicznie nas wychłos-
tali i zamkn�li w wi�zieniu,
chociaż jesteśmy Rzymianamid.
A teraz potajemnie nas wyrzu-
caj�? O, nie! Niech sami przyjd�
i nas wyprowadz�”. 38 Funk-
cjonariusze przekazali te słowa
wysokim urz�dnikom. A ci, gdy
usłyszeli, że maj� do czynie-
nia z Rzymianami, przestraszyli
si�e. 39 Przyszli wi�c ich uła-
godzić, po czym wyprowadzili
ich na zewn�trz i poprosili, że-

16:32 �Zob. Dodatek A5. 16:35 �Lub
„liktorów”. 16:37 �Lub „procesu”.

by odeszli z miasta. 40 Z wi�-
zienia poszli oni do domu Li-
dii, gdzie zobaczyli si� z brać-
mi i udzielili im zach�ta, a potem
wyruszyli w drog�.

17 Podróżowali przez Amfi-
polis i Apolloni� i przybyli

do Tesalonikib, gdzie była sy-
nagoga żydowska. 2 Paweł po-
szedł wi�c tam zgodnie ze swo-
im zwyczajemc i przez trzy
kolejne szabaty prowadził z

˙
Zy-

dami rozważania� na podstawie
Pismd. 3 Wyjaśniał i udowad-
niał cytatami, że Chrystus mu-
siał cierpieće i powstać z mart-
wychf. I mówił: „To Jezus,
o którym wam głosz�, jest tym
Chrystusem”. 4 W rezultacie
niektórzy z nich uwierzyli i przy-
ł�czyli si� do Pawła i Sylasag.
Zrobiła tak również wielka licz-
ba Greków oddaj�cych cześć Bo-
gu, a także sporo wpływowych
kobiet.

5 Ale inni
˙
Zydzi, owładni�-

ci zazdrości�h, zebrali niegodzi-
wych ludzi wał�saj�cych si�
po rynku, sformowali motłoch
i zacz�li wywoływać w mieście
rozruchy. Wtargn�li do domu
Jazona w poszukiwaniu Pawła
i Sylasa, żeby ich wyprowadzić
przed motłoch. 6 Ponieważ ich
nie znaleźli, zawlekli Jazona
i niektórych braci do władców
miasta i zacz�li wykrzykiwać:
„Ci ludzie wsz�dzie wywołuj�
zam�t� i przyszli też tutaj i.
7 A Jazon ich u siebie gości.
Wszyscy oni wyst�puj� przeciw
postanowieniom Cezara, bo mó-
wi�, że jest inny król—Jezus” j.
8 Kiedy tłum oraz władcy mias-
ta usłyszeli te słowa, poczuli si�
zaniepokojeni 9 i dopiero gdy

17:2 �Lub „rozmowy z użyciem prze-
konuj�cych argumentów”. 17:6 �Lub
„wywracaj� zamieszkan� ziemi� do gó-
ry nogami”.
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Jazon i inni złożyli wystarczaj�-
ce zabezpieczenie�, pozwolili im
odejść.

10 Z nastaniem nocy bracia
natychmiast wysłali Pawła i Sy-
lasa do Berei. A oni, gdy tam do-
tarli, poszli do synagogi żydow-
skiej. 11 Tamtejsi

˙
Zydzi byli

szlachetniej usposobieni niż ci
w Tesalonice, bo przyj�li sło-
wo Boże z nadzwyczaj otwar-
tym umysłem i każdego dnia
starannie badali Pisma, żeby
si� przekonać, czy to, co usły-
szeli, jest prawd�. 12 Dzi�ki te-
mu wielu z nich uwierzyło. Tak
samo uwierzyło sporo szanowa-
nych Greczynek i niektórzy Gre-
cy. 13 Ale gdy

˙
Zydzi z Tesaloni-

ki si� dowiedzieli, że Paweł głosi
słowo Boże również w Berei,
przyszli i tam, żeby podjudzać
tłumy i wywoływać wśród nich
wzburzeniea. 14 Wtedy bracia
natychmiast odesłali Pawła nad
morzeb. Ale Sylas i Tymote-
usz tam pozostali. 15 Ci, któ-
rzy wyruszyli z Pawłem, towa-
rzyszyli mu aż do Aten. A potem
odeszli stamt�d z poleceniem dla
Sylasa i Tymoteuszac, żeby jak
najpr�dzej przybyli do Pawła.

16 Gdy Paweł czekał na nich
w Atenach, burzył si� w duchu
na widok miasta pełnego boż-
ków. 17 Dlatego w synagodze
prowadził rozważania� z

˙
Zyda-

mi i innymi ludźmi oddaj�cy-
mi cześć Bogu, a na rynku co-
dziennie z tymi, którzy akurat
si� tam znaleźli. 18 Ale niektó-
rzy epikurejscy i stoiccy filozo-
fowie zacz�li si� z nim spierać.
I jedni mówili: „Co tak napraw-
d� chce nam powiedzieć ten
gaduła?”, a drudzy: „Zdaje si�,
że jest głosicielem cudzoziem-
skich bóstw”. Było tak dlate-

17:9 �Lub „kaucj�”. 17:17 �Lub „roz-
mowy z użyciem przekonuj�cych argu-
mentów”.

go, że przekazywał dobr� nowin�
o Jezusie i zmartwychwstaniua.
19 Zabrali go wi�c na Areo-
pag i powiedzieli: „Czy możemy
si� dowiedzieć, co to za nowa na-
uka, któr� głosisz? 20 Mówisz
o czymś zupełnie nam obcym.
Dlatego chcemy wiedzieć, o co
właściwie chodzi”. 21 W grun-
cie rzeczy wszyscy Ateńczycy
i przebywaj�cy� tam cudzoziem-
cy cały swój wolny czas sp�dzali
na mówieniu lub słuchaniu nowi-
nek. 22 Paweł wi�c stan�ł po-
środku Areopagub i przemówił:

„Ateńczycy! Widz�, że pod
każdym wzgl�dem okazujecie
wi�ksz� niż inni bojaźń przed
bóstwami�c. 23 Na przykład gdy
przechodziłem i uważnie ogl�-
dałem wasze przedmioty kultu,
znalazłem nawet ołtarz z napi-
sem: ‚Nieznanemu Bogu’. O tym
Bogu, którego nie znacie, a któ-
rego czcicie, ja właśnie wam
głosz�. 24 Bóg, który uczynił
świat i wszystko, co na nim,
Pan nieba i ziemid, nie miesz-
ka w świ�tyniach zbudowanych
ludzkimi r�kamie. 25 Nie po-
trzebuje też, żeby ludzkie r�-
ce Go obsługiwałyf, bo sam daje
wszystkim ludziom życie, dechg

i wszystko. 26 On z jednego
człowiekah uczynił wszystkie na-
rody, żeby mieszkały na całej
ziemi i. On też na pewne rze-
czy wyznaczył czas oraz usta-
lił granice, w obr�bie których
ludzie mogliby mieszkać j. 27 A
wszystko to po to, żeby mogli
poszukiwać Boga, niejako Go na-
macać i rzeczywiście znaleźćk,
bo właściwie nie jest On daleko
od nikogo z nas. 28 Dzi�ki Nie-
mu mamy życie, poruszamy si�,
dzi�ki Niemu istniejemy. Nawet

17:21 �Lub „przyjeżdżaj�cy w odwiedzi-
ny”. 17:22 �Lub „jesteście bardziej re-
ligijni niż inni”.
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niektórzy z waszych poetów po-
wiedzieli: ‚My wszyscy jesteśmy
Jego dziećmi�’.

29 „Skorowi�c jesteśmy dzieć-
mi� Bożymia, to nie powinniśmy
myśleć, że Istota Boska przypo-
mina wizerunek ze złota, srebra
czy kamienia, coś wykonanego
dzi�ki kunsztowi i pomysłowości
człowiekab. 30 Wprawdzie był
czas, gdy Bóg nie zważał na ta-
k� niewiedz�c, ale teraz wsz�dzie
wzywa wszystkich ludzi, żeby
okazali skruch�. 31 Bo ustalił
dzień, w którym zamierza w pra-
wości s�dzićd świat� za pośred-
nictwem tego, którego sam wy-
znaczył. A gwarancj�, że tak si�
stanie, dał wszystkim ludziom
przez wzbudzenie go z mart-
wych”e.

32 Kiedy usłyszeli o zmart-
wychwstaniu umarłych, niektó-
rzy zacz�li drwićf, a inni po-
wiedzieli: „Opowiesz nam o tym
jeszcze innym razem”. 33 Pa-
weł wi�c stamt�d odszedł,
34 ale niektórzy doł�czyli do
niego i uwierzyli. Był wśród nich
Dionizy, członek s�du na Areo-
pagu, oraz kobieta o imieniu Da-
maris.

18 Potem Paweł opuścił Ate-
ny i przybył do Koryntu.

2 Spotkał tam
˙
Zyda o imieniu

Akwilasg, pochodz�cego z Pon-
tu. Niedawno razem z żon�,
Pryscyll�, przybył on z Italii, bo
Klaudiusz rozkazał wszystkim˙
Zydom opuścić Rzym. Paweł po-
szedł wi�c do nich, 3 a ponie-
waż tak samo jak oni zajmował
si� wytwarzaniem namiotów, za-
trzymał si� w ich domu i razem
z nimi pracowałh. 4 A w każ-
dy szabat i przemawiał� w sy-

17:28, 29 �Lub „potomstwem”. 17:31
�Lub „zamieszkan� ziemi�”. 18:4 �Lub
„prowadził rozważania; prowadził roz-
mowy z użyciem przekonuj�cych argu-
mentów”.

nagodzea i przekonywał
˙
Zydów

i Greków.
5 Kiedy Sylasb i Tymoteuszc

przybyli z Macedonii, Paweł za-
cz�ł si� zajmować tylko głosze-
niem słowa Bożego. Dawał

˙
Zy-

dom świadectwo o Jezusie,
dowodz�c, że jest on Chrystu-
semd. 6 Ponieważ jednak ci�g-
le mu si� sprzeciwiali, używaj�c
obraźliwej mowy, strz�sn�ł pył
ze swoich szate i powiedział do
nich: „Niech wasza krew spad-
nie na wasze głowyf. Ja jestem
czystyg. Teraz id� do ludzi z in-
nych narodów”h. 7 Przeniósł
si� wi�c stamt�d� do domu czło-
wieka o imieniu Tycjusz Jus-
tus, który oddawał cześć Bogu.
Jego dom przylegał do synago-
gi. 8 Jednak Kryspus i, przeło-
żony synagogi, uwierzył w Pana
razem ze wszystkimi swoimi do-
mownikami. Uwierzyło też i da-
ło si� ochrzcić wielu przysłu-
chuj�cych si� Koryntian. 9 Aw
nocy Pan powiedział w wizji do
Pawła: „Nie bój si�. I nie milcz,
ale mów. 10 Bo ja jestem z to-
b� j i nikt nie podniesie na cie-
bie r�ki, nikt ci� nie skrzyw-
dzi. Mam w tym mieście liczny
lud”. 11 Pozostał wi�c tam rok
i sześć miesi�cy i nauczał wśród
nich słowa Bożego.

12 Kiedy prokonsulem� Achai
został Gallio,

˙
Zydzi zgodnie wy-

st�pili przeciw Pawłowi i przy-
prowadzili go przed trybun� s�-
dziowsk�. 13 Powiedzieli: „Ten
człowiek przekonuje ludzi, żeby
wielbili Boga w sposób sprzecz-
ny z prawem”. 14 Zanim Paweł
zd�żył si� odezwać, przemówił
Gallio: „

˙
Zydzi! Gdyby napraw-

d� chodziło o coś złego, o ja-
kieś poważne przest�pstwo, roz-
s�dek by mi kazał cierpliwie was

18:7 �Czyli z synagogi. 18:12 �Czyli
namiestnikiem rzymskiej prowincji.
Zob. Słowniczek poj�ć.
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wysłuchać. 15 Ale skoro spór
dotyczy słów, imion i waszego
prawaa, to wy sami musicie si�
tym zaj�ć. Ja nie mam zamia-
ru być s�dzi� w tych sprawach”.
16 I odp�dził ich od trybuny s�-
dziowskiej. 17 Wtedy wszyscy
rzucili si� na Sostenesab, prze-
łożonego synagogi, i zacz�li go
bić przed trybun� s�dziowsk�.
Ale Gallio wcale nie zamierzał
si� w to mieszać.

18 Paweł sp�dził tam jeszcze
dość długi czas, po czym pożeg-
nał si� z braćmi i odpłyn�ł w kie-
runku Syrii, a z nim Pryscylla
i Akwilas. W Kenchrachc kazał
si� krótko ostrzyc, bo złożył
ślub. 19 Gdy przybyli do Efezu,
zostawił ich, poszedł do synago-
gi i prowadził z

˙
Zydami rozważa-

nia�d. 20 Proszono go, żeby zo-
stał tam dłużej, ale nie zgodził
si� na to. 21 Pożegnał si� i po-
wiedział: „Jeśli Jehowa� zechce,
znowu do was wróc�”. I odpłyn�ł
z Efezu. 22 Dotarł do Cezarei,
po czym ruszył w gór��, pozdro-
wił zbór i udał si� do Antiochiie.

23 Kiedy już sp�dził tam ja-
kiś czas, odszedł stamt�d i prze-
mierzał Galacj� i Frygi�f, umac-
niaj�c wszystkich uczniówg.

24 A do Efezu przybył pewien˙
Zyd o imieniu Apollosh, pocho-
dz�cy z Aleksandrii. Był to czło-
wiek elokwentny, który dobrze
znał Pisma. 25 Został już po-
uczony� o drodze Jehowy� i pa-
łaj�c duchem, mówił i nauczał
o Jezusie zgodnie z prawd�.
Ale wiedział tylko o chrzcie ja-
nowym. 26 Gdy zacz�ł śmiało
przemawiać w synagodze i usły-
szeli go Pryscylla i Akwilas i,

18:19 �Lub „rozmowy z użyciem prze-
konuj�cych argumentów”. 18:21, 25
�Zob. Dodatek A5. 18:22 �Najwyraź-
niej do Jerozolimy. 18:25 �Lub „ustnie
pouczony”.

wzi�li go do siebie i dokład-
niej objaśnili mu drog� Boż�.
27 A ponieważ chciał udać si�
do Achai, bracia napisali do tam-
tejszych uczniów i ich zach�cili,
żeby życzliwie go przyj�li. Kie-
dy tam przybył, bardzo pomógł
tym, którzy dzi�ki niezasłużo-
nej życzliwości Bożej uwierzyli.
28 Bo z wielkim przej�ciem
publicznie przedstawiał niezbite
dowody, że

˙
Zydzi si� myl�. Wy-

kazywał na podstawie Pism, że
Jezus jest Chrystusema.

19 Kiedy Apollosb był w Ko-
ryncie, Paweł po prze-

mierzeniu terenów położonych
w gł�bi l�du przybył do Efezuc.
Spotkał tam jakichś uczniów
2 i ich zapytał: „Czy otrzymali-
ście ducha świ�tego, gdy uwie-
rzyliście?”d. Odpowiedzieli: „Na-
wet nie słyszeliśmy o duchu
świ�tym”. 3 Wtedy on spytał:
„Jakim wi�c chrztem zostali-
ście ochrzczeni?”. Odrzekli: „Ja-
nowym”e. 4 Paweł powiedział:
„Jan chrzcił chrztem na znak
skruchyf i wzywał ludzi, żeby
uwierzyli w tego, który przyjdzie
po nimg, czyli w Jezusa”. 5 Kie-
dy to usłyszeli, dali si� ochrzcić
w imi� Pana Jezusa. 6 A gdy
Paweł włożył na nich r�ce, zst�-
pił na nich duch świ�tyh i zacz�li
mówić obcymi j�zykami oraz
prorokować i. 7 Było ich w su-
mie 12.

8 Przez trzy miesi�ce przy-
chodził on do synagogij i od-
ważnie nauczał. Przemawiał na
temat Królestwa Bożego i rozma-
wiał z ludźmi, używaj�c przeko-
nuj�cych argumentówk. 9 Ale
gdy niektórzy uparcie trwali
przy swoim�, nie chcieli uwie-
rzyć i na oczach tłumów szydzili
z Drogi�l, zostawił ichm, zabrał

19:9 �Lub „popadli w zatwardziałość”.
�Zob. Słowniczek poj�ć.
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ze sob� uczniów i codzien-
nie wygłaszał przemówienia w
audytorium szkoły Tyrannosa.
10 Trwało to dwa lata, tak iż
wszyscy mieszkaj�cy wAzji�, za-
równo

˙
Zydzi, jak i Grecy�, usły-

szeli słowo Pana.
11 A Bóg sprawiał, że Paweł

dokonywał niezwykłych, pot�ż-
nych czynówa. 12 Wystarczyło
nawet przynieść chorym chus-
ty i fartuchy, które dotkn�ły je-
go ciałab, a odzyskiwali zdro-
wie i wychodziły z nich złe
duchyc. 13 Ale niektórzy z

˙
Zy-

dów w�druj�cych z miejsca na
miejsce i zajmuj�cych si� wy-
p�dzaniem demonów też próbo-
wali wzywać imienia Pana Je-
zusa nad tymi, którzy mieli
złe duchy. Mówili: „Przez Jezu-
sa, o którym głosi Paweł, naka-
zuj� ci wyjść”d. 14 Tak właśnie
robiło siedmiu synów naczelne-
go żydowskiego kapłana o imie-
niu Scewa. 15 Lecz pewnego
razu zły duch im odparł: „Znam
Jezusae i wiem, kim jest Pa-
wełf. Ale wy kim jesteście?”.
16 Wtedy człowiek, który miał
złego ducha, rzucił si� na nich
i jednego po drugim tak potur-
bował, że uciekli z tamtego do-
mu nadzy i poranieni. 17 Wieść
o tym rozeszła si� wśród wszyst-
kich mieszkańców Efezu, zarów-
no

˙
Zydów, jak i Greków�. I na

wszystkich padł strach, a imi�
Pana Jezusa darzono jeszcze
wi�kszym respektem. 18 Wielu
z tych, którzy uwierzyli, przy-
chodziło i publicznie wyjawiało
swoje złe czyny, otwarcie o nich
opowiadało. 19 A sporo tych,
którzy zajmowali si� magi�, po-
znosiło swoje ksi�gi i na oczach
wszystkich je spaliłog. Ich war-
tość oszacowano na 50 000 sztuk

19:10, 17, 22, 23, 26, 27 �Zob. Słowni-
czek poj�ć.

srebra. 20 Tak oto słowo Jeho-
wy� coraz bardziej si� szerzyło
i rosło w sił�a.

21 Po tym wszystkim Pa-
weł postanowił, że po przejściu
przez Macedoni�b i Achaj� uda
si� do Jerozolimyc. I powiedział:
„Potem, kiedy już tam pob�-
d�, musz� też zobaczyć Rzym”d.
22 Pozostał jeszcze jakiś czas
w Azji�, a do Macedonii wysłał
dwóch swoich pomocników, Ty-
moteuszae i Erastaf.

23 W tym czasie doszło do
sporych niepokojówg w zwi�z-
ku z Drog��h. 24 Rzemieślnik
obrabiaj�cy srebro o imieniu
Demetriusz, który produkował
srebrne świ�tyńki Artemidy, za-
pewniał znaczne zyski innym
rzemieślnikom i. 25 Zebrał ich
oraz innych, którzy przy takich
rzeczach pracowali, i powie-
dział: „Dobrze wiecie, że swój
dobrobyt zawdzi�czamy temu
interesowi. 26 Ale widzicie też
i słyszycie, że ten Paweł nie tyl-
ko w Efezie j, ale niemal w ca-
łej Azji� przekonał mnóstwo
ludzi do zmiany pogl�dów. Wmó-
wił im, że bogowie, których wy-
konano ludzkimi r�kami, w rze-
czywistości nie s� bogamik.
27 A to może zagrozić nie tylko
naszemu interesowi—że okryje
si� zł� sław�, ale też świ�tyni
wielkiej bogini Artemidy—że b�-
dzie uznana za nic. I ta, któr�
si� czci w całej Azji� i na całym
świecie, zostanie odarta z ma-
jestatu”. 28 Kiedy to usłyszeli,
wpadli w gniew i zacz�li wołać:
„Wielka jest Artemida Efeska!”.

29 W mieście wi�c zapanował
zam�t i wszyscy pop�dzili do
teatru. Zaci�gn�li tam również
Gajusa i Arystarcha l—Mace-
dończyków, którzy towarzyszy-
li Pawłowi w podróży. 30 Pa-

19:20 �Zob. Dodatek A5.
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weł był gotowy wyjść do tłumu,
ale uczniowie mu nie pozwolili.
31 Nawet niektórzy przyjaźni
mu organizatorzy świ�t i igrzysk
posłali do niego wiadomość,
prosz�c, żeby nie ryzykował
i nie szedł do teatru. 32 Wśród
zebranych jedni wykrzykiwali
to, a drudzy co innego. Powstał
chaos i wi�kszość ludzi nie wie-
działa nawet, po co si� ze-
brali. 33 Wtedy wyprowadzo-
no z tłumu Aleksandra, które-
go

˙
Zydzi wypchn�li do przodu,

a on skin�ł r�k�, chc�c prze-
mówić do ludu w swojej obro-
nie. 34 Ale gdy rozpoznali, że
jest

˙
Zydem, wszyscy jednogłoś-

nie zacz�li wołać: „Wielka jest
Artemida Efeska!”. Wykrzykiwali
tak około dwóch godzin.

35 Kiedy administrator� miej-
ski w końcu uciszył tłum, po-
wiedział: „Efezjanie, kto z ludzi
nie wie, że miasto Efez sprawu-
je piecz� nad świ�tyni� wielkiej
Artemidy i nad jej wizerunkiem,
który spadł z nieba? 36 Skoro
jest to bezdyskusyjne, powinni-
ście zachować spokój i niczego
nie robić pochopnie. 37 Bo lu-
dzie, których tu przyprowadzili-
ście, ani nie okradaj� świ�tyń,
ani nie znieważaj� naszej bogini.
38 Jeśli wi�c Demetriusza i rze-
mieślnicy, którzy s� z nim, rze-
czywiście maj� coś przeciw ko-
muś, to przecież od tego s�
prokonsulowie� i s� dni s�dze-
nia. Niech wtedy wnios� oskar-
żenia jedni przeciw drugim.
39 A jeśli chodzi wam o coś wi�-
cej, to należy to rozstrzyg-
n�ć na legalnym zgromadzeniu.
40 W przeciwnym razie przez
to, co si� dzisiaj stało, może-
my zostać oskarżeni o wywoła-

19:35 �Lub „pisarz”. 19:38 �Czyli na-
miestnicy rzymskich prowincji. Zob.
Słowniczek poj�ć.

nie rozruchów. Bo nie ma żadne-
go powodu, którym moglibyśmy
usprawiedliwić to zbiegowisko”.
41 Po tych słowach rozwi�zał
zgromadzenie.

20 Kiedy rozruchy ustały, Pa-
weł posłał po uczniów.

Udzielił im zach�t, po czym po-
żegnał si� z nimi i wyruszył
w podróż do Macedonii. 2 Gdy
przeszedł te okolice i skiero-
wał do tamtejszych uczniów wie-
le słów zach�ty, przybył do
Grecji. 3 Sp�dził tam trzy mie-
si�ce i zamierzał odpłyn�ć do
Syrii, ale ponieważ

˙
Zydzi uknu-

li przeciw niemu spiseka, posta-
nowił wracać przez Macedoni�.
4 Towarzyszyli mu: Sopater—
syn Pyrrusa z Berei, Arystarchb

i Sekundus z Tesaloniki, Gajus
z Derbe, Tymoteuszc oraz Ty-
chikd i Trofime z Azji�. 5 Ci wy-
ruszyli przed nami i czekali na
nas w Troadzie. 6 A my od-
płyn�liśmy z Filippi po

´
Swi�cie

Przaśników f i w ci�gu pi�ciu dni
przybyliśmy do nich do Troady.
Sp�dziliśmy tam siedem dni.

7 W pierwszym dniu tygo-
dnia, gdy zebraliśmy si� na po-
siłek, Paweł zacz�ł przemawiać
do obecnych, bo nazajutrz za-
mierzał ruszyć w drog�. Prze-
ci�gn�ł swoje przemówienie aż
do północy. 8 W górnym po-
koju, gdzie si� zebraliśmy, by-
ło sporo lamp. 9 Kiedy Paweł
wci�ż mówił, chłopiec o imie-
niu Eutychus, który siedział
w oknie, mocno zasn�ł i spadł
z trzeciej kondygnacji. Gdy go
podniesiono, okazało si�, że jest
martwy. 10 Ale Paweł zszedł
na dół, pochylił si� nad nim,
obj�ł gog i powiedział: „Prze-
stańcie rozpaczać, bo on ży-
je�”h. 11 Nast�pnie wszedł na

20:4 �Zob. Słowniczek poj�ć. 20:10
�Lub „jego dusza jest w nim”.

ROZDZ. 19
a Dz 19:24
��������������������

szpalta 2
��������������������

ROZDZ. 20
a Dz 23:12, 16

2Ko 11:23, 26

b Dz 27:2

c Dz 16:1, 2

d Ef 6:21
Kol 4:7
2Tm 4:12

e Dz 21:29
2Tm 4:20

f Wj 12:15
Wj 23:15

g 1Kl 17:21, 22
2Kl 4:32, 34

h Mt 9:23, 24
Jn 11:39, 40
Dz 9:39, 40



DZIEJE 20:12-31 1544
gór� i zacz�ł jeść posiłek�,
a gdy zjadł, jeszcze dość długo,
aż do świtu, rozmawiał z zebra-
nymi, po czym ruszył w drog�.
12 A oni zabrali stamt�d chłop-
ca, nie mog�c si� nacieszyć, że
widz� go żywego.

13 My natomiast na proś-
b� Pawła wcześniej wsiedliśmy
na statek i odpłyn�liśmy do
Assos, dok�d on sam posta-
nowił dotrzeć pieszo. Dopiero
tam mieliśmy go zabrać na po-
kład. 14 Gdy wi�c doł�czył do
nas w Assos, wzi�liśmy go na
statek i udaliśmy si� do Mityle-
ny. 15 Na drugi dzień odpłyn�-
liśmy stamt�d i zatrzymaliśmy
si� w pobliżu Chios. Nazajutrz
zawin�liśmy do Samos, a dzień
później przybyliśmy do Miletu.
16 Paweł postanowił omin�ć
Efeza, żeby nie tracić czasu
w Azji�.

´
Spieszył si�, bo w miar�

możliwości chciał dotrzeć do Je-
rozolimyb do dnia Pi�ćdziesi�t-
nicy.

17 Jednak z Miletu posłał
wiadomość do starszych zboru
w Efezie, żeby do niego przyszli.
18 Kiedy przyszli, rzekł do nich:
„Dobrze wiecie, jak post�powa-
łem wśród was od pierwszego
dnia, gdy przybyłem do Azji�c.
19 Mimo łez i mimo prób, jakie
mnie spotkały z powodu żydow-
skich intryg, z wielk� pokor��d

służyłem Panu jak niewolnik.
20 Nie wymawiałem si� od prze-
kazywania wam wszystkiego,
co pożyteczne�, ani od naucza-
nia was publiczniee i od do-
mu do domuf. 21 Ale zarówno˙
Zydom, jak i Grekom� dawałem
dokładne świadectwo i wyjaś-
niałem, że powinni okazać skru-

20:11 �Dosł. „połamał chleb”. 20:16,
18, 21 �Zob. Słowniczek poj�ć. 20:19
�Lub „uniżeniem umysłu”. 20:20 �Lub
„co wyjdzie wam na dobre”.

ch�a, nawrócić si� do Boga
i wierzyć w naszego Pana, Je-
zusab. 22 A teraz, poddaj�c si�
kierownictwu ducha świ�tego�,
udaj� si� do Jerozolimy, chociaż
nie wiem, co mnie tam spotka—
23 oprócz tego, że czeka mnie
uwi�zienie i cierpienia, bo w jed-
nym mieście po drugim duch
świ�ty wci�ż mi o tym zaświad-
czac. 24 Ja jednak nie przy-
wi�zuj� wagi do swojego ży-
cia�. Najważniejsze jest dla
mnie to, żeby ukończyć swój
biegd i służb� zlecon� mi przez
Pana Jezusa—żeby dać dokład-
ne świadectwo, przekazać dobr�
nowin� o niezasłużonej życzli-
wości Bożej.

25 „Wiem teraz, że nikt z was,
którym głosiłem o Królestwie,
już wi�cej mnie nie zobaczy.
26 Dlatego właśnie dzisiaj was
wzywam, żebyście poświadczyli,
że nie ponosz� winy za krew
żadnego człowieka�e. 27 Bo
nie wzbraniałem si� wam głosić
o całym zamierzeniu� Bożymf.
28 Uważajcie na samych siebieg

i na cał� trzod�. Duch świ�ty
ustanowił was w niej nadzorca-
mih, żebyście paśli zbór Boga i,
kupiony przez Niego krwi� Je-
go własnego Syna j. 29 Wiem,
że kiedy odejd�, wejd� pomi�dzy
was bezwzgl�dne wilkik i nie b�-
d� si� czule obchodzić z trzod�.
30 A wśród was samych poja-
wi� si� ludzie szerz�cy wypaczo-
ne nauki, żeby poci�gn�ć za so-
b� uczniów l.

31 „Dlatego czuwajcie. I nie
zapominajcie, że przez trzy la-
tam, dniem i noc�, nie prze-
stawałem ze łzami pouczać

20:22 �Lub „zwi�zany w duchu”.
20:24 �Lub „nie ceni� drogo swej du-
szy”. 20:26 �Lub „jestem czysty od
krwi wszystkich ludzi”. 20:27 �Lub
„zamyśle; woli”.
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każdego z was. 32 A teraz po-
wierzam was Bogu. Niech chro-
ni was słowo o Jego nieza-
służonej życzliwości, które może
was wzmocnić i zapewnić wam
dziedzictwo wśród wszystkich
uświ�conycha. 33 Nie poż�da-
łem niczyjego srebra, złota
ani ubraniab. 34 Sami wiecie,
że tymi r�kami pracowałem na
swoje własne potrzebyc i na po-
trzeby tych, którzy byli ze mn�.
35 We wszystkim wam pokaza-
łem, jak si� wysilaćd, żeby poma-
gać słabym. Pami�tajcie o sło-
wach Pana Jezusa, który sam
powiedział: ‚Wi�cej szcz�ścia
wynika z dawaniae niż z otrzy-
mywania’”.

36 Gdy skończył mówić, u-
kl�kł z nimi wszystkimi i si�
pomodlił. 37 A wszyscy wy-
buchn�li wielkim płaczem. Obej-
mowali Pawła� i czule go ca-
łowali, 38 bo szczególny ból
sprawiły im jego słowa, że już
wi�cej go nie zobacz�f. Potem
odprowadzili go na statek.

21 Kiedy w końcu z bó-
lem ich pożegnaliśmy, od-

płyn�liśmy stamt�d. Pożeglo-
waliśmy prostym kursem do
Kos, nast�pnego dnia do Rodos,
a stamt�d do Patary. 2 Tam
znaleźliśmy statek zmierzaj�cy
do Fenicji. Weszliśmy na po-
kład i odpłyn�liśmy. 3 W pew-
nym momencie zobaczyliśmy
wysp� Cypr, ale min�liśmy j�
z lewej strony� i kieruj�c si�
do Syrii, przybyliśmy do Tyru,
gdzie statek miał być rozładowa-
ny. 4 Odszukaliśmy w tym mie-
ście uczniów i pozostaliśmy z ni-
mi siedem dni. A oni, b�d�c
pod wpływem ducha świ�tego,
wielokrotnie mówili Pawłowi,
żeby nie szedł do Jerozolimyg.

20:37 �Lub „rzucali si� Pawłowi na szy-
j�”. 21:3 �Lub „od bakburty”.

5 Gdy nasz pobyt tam dobiegł
końca, ruszyliśmy w dalsz� dro-
g�. Wtedy wszyscy, w tym kobie-
ty i dzieci, odprowadzili nas aż
za miasto. Ukl�kliśmy tam nad
brzegiem morza i pomodliliśmy
si�. 6 Potem pożegnaliśmy si�
z nimi i weszliśmy na statek,
a oni wrócili do swoich domów.

7 Z Tyru popłyn�liśmy do
Ptolemaidy. Pozdrowiliśmy tam-
tejszych braci i sp�dziliśmy
z nimi jeden dzień. 8 Nazajutrz
wyruszyliśmy stamt�d i przyby-
liśmy do Cezarei. Poszliśmy
do domu ewangelizatora� Filipa,
który był jednym z siedmiu�a,
i zatrzymaliśmy si� u niego.
9 Miał on cztery córki w sta-
nie wolnym�, które proroko-
wałyb. 10 Pozostawaliśmy tam
już dość długo, gdy z Ju-
dei przybył prorok o imieniu
Agabusc. 11 Przyszedł do nas,
wzi�ł pas Pawła, zwi�zał sobie
nogi i r�ce i powiedział: „Oto
co mówi duch świ�ty: ‚Tego,
do którego należy ten pas,

˙
Zy-

dzi podobnie zwi�ż� w Jerozoli-
mied i wydadz� w r�ce ludzi
z innych narodów’”e. 12 Gdy
to usłyszeliśmy—my i inni, któ-
rzy tam byli—zacz�liśmy prosić
Pawła, żeby nie szedł do Jerozo-
limy. 13 Wtedy on rzekł: „Cze-
mu płaczecie? Czemu osłabiacie
moje postanowienie�? B�dźcie
pewni, że dla imienia Pana Jezu-
sa jestem gotowy nie tylko dać
si� w Jerozolimie uwi�zić, ale
też umrzeć”f. 14 Ponieważ nie
pozwolił si� od tego odwieść,
przestaliśmy na niego nalegać�.
Powiedzieliśmy: „Niech si� sta-
nie wola Jehowy�”.

21:8 �Lub „misjonarza”. �Chodzi
o siedmiu m�żczyzn wybranych w Je-
rozolimie przez apostołów. 21:9
�Dosł. „dziewice”. 21:13 �Lub „serce”.
21:14 �Dosł. „uciszyliśmy si�”. �Zob.
Dodatek A5.
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15 Potem przygotowaliśmy

si� do drogi i ruszyliśmy do
Jerozolimy. 16 Poszli też z na-
mi niektórzy uczniowie z Ce-
zarei. Zaprowadzili nas do Mna-
zona pochodz�cego z Cypru,
jednego z pierwszych uczniów,
w którego domu mieliśmy gościć.
17 Bracia w Jerozolimie z radoś-
ci� nas przyj�li. 18 Nast�pnego
dnia Paweł poszedł z nami do Ja-
kubaa. Byli tam obecni wszyscy
starsi zboru. 19 Pozdrowił ich
i zacz�ł im szczegółowo opowia-
dać o swojej służbie—o tym, cze-
go Bóg dokonał za jego pośred-
nictwem wśród innych narodów.

20 Kiedy to usłyszeli, zacz�li
wychwalać Boga. Ale powie-
dzieli do niego: „Widzisz, bra-
cie, ile tysi�cy

˙
Zydów uwierzyło.

I wszyscy gorliwie przestrzega-
j� Prawab. 21 A doszły ich o to-
bie słuchy, że nauczasz wszyst-
kich

˙
Zydów żyj�cych wśród

innych narodów, żeby porzu-
cili Prawo Mojżeszowe�. Mówisz
im, żeby nie obrzezywali dzie-
ci i nie trzymali si� utrwalo-
nych zwyczajówc. 22 Co w tej
sytuacji zrobić? Na pewno usły-
sz�, że przybyłeś. 23 Posłu-
chaj wi�c naszej rady: Mamy tu
czterech m�żczyzn, którzy zło-
żyli ślub. 24 Weź ich ze sob�,
oczyść si� z nimi ceremonial-
nie i pokryj za nich koszty, że-
by można im było ogolić głowy.
Wtedy wszyscy b�d� wiedzieć,
że to, co im o tobie opowiadano,
jest bezpodstawne—że post�pu-
jesz porz�dnie i też przestrze-
gasz Prawad. 25 A jeśli chodzi
o wierz�cych z innych narodów,
to posłaliśmy im na piśmie de-
cyzj�, żeby trzymali si� z dala
od tego, co ofiarowano bożkome,
od krwi f, od mi�sa uduszonych�

21:21 �Dosł. „[nauczasz] odst�pstwa od
Mojżesza”. 21:25 �Lub „niewykrwawio-
nych”.

zwierz�ta i od niemoralnych kon-
taktów seksualnych�”b.

26 Nast�pnego dnia Paweł
wzi�ł wi�c ze sob� tych m�ż-
czyzn, oczyścił si� z nimi cere-
monialniec i poszedł do świ�tyni
zgłosić, kiedy upłyn� dni cere-
monialnego oczyszczenia i kiedy
za każdego z nich należy złożyć
ofiar�.

27 Gdy siedem dni oczyszcze-
nia już dobiegało końca,

˙
Zydzi

z Azji� zobaczyli go w świ�tyni
i podburzyli cały tłum. Schwy-
tali go 28 i zawołali: „Izraelici,
pomóżcie! Ten człowiek wsz�-
dzie wszystkich naucza, żeby
wyst�powali przeciwko nasze-
mu ludowi, naszemu Prawu i
temu miejscu. Mało tego, wpro-
wadził do świ�tyni Greków i ska-
lał to świ�te miejsce”d. 29 Bo
wcześniej w mieście widzieli
z nim Efezjanina o imieniu Tro-
fime i przypuszczali, że zabrał go
do świ�tyni. 30 W całym mie-
ście doszło wi�c do rozruchów.
Ludzie si� zbiegli, schwytali
Pawła i wywlekli go ze świ�ty-
ni. A bramy od razu zostały za-
mkni�te. 31 Gdy próbowali go
zabić, do dowódcy� garnizonu
dotarła wiadomość, że w całej
Jerozolimie zapanował zam�t,
32 a on natychmiast wzi�ł żoł-
nierzy i setników� i pobiegł do
nich na dół. Na widok dowódcy
i żołnierzy przestali bić Pawła.

33 Wtedy dowódca oddał go
pod straż i kazał go zwi�-
zać dwoma łańcuchamif. Nast�p-
nie zacz�ł wypytywać, kim on
jest i co takiego zrobił. 34 Ale

21:25 �Dosł. „rozpusty”. Gr. porneı́a.
Zob. Słowniczek poj�ć. 21:27 �Zob.
Słowniczek poj�ć. 21:31 �Chodzi o ty-
si�cznika, oficera dowodz�cego oddzia-
łem 1000 żołnierzy. Tak samo w kolej-
nych wyst�pieniach w rozdziale. 21:32
�Lub „centurionów”, oficerów dowodz�-
cych oddziałem 100 żołnierzy.
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jedni z tłumu wykrzykiwali to,
a drudzy co innego. Ponie-
waż z powodu zgiełku nie mógł
si� dowiedzieć nic pewnego, ka-
zał zaprowadzić Pawła do ko-
szar. 35 Ale gdy znalazł si�
on na schodach, żołnierze mu-
sieli go nieść, bo tłum gwałtow-
nie napierał— 36 szedł za nimi
i krzyczał: „Zabić go!”.

37 Tuż przed wejściem do ko-
szar Paweł zwrócił si� do do-
wódcy: „Czy mog� ci coś powie-
dzieć?”. Ten rzekł na to: „Umiesz
mówić po grecku? 38 Nie je-
steś wi�c Egipcjaninem, który
jakiś czas temu wywołał rebe-
li� i wyprowadził na pustkowie
4000 ludzi uzbrojonych w szty-
lety?”. 39 Wtedy Paweł powie-
dział: „Jestem

˙
Zydema z Tar-

sub w Cylicji, obywatelem nie
byle jakiego miasta. Pozwól mi
wi�c, prosz�, przemówić do lu-
du”. 40 Kiedy mu zezwolił, Pa-
weł, który stał na schodach, ski-
n�ł r�k� na lud. Gdy zapadła
wielka cisza, przemówił w j�zy-
ku hebrajskimc:

22 „Bracia i ojcowie, posłu-
chajcie, co wam powiem

na swoj� obron�”d. 2 Kiedy
usłyszeli, że zwraca si� do nich
po hebrajsku, jeszcze bardziej
si� uciszyli, a on rzekł: 3 „Je-
stem

˙
Zydeme. Urodziłem si� w

Tarsie w Cylicjif, ale wykształ-
cenie zdobyłem w tym mieście,
u stóp Gamalielag. Nauczono
mnie rygorystycznego przestrze-
gania Prawa przodkówh i byłem
gorliwy w służbie dla Boga jak
wy wszyscy i. 4 Prześladowa-
łem zwolenników tej Drogi�—za-
kuwałem w kajdany i wtr�całem
do wi�zień zarówno m�żczyzn,
jak i kobiety, wydaj�c ich na-
wet na śmierć j. 5 Może to po-
świadczyć arcykapłan i cała ra-

22:4 �Zob. Słowniczek poj�ć.

da starszych. Od nich zdobyłem
też upoważnienia do braci w Da-
maszku i ruszyłem w drog�, że-
by również stamt�d sprowadzić
tych ludzi w wi�zach do Jerozo-
limy i wymierzyć im kar�.

6 „W czasie podróży do Da-
maszku, gdy około południa zbli-
żałem si� już do miasta, na-
gle rozbłysło wokół mnie wielkie
światło z niebaa. 7 Upadłem
na ziemi�, a wtedy usłyszałem
jakiś głos: ‚Saulu, Saulu, czemu
mnie prześladujesz?’. 8 Zapyta-
łem: ‚Kim jesteś, Panie?’. A ten
ktoś rzekł: ‚Ja jestem Jezus Na-
zarejczyk, którego ty prześladu-
jesz’. 9 Ci, którzy ze mn� po-
dróżowali, widzieli światło, ale
nie słyszeli słów tego, który do
mnie mówił. 10 Wtedy powie-
działem: ‚Co mam robić, Panie?’.
A Pan rzekł do mnie: ‚Wstań
i idź do Damaszku. Tam dowiesz
si� wszystkiego, co masz robić’b.
11 Ponieważ oślepiony blaskiem
tego światła nic nie widziałem,
moi towarzysze poprowadzili
mnie do Damaszku za r�k�.

12 „A był tam pewien bogo-
bojny człowiek o imieniu Ana-
niasz, który żył zgodnie z wymo-
gami Prawa i cieszył si� dobr�
opini� u wszystkich tamtej-
szych

˙
Zydów. 13 Przyszedł on

do mnie, stan�ł przede mn�
i rzekł: ‚Saulu, bracie, odzys-
kaj wzrok!’. W tym momencie go
zobaczyłemc. 14 Wtedy powie-
dział: ‚Bóg naszych przodków
wybrał ci�, żebyś poznał Jego
wol�, zobaczył prawegod i usły-
szał jego głos. 15 Masz o nim
świadczyć wszystkim ludziom,
mówi�c o tym, co widziałeś i sły-
szałeśe. 16 Czemu wi�c zwle-
kasz? Idź, daj si� ochrzcić i wzy-
waj jego imienia, a zostaniesz
oczyszczony ze swoich grze-
chów’f.
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17 „Kiedy wróciłem do Jero-

zolimya i modliłem si� w świ�ty-
ni, otrzymałem wizj��. 18 Zo-
baczyłem Pana, który rzekł do
mnie: ‚Pośpiesz si�! Czym pr�-
dzej opuść Jerozolim�, bo tu
nie przyjm� twojego świadectwa
o mnie’b. 19 Odparłem: ‚Panie,
przecież oni dobrze wiedz�, że
wierz�cych w ciebie wtr�ca-
łem do wi�zienia i poddawa-
łem chłoście w jednej synagodze
po drugiejc. 20 A gdy przelewa-
no krew twojego świadka Szcze-
pana, popierałem to. Stałem
w pobliżu i pilnowałem ubrań
tych, którzy go mordowali’d.
21 On jednak powiedział do
mnie: ‚Idź, bo wysyłam ci� dale-
ko, do innych narodów’”e.

22 Do tego momentu go słu-
chali, ale potem zacz�li wo-
łać: „Precz z nim! Ktoś taki
nie zasługuje na to, żeby żyć!”.
23 Ponieważ krzyczeli, zrzucali
z siebie wierzchnie okrycia i cis-
kali w powietrze pyłf, 24 do-
wódca� rozkazał wprowadzić
Pawła do koszar i przesłuchać
z zastosowaniem biczowania,
żeby mógł si� dokładnie dowie-
dzieć, dlaczego tak o nim wy-
krzykiwali. 25 Ale Paweł, gdy
już go rozci�gni�to do biczowa-
nia, zapytał stoj�cego tam setni-
ka�: „Czy wolno wam biczować
Rzymianina�, który nie został
skazany�?”g. 26 Kiedy setnik
to usłyszał, poszedł do dowód-
cy i mu doniósł: „Ten człowiek
jest Rzymianinem. Co zamie-
rzasz zrobić?”. 27 Wtedy dowód-
ca podszedł do Pawła i za-

22:17 �Lub „wpadłem w uniesienie”.
22:24 �Chodzi o tysi�cznika, oficera do-
wodz�cego oddziałem 1000 żołnierzy.
Tak samo w kolejnych wyst�pieniach
w rozdziale. 22:25 �Lub „centuriona”,
oficera dowodz�cego oddziałem 100
żołnierzy. �Lub „obywatela rzymskie-
go”. �Lub „bez procesu”.

pytał: „Powiedz mi: Czy jesteś
Rzymianinem?”.Onodparł: „Tak”.
28 Dowódca rzekł na to: „Ja
kupiłem to obywatelstwo za wiel-
kie pieni�dze”. A Paweł powie-
dział: „A ja mam je od urodze-
nia”a.

29 Wtedy ci, którzy mieli go
przesłuchać z zastosowaniem
tortur, natychmiast od niego od-
st�pili. A dowódca, gdy sobie
uświadomił, że to Rzymianin,
wystraszył si�, że kazał go zakuć
w kajdanyb.

30 Nast�pnego dnia, chc�c
si� upewnić, o co właściwie

˙
Zy-

dzi go oskarżaj�, uwolnił go
i kazał zwołać naczelnych kap-
łanów i cały Sanhedryn. Potem
sprowadził Pawła i postawił go
przed nimic.

23 Paweł, uważnie patrz�c
na Sanhedryn, powie-

dział: „Bracia, przez cały czas
żyłem z zupełnie czystym su-
mieniem wobec Boga”d. 2 W
tym momencie arcykapłan Ana-
niasz rozkazał stoj�cym obok
niego, żeby uderzyli go w twarz.
3 Wtedy Paweł mu rzekł: „Cie-
bie uderzy sam Bóg, ty ściano
pobielana�! Zasiadłeś tu, żeby
mnie s�dzić zgodnie z Prawem,
a jednocześnie łamiesz Prawo,
każ�c mnie bić?”. 4 Na to stoj�-
cy w pobliżu powiedzieli: „Znie-
ważasz arcykapłana Bożego?!”.
5 Paweł odparł: „Bracia, nie
wiedziałem, że to arcykapłan.
Jest przecież napisane: ‚Nie wol-
no ci źle mówić o władcy swoje-
go ludu’”e.

6 Paweł, wiedz�c, że jedna
cz�ść Sanhedrynu to saduceu-
sze, a druga—faryzeusze, za-
wołał: „Bracia, jestem faryzeu-
szemf, synem faryzeuszy. Stoj�
przed s�dem, bo wierz� w zmart-

23:3 �Lub „hipokryto”.
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1549 DZIEJE 23:7-27
wychwstanie”. 7 Gdy to po-
wiedział, mi�dzy faryzeusza-
mi i saduceuszami powstał spór
i zgromadzenie si� podzieliło.
8 Bo saduceusze mówi�, że nie
ma ani zmartwychwstania, ani
aniołów, ani duchów, a fary-
zeusze w to wszystko wierz��a.
9 Wybuchła wi�c wielka wrza-
wa. Niektórzy uczeni w piśmie�
ze stronnictwa faryzeuszy ze-
rwali si� z miejsc i zacz�li si� os-
tro wykłócać: „Nie znajdujemy
w tym człowieku żadnej winy.
A jeśli przemówił do niego ja-
kiś duch lub anioł...”b. 10 Kie-
dy zatarg jeszcze si� wzmógł,
dowódca� w obawie, żeby nie
rozszarpali Pawła, rozkazał żoł-
nierzom iść i wyrwać go spośród
nich, a potem zabrać do koszar.

11 A nast�pnej nocy stan�ł
przy nim Pan i powiedział: „Nie
bój si�!c Bo jak dawałeś o mnie
dokładne świadectwo w Jerozo-
limie, tak musisz również dać
świadectwo w Rzymie”d.

12 Z nastaniem dnia
˙
Zydzi

uknuli spisek i zobowi�zali si�
pod kl�tw��, że nie b�d� ani jeść,
ani pić, dopóki nie zabij� Paw-
ła. 13 Tych, którzy si� sprzy-
si�gli, było ponad 40. 14 Po-
szli oni do naczelnych kapłanów
i starszych ludu i rzekli: „Uroczy-
ście zobowi�zaliśmy si� pod kl�t-
w��, że niczego nie weźmiemy do
ust, dopóki nie zabijemy Pawła.
15 Teraz wi�c wy i Sanhedryn
powiedzcie dowódcy, żeby go
do was sprowadził—pod pretek-
stem, że chcecie dokładniej zba-
dać jego spraw�. A jak tylko on
si� zbliży, my b�dziemy już przy-
gotowani, żeby go zabić”.

23:8 �Lub „publicznie wyznaj�”. 23:9
�Zob. Słowniczek poj�ć. 23:10 �Cho-
dzi o tysi�cznika, oficera dowodz�ce-
go oddziałem 1000 żołnierzy. Tak samo
w kolejnych wyst�pieniach w rozdziale.
23:12, 14, 21 �Lub „przysi�g�”.

16 Jednak siostrzeniec Paw-
ła usłyszał o planowanej zasadz-
ce. Poszedł wi�c do koszar i do-
niósł o tym Pawłowi. 17 Wtedy
Paweł zawołał jednego z setni-
ków� i powiedział: „Zabierz tego
młodego człowieka do dowód-
cy, bo ma mu coś do powiedze-
nia”. 18 Ten wi�c zabrał go do
dowódcy i rzekł: „Wi�zień Paweł
zawołał mnie i poprosił, żebym
przyprowadził do ciebie tego
młodego człowieka, bo ma ci coś
do powiedzenia”. 19 Dowódca
wzi�ł go za r�k�, odszedł z nim
na bok i zapytał: „Co chcesz mi
powiedzieć?”. 20 A on rzekł:
„

˙
Zydzi si� zmówili, że ci� po-

prosz�, żebyś jutro sprowadził
Pawła przed Sanhedryn—pod
pretekstem dokładniejszego za-
poznania si� z jego spraw�a.
21 Nie daj si� na to namówić,
bo czyha na niego ponad 40 lu-
dzi, którzy zobowi�zali si� pod
kl�tw��, że nie b�d� ani jeść, ani
pić, dopóki go nie zabij�b. S� już
gotowi, czekaj� tylko na twoj�
zgod�”. 22 Wtedy dowódca od-
prawił tego młodego człowieka,
przykazuj�c mu na odchodne:
„Nie mów nikomu, że mi o tym
powiedziałeś”.

23 Potem wezwał dwóch spo-
śród setników i rzekł: „Zbierzcie
200 pieszych, 70 jeźdźców i 200
włóczników. O godzinie 3 w no-
cy� maj� być gotowi do wymar-
szu do Cezarei. 24 Postarajcie
si� też o konie dla Pawła, że-
by go bezpiecznie przewieźć do
namiestnika Feliksa”. 25 I na-
pisał taki list:

26 „Klaudiusz Lizjasz do Je-
go Ekscelencji Namiestnika Fe-
liksa: Pozdrowienia! 27 ˙

Zydzi
pojmali tego człowieka i zamie-
rzali go zabić. Ale ja w por�

23:17 �Lub „centurionów”, oficerów do-
wodz�cych oddziałem 100 żołnierzy.
23:23 �Czyli ok. 9 wieczorem.
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przybyłem ze swoimi żołnierza-
mi i go uratowałema, bo si� do-
wiedziałem, że to Rzymianinb.
28 Chc�c poznać powód, dla
którego go oskarżaj�, sprowa-
dziłem go przed ich Sanhedrync.
29 Stwierdziłem, że oskarża si�
go w zwi�zku z jakimiś kwes-
tiami spornymi dotycz�cymi ich
Prawad, ale nie obci�ża go nic,
za co zasługiwałby na śmierć
czy uwi�zienie. 30 A ponieważ
dotarła do mnie wiadomość, że
uknuto przeciw niemu spiseke,
od razu posłałem go do ciebie
i poleciłem oskarżycielom, żeby
przed tob� osobiście postawili
mu zarzuty”.

31 ˙
Zołnierze zgodnie z roz-

kazem zabrali wi�c Pawłaf i po-
prowadzili noc� do Antypatris.
32 Nast�pnego dnia jeźdźcy wy-
ruszyli z nim w dalsz� dro-
g�, a reszta żołnierzy wróci-
ła do koszar. 33 Kiedy przybyli
do Cezarei, przekazali list na-
miestnikowi i postawili przed
nim Pawła. 34 Po przeczytaniu
listu namiestnik zapytał Pawła,
z której jest prowincji, i dowie-
dział si�, że pochodzi z Cylicjig.
35 „Dokładnie ci� przesłucham”,
powiedział, „gdy przyb�d� twoi
oskarżyciele”h. I nakazał trzy-
mać go pod straż� w pałacu�
Heroda.

24 Pi�ć dni później przy-
był arcykapłan Ananiasz i

z niektórymi starszymi ludu
i mówc� publicznym� o imie-
niu Tertullus, żeby wnieść do
namiestnika j skarg� na Pawła.
2 Na dany znak Tertullus zacz�ł
go oskarżać przed Feliksem:

„Dzi�ki tobie cieszymy si�
wielkim pokojem. Dzi�ki two-
jej przezorności dla dobra tego
narodu przeprowadzane s� re-

23:35 �Lub „pretorium”. 24:1 �Lub
„prawnikiem”.

formy. 3 Zawsze i wsz�dzie
przyjmujemy to z najwi�ksz�
wdzi�czności�, Wasza Ekscelen-
cjo Feliksie. 4 Nie chc� zabie-
rać ci zbyt dużo czasu. Prosz�
tylko, byś w swej życzliwości ze-
chciał nas przez chwil� posłu-
chać. 5 Bo stwierdziliśmy, że
ten człowiek jest jak zaraza�a.
Wznieca rebelieb wśród wszyst-
kich

˙
Zydów na całym świecie�

i jest przywódc� sekty nazarej-
czykówc. 6 Próbował też spro-
fanować świ�tyni�, dlatego go
schwytaliśmyd. 7 ——� 8 Kiedy
go przesłuchasz, sam si� przeko-
nasz, że wszystkie nasze oskar-
żenia s� słuszne”.

9 Również
˙
Zydzi przył�czyli

si� do tych oskarżeń, zapew-
niaj�c, że to wszystko prawda.
10 Kiedy namiestnik skin�ł na
Pawła, żeby zabrał głos, on rzekł:

„Dobrze wiem, że już od wie-
lu lat jesteś s�dzi� tego na-
rodu, dlatego ch�tnie wyst�pi�
w swojej obroniee. 11 Sam mo-
żesz sprawdzić, że odk�d przy-
byłem do Jerozolimy, żeby odda-
wać cześć Bogu, min�ło nie
wi�cej niż 12 dni f. 12 I nie przy-
łapano mnie ani na tym, że
spierałem si� z kimś w świ�ty-
ni, ani na tym, że w synago-
gach czy gdzieś w mieście
podburzałem motłoch. 13 Nie
mog� udowodnić ci tego, o co
mnie teraz oskarżaj�. 14 Wy-
znaj� przed tob�, że to, co oni
nazywaj� sekt�, dla mnie jest
świ�t� służb�, któr� pełni� dla
Boga swoich przodkówg. Wie-
rz� we wszystko, co zapisano
w Prawie i pismach prorokówh.
15 I pokładam w Bogu nadziej�,
tak samo zreszt� jak oni, że na-
st�pi zmartwychwstaniei zarów-
no prawych, jak i nieprawych j.

24:5 �Lub „jest wichrzycielem”. �Lub
„całej zamieszkanej ziemi”. 24:7
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16 Z tego wzgl�du robi� wszyst-
ko, co mog�, żeby zachować
czyste sumienie przed Bogiem
i ludźmia. 17 Przybyłem do Je-
rozolimy po wielu latach z da-
rami miłosierdzia�b dla swoje-
go narodu, a także po to, żeby
złożyć ofiary. 18 Zastano mnie
na tym w świ�tyni po oczysz-
czeniu ceremonialnymc. Ale ani
nie gromadziłem przy sobie tłu-
mu, ani nie wzniecałem nie-
pokojów. Byli tam pewni

˙
Zydzi

z Azji�. 19 Powinni być tu
przed tob� i mnie oskarżać,
jeśli naprawd� maj� coś prze-
ciwko mnied. 20 Albo niech lu-
dzie obecni tutaj sami powie-
dz�, co złego u mnie stwierdzili,
gdy stałem przed Sanhedry-
nem— 21 oprócz tego, że sto-
j�c wśród nich, zawołałem: ‚S�-
dzicie mnie dzisiaj, bo wierz�
w zmartwychwstanie!’”e.

22 Feliks, dość dobrze znaj�-
cy fakty dotycz�ce Drogi�f, od-
roczył spraw�, mówi�c: „Podej-
m� decyzj� w tej sprawie, gdy
tylko przyb�dzie dowódca� Liz-
jasz”. 23 I rozkazał setnikowi�,
żeby trzymał Pawła w areszcie,
ale żeby dał mu pewn� miar�
swobody i pozwolił jego ludziom
troszczyć si� o jego potrzeby.

24 Kilka dni później Feliks
przyszedł razem z Druzyll�, swo-
j� żon�, która była

˙
Zydówk�,

i posłał po Pawła, żeby posłu-
chać o wierze w Chrystusa Je-
zusag. 25 Ale gdy Paweł mówił
o prawości, panowaniu nad so-
b� i przyszłym s�dzieh, Feliks si�
przestraszył i rzekł: „Na razie
możesz odejść, a przy okazji zno-

24:17 �Lub „ze wsparciem”. Zob. Słow-
niczek poj�ć. 24:18, 22 �Zob. Słow-
niczek poj�ć. 24:22 �Chodzi o tysi�cz-
nika, oficera dowodz�cego oddziałem
1000 żołnierzy. 24:23 �Lub „centurio-
nowi”, oficerowi dowodz�cemu oddzia-
łem 100 żołnierzy.

wu po ciebie pośl�”. 26 Jedno-
cześnie miał nadziej�, że Paweł
da mu pieni�dze. Dlatego cz�s-
to po niego posyłał i z nim roz-
mawiał. 27 Po upływie dwóch
lat nast�pc� Feliksa został Por-
cjusz Festus. Feliks, chc�c zys-
kać przychylność

˙
Zydówa, pozo-

stawił Pawła w areszcie.

25 Festusb po trzech dniach
od przybycia do prowin-

cji i obj�cia w niej urz�du
udał si� z Cezarei do Jerozoli-
my. 2 Naczelni kapłani i wyso-
ko postawieni

˙
Zydzi złożyli mu

na Pawła skarg�c. Zacz�li go
prosić, 3 żeby okazał im przy-
chylność i sprowadził Pawła do
Jerozolimy. Planowali na niego
zasadzk�, żeby go w drodze za-
bićd. 4 Festus jednak odrzekł,
że Paweł ma zostać w areszcie
w Cezarei i że on sam wkrótce
zamierza tam wrócić. 5 „Niech
wi�c ci z was, którzy maj� wła-
dz�”, powiedział, „pójd� razem
ze mn� i go oskarż�, jeśli na-
prawd� zrobił coś złego”e.

6 Sp�dził wśród nich nie wi�-
cej niż osiem czy 10 dni i udał
si� do Cezarei. A nast�pnego
dnia zasiadł na fotelu s�dziow-
skim i kazał sprowadzić Paw-
ła. 7 Gdy ten przyszedł,

˙
Zydzi,

którzy przybyli z Jerozolimy, ob-
st�pili go i zacz�li wytaczać
przeciw niemu wiele poważnych
zarzutów. Nie potrafili ich jed-
nak udowodnićf.

8 A Paweł rzekł w swojej
obronie: „Nie popełniłem żadne-
go grzechu—ani przeciw żydow-
skiemu Prawu, ani przeciw świ�-
tyni, ani przeciw Cezarowi”g.
9 Wtedy Festus, chc�c zyskać
przychylność

˙
Zydówh, zapytał

Pawła: „Czy chcesz iść do Jero-
zolimy i tam być s�dzony w mo-
jej obecności w zwi�zku z tymi
zarzutami?”. 10 Ale Paweł po-
wiedział: „Stoj� przed fotelem
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s�dziowskim Cezara—i to tu po-
winienem być s�dzony. Nie wy-
rz�dziłem

˙
Zydom żadnej krzyw-

dy, o czym ty również dobrze
wiesz. 11 Jeśli rzeczywiście je-
stem winien, jeśli zrobiłem coś,
za co zasługuj� na śmierća, to
nie wzbraniam si� umrzeć. Ale
jeśli oskarżenia tych ludzi s�
bezpodstawne, to nikt nie ma
prawa im mnie wydać tylko dla-
tego, żeby im okazać przychyl-
ność. Odwołuj� si� do Cezara!”b.
12 Festus, po omówieniu tego
z doradcami, odrzekł: „Odwoła-
łeś si� do Cezara, wi�c do Ceza-
ra pójdziesz”.

13 Po kilku dniach do Ceza-
rei przybył król Agryppa� razem
z Berenike, żeby złożyć Festuso-
wi kurtuazyjn� wizyt�. 14 Gdy
sp�dzili tam już dłuższy czas,
Festus przedstawił królowi spra-
w� Pawła:

„Jest tu jeden człowiek, któ-
rego Feliks pozostawił w aresz-
cie. 15 Kiedy byłem w Jerozoli-
mie, naczelni kapłani i żydowscy
starsi złożyli na niego skarg�c

i domagali si�, żeby został skaza-
ny. 16 Ale ja im odpowiedzia-
łem, że rzymski zwyczaj nie po-
zwala wydać człowieka na znak
przychylności wobec kogoś. Naj-
pierw oskarżony musi si� spo-
tkać z oskarżycielami twarz�
w twarz i mieć szans� przemó-
wić w swojej obronied. 17 Gdy
wi�c tu przybyli, nie zwleka-
łem, lecz zaraz nast�pnego dnia
zasiadłem na fotelu s�dziow-
skim i kazałem przyprowadzić
tego człowieka. 18 Kiedy wy-
st�pili oskarżyciele, nie zarzucili
mu żadnej ze złych rzeczy, któ-
rych si� spodziewałeme. 19 Po
prostu prowadzili z nim jakieś
spory dotycz�ce ich własnej re-

25:13 �Chodzi o Heroda Agrypp� II.
Zob. Słowniczek poj�ć.

ligii�a oraz człowieka o imie-
niu Jezus, który umarł, a który
według zapewnień Pawła żyjeb.
20 Nie wiedz�c, jak rozstrzyg-
n�ć ten spór, zapytałem Paw-
ła, czy chciałby iść do Jerozoli-
my i tam być s�dzony w zwi�zku
z tymi zarzutamic. 21 Ale gdy
on odwołał si� do Najdostoj-
niejszego�d i chciał pozostać w
areszcie, kazałem dalej trzymać
go pod straż�, dopóki nie odeśl�
go do Cezara”.

22 Wtedy Agryppa powie-
dział do Festusa: „Ja też chciał-
bym usłyszeć tego człowieka”e.
„Usłyszysz go jutro”—rzekł Fes-
tus. 23 Nast�pnego dnia Ag-
ryppa i Berenike przybyli z wiel-
k� pomp� i weszli do sali
audiencyjnej w towarzystwie do-
wódców wojskowych� i ważnych
osobistości z miasta. Wtedy na
rozkaz Festusa przyprowadzo-
no Pawła. 24 A Festus powie-
dział: „Królu Agryppo i wszys-
cy, którzy tu z nami jesteście!
Spójrzcie na tego człowieka.
W jego sprawie zwróciła si� do
mnie i tu, i w Jerozolimie ca-
ła społeczność żydowska. Krzy-
cz�c, domagali si� jego śmier-
ci f. 25 Ale ja stwierdziłem, że
nie zrobił nic, za co zasługiwał-
by na śmierćg. Gdy wi�c odwołał
si� do Najdostojniejszego, po-
stanowiłem go do niego odesłać.
26 Nie mog� jednak napisać
o nim swojemu Panu nic pew-
nego. Postawiłem go wi�c przed
wami, a zwłaszcza przed tob�,
królu Agryppo, żeby po przepro-
wadzonym przesłuchaniu mieć
co napisać. 27 Bo wydaje mi

25:19 �Lub „oddawania czci bóstwu”.
25:21 �Lub „Augusta”, co oznacza tu
tytuł używany przez rzymskich impera-
torów. 25:23 �Chodzi o tysi�czników,
oficerów dowodz�cych oddziałem 1000
żołnierzy.
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si� nierozs�dne wysłać wi�źnia
bez podania stawianych mu za-
rzutów”.

26 Agryppaa rzekł do Paw-
ła: „Możesz zabrać głos

w swojej sprawie”. Wtedy Paweł
skin�ł r�k� i rozpocz�ł swoj�
obron�:

2 „Uważam si� za szcz�śliwe-
go, królu Agryppo, że właśnie
przed tob� mog� si� dziś bronić
w zwi�zku ze wszystkim, o co
mnie oskarżaj�

˙
Zydzib, 3 zwłasz-

cza że dobrze znasz wszystkie
żydowskie zwyczaje i kwestie,
wokół których tocz� si� ich spo-
ry. Prosz� ci� wi�c, żebyś mnie
cierpliwie wysłuchał.

4 „O tym, jaki styl życia pro-
wadziłem od młodości wśród
swojego ludu� i w Jerozolimie,
dobrze wiedz� wszyscy

˙
Zydzic,

5 którzy mnie wtedy znali.
Gdyby tylko chcieli, mogliby
zaświadczyć, że żyłem jako fa-
ryzeuszd—zgodnie z zasadami
tego najbardziej rygorystyczne-
go stronnictwa� w naszej reli-
giie. 6 A teraz stoj� przed s�-
dem z powodu nadziei zwi�zanej
z obietnic�, któr� Bóg dał na-
szym przodkomf. 7 Jej speł-
nienia oczekuje 12 naszych ple-
mion, dniem i noc� gorliwie
pełni�c świ�t� służb� dla Bo-
ga. To właśnie w zwi�zku z t�
nadziej�, królu, oskarżaj� mnie˙
Zydzig.

8 „Dlaczego uważa si� u was
za rzecz niewiarygodn�, że Bóg
wskrzesza umarłych? 9 Ja sam
byłem przekonany, że powinie-
nem na różne sposoby wy-
st�pować przeciw Jezusowi Na-
zarejczykowi�. 10 Tak właśnie
post�powałem w Jerozolimie.
Otrzymałem pełnomocnictwo

26:4 �Lub „narodu”. 26:5 �Lub „tej
najbardziej rygorystycznej sekty”.
26:9 �Dosł. „przeciw imieniu Jezusa Na-
zarejczyka”.

od naczelnych kapłanówa i za-
mkn�łem w wi�zieniach wie-
lu świ�tychb. I oddawałem swój
głos na to, żeby zostali strace-
ni. 11 Cz�sto karałem ich we
wszystkich synagogach, próbu-
j�c ich zmusić do wyrzeczenia
si� wiary. Byłem na nich tak roz-
wścieczony, że prześladowałem
ich nawet w odległych miastach.

12 „Kiedy w tym celu wyru-
szyłem do Damaszku z pełno-
mocnictwem i zleceniem od
naczelnych kapłanów, 13 w po-
łudnie podczas drogi zobaczy-
łem, królu, światło z nieba,
jaśniejsze niż blask słońca. Roz-
błysło ono wokół mnie i wokół
tych, którzy ze mn� w�drowalic.
14 Gdy wszyscy padliśmy na
ziemi�, usłyszałem czyjś głos—
ktoś przemówił do mnie w j�-
zyku hebrajskim: ‚Saulu, Sau-
lu, czemu mnie prześladujesz?
Sam sobie wyrz�dzasz krzywd�,
wierzgaj�c przeciw ościeniom�’.
15 Zapytałem: ‚Kim jesteś, Pa-
nie?’. A Pan rzekł: ‚Ja jes-
tem Jezus, którego ty prześla-
dujesz. 16 Wstań jednak, bo po
to ci si� ukazałem, żeby ci� wy-
brać na sług� i świadka—byś gło-
sił o tym, co widziałeś i co jesz-
cze dam ci zobaczyć�d. 17 B�d�
ci� ratował przed tym ludem
i przed narodami, do których ci�
posyłame, 18 żeby im otworzyć
oczyf—by odwrócili si� od ciem-
nościg i skierowali ku światłuh,
by odeszli spod władzy Szatana i

pod władz� Boga. A wtedy dzi�-
ki wierze we mnie b�d� mogli
uzyskać przebaczenie grzechówj

i dziedzictwo wśród uświ�co-
nych’.

19 „Nie mogłem wi�c, królu
Agryppo, sprzeciwić si� temu, co

26:14 �Oścień to kij o zaostrzonym koń-
cu używany do poganiania zwierz�t.
26:16 �Lub „zobaczyć w zwi�zku ze
mn�”.
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usłyszałem w tej niebiańskiej wi-
zji. 20 I najpierw w Damaszkua,
a potem w Jerozolimieb i całej
Judei, jak również wśród innych
narodów nawoływałem ludzi,
żeby okazali skruch� i nawrócili
si� do Boga, spełniaj�c uczynki
świadcz�ce o skruszec. 21 To
dlatego

˙
Zydzi schwytali mnie

w świ�tyni i próbowali zabićd.
22 Jednak dzi�ki pomocy od Bo-
ga po dziś dzień daj� świadec-
two zarówno małym, jak i wiel-
kim. Nie mówi� nic oprócz tego,
co miało nast�pić zgodnie z pis-
mami proroków i pismami Moj-
żeszae— 23 że Chrystus musiał
cierpiećf i że jako pierwszy ze
zmartwychwstałychg miał ogła-
szać światło zarówno temu ludo-
wi, jak i innym narodom”h.

24 Gdy Paweł mówił to w
swojej obronie, Festus zawołał:
„Oszalałeś, Pawle! Twoja wielka
wiedza� doprowadziła ci� do sza-
leństwa!”. 25 Na to Paweł rzekł:
„Nie oszalałem, Wasza Ekscelen-
cjo Festusie. Jestem przy zdro-
wych zmysłach i mówi� prawd�.
26 Król, do którego zwracam
si� tak otwarcie, dobrze o tym
wszystkim wie. Jestem przeko-
nany, że żadna z tych rzeczy
nie uszła jego uwagi, bo prze-
cież nie działo si� to w ukry-
ciu i. 27 Czy ty, królu Agryp-
po, wierzysz prorokom? Wiem, że
wierzysz”. 28 Agryppa rzekł do
Pawła: „Jeszcze troch�, a prze-
konałbyś mnie, żebym został
chrześcijaninem”. 29 Na to Pa-
weł powiedział: „Oby Bóg spra-
wił, żeby wcześniej czy później
nie tylko ty, ale i wszyscy, którzy
mnie dzisiaj słysz�, stali si� tacy
jak ja—z wyj�tkiem tych kajdan”.

30 Wtedy król wstał.Wstał też
namiestnik i Berenike oraz ci,
którzy z nimi siedzieli. 31 Od-
chodz�c, zacz�li mówić jeden

26:24 �Lub „uczoność”.

do drugiego: „Ten człowiek nie
robi nic, za co zasługiwałby na
śmierć czy uwi�zienie”a. 32 A
Agryppa powiedział do Festusa:
„Gdyby nie to, że odwołał si� do
Cezara, można by go zwolnić”b.

27 Gdy już postanowiono, że
mamy odpłyn�ć do Italiic,

Pawła i jakichś innych wi�źniów
przekazano setnikowi� o imie-
niu Juliusz, z oddziału Augusta.
2 Wsiedliśmy na statek z Ad-
ramyttionu, maj�cy zawijać do
portów wzdłuż wybrzeża Azji�,
i wyruszyliśmy w morze. Był
z nami Arystarchd, Macedoń-
czyk z Tesaloniki. 3 Nast�pne-
go dnia przybyliśmy do Sydonu.
Juliusz potraktował Pawła życz-
liwie� i pozwolił mu iść do przy-
jaciół, żeby mogli si� o niego za-
troszczyć.

4 Gdy stamt�d odpłyn�liśmy,
z powodu przeciwnych wiatrów
żeglowaliśmy pod osłon� Cyp-
ru. 5 Nast�pnie płyn�liśmy po
otwartym morzu wzdłuż Cylicji
i Pamfilii i zawin�liśmy do portu
w Mirze w Licji. 6 Setnik zna-
lazł tam statek z Aleksandrii,
który płyn�ł do Italii, i wsadził
nas na niego. 7 Potem po wie-
lu dniach powolnej żeglugi led-
wie dotarliśmy do Knidos. Po-
nieważ wiatr nie pozwalał nam
posuwać si� prosto przed siebie,
pożeglowaliśmy pod osłon� Kre-
ty, mijaj�c po drodze Salmone.
8 Z trudem płyn�liśmy wzdłuż
wybrzeża i przybyliśmy do miej-
sca o nazwie Pi�kne Przystanie,
w pobliżu miasta Lasea.

9 Po dość długim czasie, gdy
żegluga stała si� ryzykowna,
bo min�ł już nawet post zwi�-
zany z Dniem Przebłaganiae,

27:1 �Lub „centurionowi”, oficerowi do-
wodz�cemu oddziałem 100 żołnierzy.
27:2 �Zob. Słowniczek poj�ć. 27:3
�Lub „po ludzku”.
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a Dz 9:22

b Dz 9:28

c Mt 3:8

d Dz 21:30, 31

e Łk 24:27, 44
Rz 3:21

f Ps 22:7
Ps 35:19
Iz 50:6
Iz 53:5

g Ps 16:10

h Ps 18:49
Iz 11:10
Łk 2:30-32

i Jn 18:20
��������������������
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Dz 25:24, 25

b Dz 25:11, 12
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c Dz 25:12

d Dz 19:29
Dz 20:4
Kol 4:10

e Kpł 16:29, 30
Kpł 23:27
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Paweł zasugerował: 10 „Widz�,
że dalsza podróż może nas na-
razić na szkody i wielkie stra-
ty—możemy stracić nie tylko ła-
dunek i statek, ale też życie�”.
11 Ale setnik słuchał raczej
sternika i właściciela statku niż
tego, co mówił Paweł. 12 Po-
nieważ port nie nadawał si� do
przezimowania, wi�kszość dora-
dzała, żeby stamt�d odpłyn�ć
i spróbować jakoś dotrzeć na zi-
m� do Feniksu, portu na Krecie
wychodz�cego na północny i po-
łudniowy wschód.

13 Kiedy łagodnie powiał
wiatr południowy, żeglarze po-
myśleli, że już osi�gn�li swój
cel. Podnieśli wi�c kotwic� i za-
cz�li płyn�ć wzdłuż Krety, bli-
sko brzegu. 14 Jednak wkrót-
ce potem nadci�gn�ł gwałtowny
wiatr nazywany eurakwilo�.
15 Gdy porwał on statek, tak
że nie można go było utrzymać
dziobem do wiatru, daliśmy za
wygran� i zacz�liśmy dryfować.
16 Potem płyn�liśmy pod osło-
n� wysepki o nazwie Kauda, ale
mimo to ledwie zdołaliśmy zapa-
nować nad łódk�� holowan� przy
rufie. 17 Kiedy żeglarze wci�g-
n�li j� na pokład, zacz�li opa-
sywać statek od spodu. A bo-
j�c si�, że ugrz�zn� na mieliźnie
Syrty�, spuścili żagiel� i zacz�li
dryfować. 18 Ponieważ nawał-
nica strasznie nami miotała, na-
zajutrz zacz�li odci�żać statek.
19 Trzeciego dnia własnymi r�-
kami wyrzucili takielunek.

20 Przez wiele dni nie było
widać słońca ani gwiazd, a gwał-

27:10 �Lub „swoje dusze”. 27:14
�Wiatr północno-wschodni. 27:16
�Chodzi o łódk�, która mogła słu-
żyć jako szalupa ratunkowa. 27:17
�Zob. Słowniczek poj�ć. �Najwyraź-
niej chodzi o drzewce i olinowanie pod-
trzymuj�ce żagiel.

towna� nawałnica wci�ż na nas
napierała. W końcu zacz�ła gas-
n�ć wszelka nadzieja na to,
że si� uratujemy. 21 Ludzie od
długiego czasu nic nie jedli. Pa-
weł stan�ł wśród nich i powie-
dział: „Gdybyście posłuchali mo-
jej rady i nie odpływali z Krety,
nie byłoby takich szkód i strata.
22 Mimo to prosz� was te-
raz: nabierzcie odwagi, bo nikt�
z was nie zginie—rozbije si� tyl-
ko statek. 23 Tej nocy stan�ł
przy mnie aniołb Boga, do któ-
rego należ� i dla którego peł-
ni� świ�t� służb�, 24 i powie-
dział: ‚Nie bój si�, Pawle. Musisz
stan�ć przed Cezaremc, a ze
wzgl�du na ciebie Bóg uratuje
wszystkich, którzy z tob� żeglu-
j�’. 25 Nabierzcie wi�c odwagi,
bo wierz� Bogu, że b�dzie do-
kładnie tak, jak mi przekazano.
26 Musimy jednak zostać wyrzu-
ceni na brzeg jakiejś wyspy”d.

27 Zapadła 14 noc. Miota-
ło nami po Morzu Adrii. O pół-
nocy żeglarze zacz�li przypusz-
czać, że zbliżaj� si� do jakiegoś
l�du. 28 Zmierzyli sond� gł�-
bokość i okazało si�, że wynosi
ona 20 s�żni�. Nieco dalej zno-
wu spuścili sond� i tym razem
gł�bokość wynosiła 15 s�żni�.
29 W obawie, że możemy wpaść
na skały, zrzucili z rufy cztery
kotwice. Nie mogli doczekać si�
świtu. 30 W pewnym momen-
cie, próbuj�c zbiec ze statku, za-
cz�li spuszczać na morze łódk�
pod pretekstem zrzucenia kot-
wic z dziobu. 31 Wtedy Paweł
powiedział do setnika i żołnie-
rzy: „Jeśli ci ludzie nie zostan�
na statku, nie b�dziecie mo-
gli si� uratować”e. 32 ˙

Zołnierze

27:20 �Dosł. „niemała”. 27:22 �Lub
„żadna dusza”. 27:28 �Czyli 36 m.
Zob. Dodatek B14. �Czyli 27 m. Zob.
Dodatek B14.
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a Dz 27:9, 10

b Dz 5:18, 19
Heb 1:7, 14

c Dz 23:11
Dz 25:11, 12

d Dz 28:1

e Dz 27:22
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odci�li wi�c liny łódki i pozwo-
lili jej spaść do morza.

33 Tuż przed świtem Paweł
zacz�ł ich wszystkich zach�cać,
żeby coś zjedli: „Już 14 dzień
przestraszeni czekacie bez żad-
nego posiłku. 34 Dlatego pro-
sz� was, żebyście coś zjedli. To
dla waszego dobra, bo nikomu
z was nawet włos z głowy nie
spadnie”. 35 Po tych słowach
wzi�ł chleb, przy wszystkich po-
dzi�kował za niego Bogu, poła-
mał go i zacz�ł jeść. 36 Wszys-
cy wi�c nabrali otuchy i sami też
zacz�li jeść. 37 A w sumie by-
ło nas na statku 276�. 38 Gdy
już najedli si� do syta, wyrzucili
za burt� pszenic�, żeby odci�żyć
stateka.

39 Kiedy nastał dzień, żegla-
rze zobaczyli l�db, ale nie po-
trafili go rozpoznać. Dostrzegli
jednak jak�ś zatok� z piaszczys-
tym wybrzeżem i postanowili, że
spróbuj� doprowadzić do niego
statek. 40 Odci�li wi�c kotwi-
ce, żeby zostały w morzu, a jed-
nocześnie rozluźnili wi�zania
wioseł sterowych. Potem nasta-
wili przedni żagiel pod wiatr
i skierowali si� w stron� brze-
gu. 41 Gdy wpadli na mielizn�
omywan� z obu stron przez mo-
rze, dziób statku w ni� za-
rył i pozostał nieruchomy, a ru-
fa pod naporem fal zacz�ła si�
gwałtownie rozpadaćc. 42 Wte-
dy żołnierze postanowili poza-
bijać wi�źniów, żeby żaden nie
odpłyn�ł i nie uciekł. 43 Ale
setnik chciał uratować Pawła
i powstrzymał ich od tego zamia-
ru. Tym, którzy umieli pływać,
rozkazał, żeby skoczyli do wody
i pierwsi płyn�li w stron� l�du.
44 A pozostali mieli si� tam do-
stać na deskach albo na szcz�t-
kach statku. Tak oto wszyscy ca-
ło dotarli na l�dd.

27:37 �Lub „276 dusz”.

28 Po bezpiecznym dotarciu
na brzeg dowiedzieliśmy

si�, że wyspa nazywa si� Maltaa.
2 Miejscowi ludzie� potrakto-
wali nas wyj�tkowo życzliwie�.
Rozpalili ognisko i serdecznie
nas wszystkich przyj�li, bo pa-
dał deszcz i było zimno. 3 Ale
gdy Paweł zebrał wi�zk� chrus-
tu i położył j� na ogień, pod
wpływem gor�ca wypełzła żmija
i uczepiła si� jego r�ki. 4 Kie-
dy miejscowi zobaczyli to jado-
wite stworzenie wisz�ce u je-
go r�ki, zacz�li mówić jeden do
drugiego: „Ten człowiek na pew-
no jest morderc�. Chociaż ura-
tował si� na morzu, sprawied-
liwość� nie pozwoliła mu dalej
żyć”. 5 Paweł jednak strz�sn�ł
żmij� w ogień i nie poniósł żad-
nej szkody. 6 Tymczasem oni
spodziewali si�, że spuchnie al-
bo nagle padnie martwy. Kiedy
odczekali dłuższ� chwil� i zoba-
czyli, że nic mu si� nie stało,
zmienili zdanie i zacz�li mówić,
że jest bogiem.

7 Ziemie w pobliżu tego miej-
sca należały do naczelnika wy-
spy o imieniu Publiusz, któ-
ry zaprosił nas do siebie i przez
trzy dni gościnnie przyjmował.
8 Ojciec Publiusza akurat le-
żał w gor�czce, chory na czer-
wonk�. Paweł poszedł do nie-
go, pomodlił si�, włożył na
niego r�ce i go uzdrowiłb. 9 Po
tym zdarzeniu również inni
chorzy na wyspie zacz�li do
niego przychodzić i byli uzdra-
wianic. 10 W dowód szacunku
ofiarowali nam wiele podarun-
ków, a gdy odpływaliśmy, zała-
dowali nam na statek wszystko,
czego potrzebowaliśmy.

28:2 �Lub „obcoj�zyczni mieszkańcy
wyspy”. �Lub „po ludzku”. 28:4 �Gr.
dı́ke. Może chodzić o bogini� o imieniu
Dike, wymierzaj�c� mściw� sprawied-
liwość, albo o poj�cie sprawiedliwości
w sensie ogólnym.
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11 Odpłyn�liśmy trzy miesi�-
ce później statkiem z Aleksan-
drii, który zimował na wyspie.
Miał on figur� dziobow� „Sy-
nowie Zeusa”. 12 Zawin�liśmy
do portu w Syrakuzach i za-
trzymaliśmy si� tam na trzy
dni. 13 Stamt�d popłyn�liśmy
wzdłuż wybrzeża i przybyliśmy
do Regium. A dzień później po-
wiał wiatr południowy i na-
zajutrz dotarliśmy do Puteoli.
14 Tam znaleźliśmy braci i na
ich prośb� pozostaliśmy z nimi
siedem dni, a potem ruszyliśmy
w stron� Rzymu. 15 Gdy tam-
tejsi bracia usłyszeli o nas, wy-
szli nam na spotkanie aż do Ryn-
ku Appiusza i do Trzech Gospód.
Paweł na ich widok podzi�kował
Bogu i nabrał odwagia. 16 Kie-
dy w końcu przyszliśmy do Rzy-
mu, Paweł otrzymał zgod�, żeby
zamieszkać samemu pod straż�
żołnierza.

17 Trzy dni później zwo-
łał wysoko postawionych

˙
Zydów,

a kiedy si� zgromadzili, przemó-
wił do nich: „Bracia, mimo że nie
zrobiłem nic złego ani przeciw
ludowi, ani wbrew zwyczajom
naszych przodkówb, zostałem
uwi�ziony w Jerozolimie i wyda-
ny w r�ce Rzymianc. 18 Ci
po przesłuchaniud chcieli mnie
zwolnić, bo nie było powodu,
żeby mnie skazano na śmierće.
19 Ale

˙
Zydzi sprzeciwili si� te-

mu i byłem zmuszony odwołać
si� do Cezaraf—ale nie po to,
żeby oskarżyć o coś swój na-
ród. 20 Właśnie dlatego prosi-
łem, żeby móc si� z wami zo-
baczyć i do was przemówić.
Bo to z powodu nadziei Izra-
ela jestem zwi�zany tym łańcu-
chem”g. 21 Powiedzieli do nie-
go: „Nie otrzymaliśmy z Judei
listów w twojej sprawie. Rów-
nież żaden z przybyłych stamt�d
braci nic na ciebie nie doniósł,

nie powiedział o tobie nic złego.
22 Chcemy wi�c od ciebie usły-
szeć, co myślisz, bo jeśli chodzi
o t� sekt�a, wiemy, że wsz�dzie
mówi si� przeciw niej”b.

23 Wyznaczyli dzień kolejne-
go spotkania i jeszcze liczniej
przyszli do niego na kwater�.
A on od rana do wieczora wyjaś-
niał im spraw�, daj�c dokładne
świadectwo o Królestwie Bożym
i używaj�c przekonuj�cych argu-
mentów na temat Jezusac zarów-
no z Prawa Mojżeszowegod, jak
i pism prorokówe. 24 Niektórzy
uwierzyli w to, co mówił, ale inni
nie uwierzyli. 25 Ponieważ nie
zgadzali si� ze sob�, zacz�li od-
chodzić. Wtedy Paweł zrobił na-
st�puj�c� uwag�:

„Duch świ�ty trafnie powie-
dział waszym przodkom przez
proroka Izajasza. 26 Rzekł: ‚Idź
do tego ludu i powiedz: „B�dzie-
cie słuchać, ale na pewno nie
zrozumiecie, i b�dziecie patrzeć,
ale na pewno nie zobaczycief.
27 Bo nieczułe stało si� serce
tego ludu i zakryli swoje uszy,
i zamkn�li swoje oczy, żeby cza-
sem nie widzieć swoimi oczami
ani nie słyszeć swoimi uszami,
ani nie zrozumieć swoim ser-
cem, żeby nie zawrócić i żebym
ich nie uzdrowił” ’g. 28 Wiedz-
cie wi�c, że nowina o wybawie-
niu, jakie zapewnia Bóg, zosta-
ła posłana do innych narodówh.
One na pewno jej posłuchaj�” i.
29 ——�

30 Pozostawał tam całe dwa
lata w wynaj�tym przez sie-
bie domuj i życzliwie przyjmo-
wał wszystkich, którzy do nie-
go przychodzili. 31 Głosił im
o Królestwie Bożym i z cał�
śmiałości��k, bez żadnych prze-
szkód, nauczał o Panu Jezusie
Chrystusie.

28:29 �Zob. Dodatek A3. 28:31 �Lub
„najwi�ksz� swobod� mowy”.
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1559 RZYMIAN Zarys treści do 1:17

1 Pisze do was Paweł, niewol-
nik Chrystusa Jezusa, powo-

łany na apostoła, wyznaczony�
do głoszenia dobrej nowiny od
Bogaa, 2 któr� On z wyprze-
dzeniem przekazał w świ�tych
Pismach przez swoich proro-
ków. 3 Ta dobra nowina doty-
czy Jego Syna, który pod wzgl�-
dem cielesnym� był potomkiem
Dawidab, 4 lecz moc� ducha
świ�tego� powstał z martwych
i został uznany za Syna Bożegoc.
Jest to Jezus Chrystus, nasz
Pan. 5 Dzi�ki niemu obdarzo-
no mnie� niezasłużon� życzli-
wości� i powołano na apostoład,
żeby ludzie ze wszystkich naro-
dówe mogli okazać wiar� i po-
słuszeństwo i sławić tym jego
imi�. 6 Spośród tych narodów
również wy zostaliście powoła-
ni, żeby należeć do Jezusa
Chrystusa. 7 Pisz� do wszyst-
kich, którzy s� w Rzymie, do
tych, których Bóg kocha, powo-
łanych, żeby być świ�tymi:

Niech Bóg, nasz Ojciec, i Pan
Jezus Chrystus okazuj� wam
niezasłużon� życzliwość i udzie-
laj� pokoju.

8 Na pocz�tku chciałbym po-
wiedzieć, że dzi�kuj� za was
wszystkich swojemu Bogu w

1:1 �Dosł. „oddzielony”. 1:3 �Dosł.
„według ciała”. 1:4 �Dosł. „ducha świ�-
tości”. 1:5 �Dosł. „otrzymaliśmy”. Pa-
weł używa tu liczby mnogiej w odniesie-
niu do samego siebie.

imi� Jezusa Chrystusa, bo o wa-
szej wierze mówi si� na całym
świecie. 9 Bóg, dla którego ca-
łym sercem� pełni� świ�t� służ-
b�, głosz�c dobr� nowin� o Jego
Synu, jest mi świadkiem, że za-
wsze wspominam o was w swo-
ich modlitwacha 10 i błagam,
żeby—jeśli to możliwe, jeśli taka
b�dzie wola Boża—w końcu uda-
ło mi si� do was przyjść. 11 Bo
gor�co pragn� was zobaczyć, że-
by podzielić si� z wami jakimś
duchowym darem i was umocnić
12 albo raczej żebyśmy mogli
zach�cić si� nawzajemb swoj�
wiar�—ja wasz�, a wy moj�.

13 Chc�, bracia, byście wie-
dzieli, że już wiele razy zamie-
rzałem do was przyjść, żeby też
wśród was zebrać plon jak wśród
pozostałych narodów. Ale za każ-
dym razem napotykałem prze-
szkody. 14 Jestem dłużnikiem
Greków i nie-Greków�, wykształ-
conych i niewykształconych.
15 Dlatego jestem gotowy gło-
sić dobr� nowin� również wam,
tam w Rzymiec. 16 Nie wsty-
dz� si� dobrej nowinyd. Jest ona
przecież przejawem mocy Bożej
i może zapewnić wybawienie każ-
demu, kto wierzye—najpierw

˙
Zy-

dowif, a potem też Grekowi�g.
17 Bo ten, kto ma wiar�, dostrze-
ga w dobrej nowinie prawość

1:9 �Dosł. „duchem”. 1:14 �Lub „cu-
dzoziemców”. Dosł. „barbarzyńców”.
1:16 �Zob. Słowniczek poj�ć.

Paweł sług� głosz�cym innym
narodom (14-21)

Planowana podróż Pawła (22-33)

16 Paweł rekomenduje Febe (1, 2)
Pozdrowienia dla chrześcijan
w Rzymie (3-16)

Ostrzeżenie przed podziałami (17-20)
Pozdrowienia od współpracowników
Pawła (21-24)´

Swi�ta tajemnica wyjawiona (25-27)
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Boż� i w rezultacie jego wiara
jeszcze wzrastaa, tak jak jest na-
pisane: „Lecz prawy b�dzie żył
dzi�ki wierze”b.

18 Bóg wylewa z nieba swój
gniew�c na wszystkich bezboż-
nych i nieprawych ludzi, któ-
rzy w nieprawy sposób zagłusza-
j� prawd�d. 19 Bo to, co można
wiedzieć o Bogu, jest dla nich zu-
pełnie jawne—On przecież sam
im to wyjawiłe. 20 Choć jest nie-
widzialny, to Jego przymioty—
Jego wieczna mocf i boskośćg—
s� wyraźnie widoczne już od
stworzenia świata. Można je
dostrzec dzi�ki temu, co zosta-
ło stworzoneh. Dlatego tacy lu-
dzie s� bez wymówki. 21 Bo
chociaż wiedzieli o Bogu, nie wy-
chwalali Go jako Boga ani Mu
nie dzi�kowali. Ich umysły stały
si� puste, a ich nierozumne serca
ogarn�ła ciemność i. 22 Mimo
że uważali si� za m�drych, stali
si� głupi 23 i zamienili chwa-
ł� niezniszczalnego Boga na po-
dobizny zniszczalnego człowieka,
a także ptaków, zwierz�t czworo-
nożnych i gadów�j.

24 Dlatego też Bóg, stosow-
nie do pragnień ich serc, zo-
stawił ich na pastw� nieczys-
tości, żeby hańbili swoje ciała.
25 Zamienili oni prawd� Bo-
ż� na kłamstwo i wielbili stwo-
rzenie—dla niego pełnili świ�t�
służb� zamiast dla Stwórcy, któ-
ry powinien być wysławiany na
wieki. Amen. 26 Właśnie dla-
tego Bóg zostawił ich na pastw�
niepohamowanych ż�dz seksual-
nychk. Kobiety zamieniły sto-
sunki seksualne zgodne z natur�
na przeciwne naturze l. 27 Po-
dobnie m�żczyźni zrezygnowali
ze zgodnych z natur� stosunków
seksualnych z kobiet� i gwał-

1:18 �Dosł. „[Boży gniew z nieba] si� ob-
jawia”. 1:23 �Lub „pełzaj�cych”.

townie zapłon�li ż�dz� jedni
do drugich, m�żczyźni do m�ż-
czyzna. Zacz�li dopuszczać si�
tego, co ohydne, na samych sie-
bie ści�gaj�c kar�� należn� za
złe post�powanieb.

28 Ponieważ nie chcieli po-
znać Boga�, On zostawił ich na
pastw� niewłaściwego sposo-
bu myślenia, żeby robili to, co
nie przystoic. 29 S� wi�c pełni
wszelkiej nieprawościd, niegodzi-
wości, chciwości�e, zła, zawiścif,
skłonni do morderstwg, kłótni,
podst�pnih, złośliwi i, rozsiewaj�
pogłoski�, 30 rzucaj� oszczer-
stwa j, nienawidz� Boga, s� zuch-
wali, wyniośli, chełpliwi, knuj�
zło�, s� nieposłuszni rodzicomk,
31 nie maj� zrozumienial, ła-
mi� obietnice, s� pozbawieni na-
turalnych uczuć i niemiłosierni.
32 Choć bardzo dobrze wie-
dz�, że zgodnie z prawym po-
stanowieniem Bożym dopuszcza-
j�cy si� czegoś takiego zasługuj�
na śmierćm, nie tylko dalej to ro-
bi�, ale też z uznaniem odnosz�
si� do innych, którzy tak post�-
puj�.

2 Dlatego kimkolwiek jesteś,
człowiekun, nie ma dla ciebie

wytłumaczenia, jeśli kogoś os�-
dzasz. Gdy os�dzasz innych, wy-
dajesz wyrok na samego siebie,
bo os�dzasz, a robisz te same
rzeczyo. 2 A wiemy, że tych,
którzy si� ich dopuszczaj�, cze-
ka zgodny z prawd� s�d Boży.

3 Czy myślisz, człowieku, że
unikniesz s�du Bożego, gdy os�-
dzasz innych, a robisz to samo
co oni? 4 Albo czy gardzisz bo-
gactwem Bożej życzliwościp, wy-
rozumiałościq i cierpliwościr, nie

1:27 �Lub „odbieraj�c pełn� zapłat�”.
1:28 �Lub „nie zamierzali zważać na Bo-
ga”. 1:29 �Lub „zachłanności”. �Lub
„plotki”. 1:30 �Lub „obmyślaj� to, co
szkodliwe”.
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zdaj�c sobie sprawy, że Bóg
w swojej dobroci próbuje ci po-
móc okazać skruch�?a 5 Przez
swój upór i serce nieskłonne do
skruchy ści�gasz� na siebie Bo-
ży gniew. Spadnie on na cie-
bie w dniu gniewu Boga, gdy
si� objawi Jego prawy s�db.
6 On odpłaci każdemu stosow-
nie do jego uczynkówc: 7 tym,
którzy przez wytrwałość w czy-
nieniu dobra zabiegaj� o chwa-
ł�, szacunek i niezniszczalnośćd,
da życie wieczne, 8 natomiast
na przekornych, nieposłusznych
prawdzie, a posłusznych niepra-
wości, wyleje swój wielki gniewe.
9 Ucisk i udr�ka czeka każdego
człowieka�, który czyni zło, naj-
pierw

˙
Zyda, a potem też Greka�,

10 natomiast chwała, szacunek
i pokój—każdego, kto czyni to,
co dobre, najpierw

˙
Zydaf, a po-

tem też Greka�g. 11 Bo Bóg nie
jest stronniczyh.

12 Wszyscy, którzy zgrzeszyli,
nie znaj�c prawa�— nie znaj�c
prawa, zgin� i. Ale wszyscy, któ-
rzy zgrzeszyli, znaj�c prawo —
przez prawo zostan� os�dzeni j.
13 Bo w oczach Boga nie ci
s� prawi, którzy słuchaj� pra-
wa, lecz ci, którzy je wypełnia-
j�—to oni zostan� uznani za pra-
wychk. 14 Kiedy ludzie z innych
narodów, którzy nie znaj� pra-
wal, z natury czyni� to, czego pra-
wo wymaga, to chociaż nie zna-
j� prawa, sami dla siebie s�
prawem. 15 Tacy pokazuj�, że
treść prawa jest zapisana w ich
sercach. A sumienie służy im za
świadka i we własnych myślach
oskarżaj� si� lub uniewinniaj�.
16 Stanie si� to jawne w dniu,
gdy Bóg przez Chrystusa Jezusa
os�dzi wszystko, co ludzie skry-
waj�m—zgodnie z głoszon� prze-
ze mnie dobr� nowin�.

2:5 �Dosł. „gromadzisz”. 2:9 �Lub
„dusz� każdego człowieka”. 2:9, 10, 12
�Zob. Słowniczek poj�ć.

17 Jeśli wi�c z nazwy jesteś˙
Zydema, jeśli polegasz na Prawie
i szczycisz si� Bogiem, 18 znasz
Jego wol� i potrafisz rozpo-
znać, co ma najwi�ksz� war-
tość, bo nauczono� ci� Prawab,
19 jeśli trwasz w przekonaniu,
że jesteś przewodnikiem ślepych
i światłem dla b�d�cych w ciem-
ności, 20 człowiekiem korygu-
j�cym nierozs�dnych, nauczycie-
lem małych dzieci oraz tym,
który znajduje w Prawie podsta-
wy wiedzy i prawdy, 21 to cze-
mu skoro uczysz drugiego, nie
uczysz samego siebie?c Głosisz:
„Nie kradnij”d, a sam krad-
niesz? 22 Mówisz: „Nie cudzo-
łóż”e, a sam cudzołożysz? Masz
wstr�t do bożków, a okradasz
świ�tynie? 23 Szczycisz si� Pra-
wem, a łamaniem Prawa zniewa-
żasz Boga? 24 Tak jak napisa-
no, „z waszego powodu narody
bluźni� imieniu Bożemu”f.

25 Obrzezanieg w gruncie rze-
czy przynosi pożytek tylko wte-
dy, gdy przestrzegasz Prawah.
A jeśli łamiesz Prawo, to choć zo-
stałeś obrzezany, jest tak, jakbyś
był nieobrzezany. 26 Jeśli wi�c
nieobrzezany i przestrzega pra-
wych wymagań Prawa, to choć
nie został obrzezany, czy nie
b�dzie uznany za obrzezanego?j

27 I dzi�ki wypełnianiu Prawa
człowiek nieobrzezany na cie-
le ci� os�dzi, bo ty—choć masz
spisany kodeks i zostałeś obrze-
zany—łamiesz Prawo. 28 Tak
wi�c prawdziwym

˙
Zydem nie

jest ten, kto jest nim na ze-
wn�trzk, ani prawdziwym obrze-
zaniem nie jest to, które widać
na zewn�trz, na ciele l. 29 Praw-
dziwym

˙
Zydem jest ten, kto jest

nim wewn�trzm, a prawdziwym
obrzezaniem jest obrzezanie ser-
can, które dokonuje si� za spraw�

2:18 �Lub „ustnie nauczono”.
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ducha, a nie na podstawie spisa-
nego kodeksua. Taki człowiek
otrzymuje pochwał� nie od ludzi,
ale od Bogab.

3 Jaka wi�c jest przewaga
˙
Zy-

dów nad innymi albo jaka
korzyść z obrzezania? 2 Wielka
pod każdym wzgl�dem. Przede
wszystkim dlatego, że to im po-
wierzono świ�te słowa Bożec.
3 Co wi�c powiedzieć o tych,
którym zabrakło wiary? Czy
ich brak wiary miałby przekreś-
lić wierność Boga? 4 Nic po-
dobnego! Bóg okaże si� prawdo-
mównyd, choćby każdy człowiek
okazał si� kłamc�e. Jak zresz-
t� napisano: „Okazujesz si� pra-
wy w swoich słowach i wy-
grasz, gdy b�dziesz os�dzany”f.
5 Jeśli jednak przez nasz� nie-
prawość jeszcze wyraźniej widać
prawość Boż�, to co powiemy?
Czy Bóg jest niesprawiedliwy,
gdy wylewa swój gniew? (Mó-
wi�, jak mówi� ludzie). 6 Abso-
lutnie! W przeciwnym razie jak
Bóg miałby s�dzić świat?g

7 Ale jeśli przez moje kłam-
stwo jeszcze wyraźniej widać,
że Bóg mówi prawd�, i to przy-
nosi Mu chwał�, to dlaczego je-
stem s�dzony jako grzesznik?
8 I dlaczego nie powiedzieć:
„Czyńmy zło, żeby wynikło z te-
go dobro”? Niektórzy przypisuj�
nam te słowa. Takich ludzi cze-
ka sprawiedliwy wyrokh.

9 Czy wi�c jesteśmy w lep-
szym położeniu niż inni? Wcale
nie! Jak wykazaliśmy wcześniej,
wszyscy s� pod władz� grze-
chu— zarówno

˙
Zydzi, jak i Gre-

cy�i. 10 Napisano przecież: „Nie
ma człowieka prawego — ani jed-
negoj. 11 Nie ma nikogo wnikli-
wego, nie ma nikogo, kto by
szukał Boga. 12 Wszyscy ludzie

3:9, 19 �Zob. Słowniczek poj�ć.

zboczyli z drogi, wszyscy stali
si� bezwartościowi. Nie ma niko-
go, kto by okazywał życzli-
wość — ani jednego”a. 13 „Ich
gardło to otwarty grób, oszuku-
j� swoim j�zykiem”b. „Maj� w us-
tach jad żmij”c. 14 „Ich usta s�
pełne przekleństw i goryczy”d.
15 „Ich nogi śpiesz� do przele-
wu krwi”e. 16 „Swoje drogi zna-
cz� zniszczeniem i nieszcz�ś-
ciem, 17 a droga pokoju jest im
obca”f. 18 „Nie boj� si� Boga”g.

19 Wiemy, że do tych, któ-
rzy podlegaj� Prawu�, skiero-
wane zostało wszystko, co Pra-
wo mówi, tak żeby żadne usta
nie miały wymówki i żeby cały
świat podlegał karze od Bogah.
20 Dlatego nikt� nie zostanie
uznany przez Niego za prawe-
go na podstawie uczynków wy-
maganych przez Prawo i, bo Pra-
wo dokładnie nam uświadamia,
czym jest grzech j.

21 Ale teraz stało si� jasne,
że prawość w oczach Boga moż-
na uzyskać niezależnie od wy-
magań Prawak—co poświadczo-
now Prawie i pismach proroków l.
22 Stan prawości przed Bogiem
można uzyskać dzi�ki wierze w
Jezusa Chrystusa. I dotyczy to
wszystkich maj�cych wiar�, bo
mi�dzy ludźmi nie ma żad-
nej różnicym. 23 Wszyscy grze-
sz� i daleko im do chwały Bo-
żejn. 24 Jest to wi�c daro, że
zostaj� uznani za prawych. Dzie-
je si� to za spraw� niezasłużonej
życzliwości Bożejp, dzi�ki wyzwo-
leniu na podstawie okupu zapła-
conego przez Chrystusa Jezusaq.
25 Bóg ustanowił go ofiar� słu-
ż�c� przebłaganiu grzechów�r,
które jest możliwe dzi�ki wierze
w jego krews. Zrobił to, by poka-

3:20 �Dosł. „żadne ciało”. 3:25 �Lub
„pojednaniu z Bogiem”.
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zać, że był prawy, gdy wyrozu-
miale przebaczał grzechy w prze-
szłości, 26 i by pokazać swo-
j� prawośća teraz, gdy uznaje
za prawego człowieka wierz�ce-
go w Jezusab.

27 Czy wi�c jest si� czym
szczycić? Nie ma czym. Jakie
prawo na to nie pozwala? Pra-
wo uczynków?c Nie, prawo wia-
ry. 28 Bo uważamy, że czło-
wiek zostaje uznany za prawego
na podstawie wiary, a nie uczyn-
ków wymaganych przez Pra-
wod. 29 Czy Bóg jest tylko Bo-
giem

˙
Zydów?e Czy nie także

ludzi z innych narodów?f Tak,
również ludzi z innych naro-
dówg. 30 Skoro Bóg jest je-
denh, to zarówno obrzezanych,
jak i nieobrzezanych uzna On
za prawych i na podstawie wiary.
31 Czy wi�c swoj� wiar� znosi-
my prawo? Nic podobnego! Sto-
imy na straży prawa j.

4 Jeśli tak, to co powiemy
o naszym praojcu Abraha-

mie? Co on zyskał? 2 Gdyby na
przykład został uznany za pra-
wego dzi�ki uczynkom, to miał-
by si� czym szczycić—ale nie
przed Bogiem. 3 Bo co mówi
Pismo? „Abraham uwierzył Je-
howie� i w rezultacie został
uznany za prawego�”k. 4 Za-
płaty dla pracownika nie uwa-
ża si� za przejaw niezasłużonej
życzliwości, tylko za coś, co mu
si� należy�. 5 Z drugiej strony
człowiek, który nie polega na
tym, co robi, lecz pokłada wiar�
w Tym, który bezbożnego uzna-
je za prawego, zostaje uznany za
prawego dzi�ki wierzel. 6 Da-
wid tak mówi o szcz�ściu czło-

4:3, 8 �Zob. Dodatek A5. 4:3 �Lub
„poczytano mu to za prawość”. Tak sa-
mo w kolejnych wyst�pieniach w roz-
dziale. 4:4 �Lub „za dług”.

wieka, któremu Bóg przypisuje
prawość niezależnie od uczyn-
ków: 7 „Szcz�śliwi s� ci, któ-
rym przebaczono niegodziwe
uczynki i których grzechy zosta-
ły zakryte�. 8 Szcz�śliwy jest
człowiek, którego grzechu Je-
howa� wcale nie weźmie pod
uwag�”a.

9 Czy wi�c to szcz�ście jest
tylko dla obrzezanych, czy rów-
nież dla nieobrzezanych?b Mó-
wimy przecież: „Abraham dzi�ki
wierze został uznany za prawe-
go”�c. 10 A w jakich okoliczno-
ściach został uznany dzi�ki niej
za prawego�? Gdy był obrzezany
czy nieobrzezany? Gdy był jesz-
cze nieobrzezany. 11 Obrzeza-
nie otrzymał jako znakd—jako
piecz�ć� prawości na podstawie
wiary, jak� przejawiał, b�d�c nie-
obrzezanym. W ten sposób stał
si� ojcem wszystkich nieobrze-
zanych, którzy zostali uznani za
prawych dzi�ki wierzee, 12 oraz
ojcem obrzezanych potomków—
nie tylko tych, którzy obstaj�
przy obrzezaniu, ale też tych,
którzy starannie naśladuj� wiar�,
jak� miał on�f wtedy, gdy był nie-
obrzezany.

13 Bo to nie na podstawie Pra-
wa� dano Abrahamowi i jego po-
tomstwu obietnic�, że odziedzi-
czy światg, lecz na podstawie
prawości wynikaj�cej z wiaryh.
14 Gdyby dziedzicami byli ci,
którzy obstaj� przy Prawie, to
wiara okazałaby si� daremna,
a obietnica straciłaby wartość.
15 Prawo w rzeczywistości spro-
wadza Boży gniew i. Natomiast

4:7 �Lub „odpuszczone”. 4:9 �Lub „Ab-
rahamowi wiar� poczytano za prawość”.
4:10 �Lub „wiara została mu poczyta-
na za prawość”. 4:11 �Lub „gwarancj�;
potwierdzenie”. 4:12 �Dosł. „nasz oj-
ciec, Abraham”. 4:13 �Zob. Słowniczek
poj�ć.
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tam, gdzie nie ma prawa, nie ma
również wyst�pkua.

16 Właśnie dlatego obietnica
została dana na podstawie wia-
ry—stosownie do niezasłużonej
życzliwości Bożejb—żeby mogła
si� spełnić na wszystkich po-
tomkach Abrahamac, nie tylko
na tych, którzy obstaj� przy Pra-
wie, ale też na tych, którzy ma-
j� tak� wiar� jak on, ojciec nas
wszystkichd. 17 (Tak jak napi-
sano: „Ustanowiłem ci� ojcem
wielu narodów”)e. Obietnica ta
została złożona przez Tego,
w którego on wierzył: Boga, któ-
ry ożywia umarłych i który mó-
wi o rzeczach nieistniej�cych,
jak gdyby istniały�. 18 Cho-
ciaż wydawało si�, że nie ma
już żadnej nadziei, Abraham
miał nadziej� i wierzył, że może
si� stać ojcem wielu narodów—
zgodnie z tym, co powiedziano:
„Tak liczne b�dzie twoje potom-
stwo”f. 19 Był świadomy, że je-
go ciało właściwie jest już obu-
marłe (bo miał około 100 lat)g

i że martwe jest łono Sary�,
ale nie osłabł w wierzeh. 20 Ze
wzgl�du na obietnic� Boż� nie
zachwiał si� z braku wiary. Dzi�-
ki wierze stał si� silny i oddał
chwał� Bogu, 21 w pełni prze-
konany, że to, co On obiecał, po-
trafi też uczynić i. 22 Właśnie
dlatego „został uznany za pra-
wego” j.

23 Słowa „został uznany za
prawego” zapisano jednak nie
tylko ze wzgl�du na niegok,
24 ale też ze wzgl�du na nas,
którzy b�dziemy za takich uzna-
ni, bo wierzymy w Tego, który
wskrzesił Jezusa, naszego Pa-
na l. 25 Został on wydany na
śmierć za nasze przewinieniam

4:17 �Możliwe też „powołuje do istnie-
nia to, co nie istnieje”. 4:19 �Lub „że
Sara jest niepłodna”.

i wskrzeszony, żebyśmy mogli
być uznani za prawycha.

5 Skoro wi�c na podstawie wia-
ry zostaliśmy uznani za pra-

wychb, cieszmy si� pokojem� z Bo-
giem przez naszego Pana, Jezusa
Chrystusac. 2 Przez niego też
dzi�ki wierze uzyskaliśmy dost�p
do Boga, żeby skorzystać z nieza-
służonej życzliwości. I już jej za-
znajemyd. Oprócz tego radujmy
si�� nadziej�, że otrzymamychwa-
ł� od Boga. 3 Ale nie tylko tym.
Radujmy si��, gdy znosimy cier-
pieniae, wiedz�c, że cierpienie ro-
dziwytrwałośćf, 4 wytrwałość—
stan uznaniag, stan uznania—na-
dziej�h. 5 Z kolei nadzieja nie
prowadzi do rozczarowania i, bo za
spraw� ducha świ�tego, którego
otrzymaliśmy, nasze serca wypeł-
niła miłość Bożaj.

6 W wyznaczonym czasie
Chrystus umarł za ludzi bezboż-
nych — gdy byliśmy bezsilnik.
7 Mało kto umarłby za prawe-
go, choć za dobrego może i ktoś
odważyłby si� umrzeć. 8 Tym-
czasem Bóg okazał nam miłość
przez to, że Chrystus umarł
za nas, gdy byliśmy grzesznika-
mi l. 9 Skoro wi�c teraz dzi�ki
jego krwi zostaliśmy uznani
za prawychm, to tym bardziej
za jego pośrednictwem b�dzie-
my wybawieni od Bożego gnie-
wun. 10 Bo jeśli b�d�c nieprzy-
jaciółmi Boga, zostaliśmy z Nim
pojednani przez śmierć Jego
Synao, to tym bardziej teraz, b�-
d�c z Nim pojednani, zostanie-
my wybawieni dzi�ki życiu Je-
go Syna. 11 Co wi�cej, dzi�ki
naszemu Panu, Jezusowi Chrys-
tusowi, przez którego dost�pili-
śmy tego pojednania, cieszymy
si� wi�zi� z Bogiemp.
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12 Grzech pojawił si� na świe-
cie przez jednego człowieka,
a przez grzech—śmierća. I w ta-
ki sposób śmierć rozprzestrze-
niła si� na wszystkich ludzi,
bo wszyscy stali si� grzeszni�b.
13 Grzech był na świecie jeszcze
przed nadaniem Prawa�. A gdy
nie ma prawa, nikogo nie rozli-
cza si� z grzechuc. 14 Mimo to
śmierć królowała od Adama do
Mojżesza nawet nad tymi, którzy
nie dopuścili si� takiego grzechu
jak Adam—człowiek podobny do
tego, który miał przyjśćd.

15 Ale z darem nie jest tak, jak
było z wyst�pkiem. Bo jeśli przez
wyst�pek jednego człowieka wie-
lu poniosło śmierć, to tym bar-
dziej z niezasłużonej życzliwości
Boga i Jego daru— ofiarowane-
go dzi�ki niezasłużonej życzliwo-
ści jednego człowiekae, Jezusa
Chrystusa—w obfitości� skorzys-
tało wieluf. 16 Z darem nie jest
też tak jak ze skutkami grze-
chu jednego człowiekag. Bo je-
den wyst�pek skazał ludzi na
pot�pienieh, a dar ofiarowany mi-
mo wielu wyst�pków zapewnił im
uznanie za prawych i. 17 Bo jeśli
przez wyst�pek jednego człowie-
ka królowała śmierć j, to tym
bardziej ci, którzy w obfitości ko-
rzystaj� z niezasłużonej życzliwo-
ści i daru prawościk, b�d� przez
jednego—Jezusa Chrystusa—żyć
i królować l.

18 Tak wi�c jak przez jeden
wyst�pek doszło do pot�pienia
najróżniejszych ludzim, tak przez
jeden prawy czyn najróżniejsi lu-
dzien mog� być uznani za pra-
wych i otrzymać życieo. 19 Bo
jak przez nieposłuszeństwo jed-
nego człowieka wielu stało si�

5:12 �Dosł. „wszyscy zgrzeszyli”. 5:13
�Zob. Słowniczek poj�ć. 5:15 �Lub
„przeobficie”.

grzesznikamia, tak przez posłu-
szeństwo jednego wielu stanie
si� prawymib. 20 Prawo zostało
wprowadzone, żeby ujawnić wy-
st�pekc. A gdy grzech si� rozple-
nił, jeszcze obfitsza okazała si�
niezasłużona życzliwość. 21 Po
co to wszystko?

˙
Zeby tak jak

ze śmierci� królował grzechd, tak
dzi�ki prawości królowała nieza-
służona życzliwość zapewniaj�ca
życie wieczne za spraw� Jezusa
Chrystusa, naszego Panae.

6 Co wi�c powiemy? Czy ma-
my trwać w grzechu, żeby

w wi�kszej mierze zaznać nieza-
służonej życzliwości? 2 Nic po-
dobnego! Skoro umarliśmy dla
grzechuf, to czy możemy dalej
w nim żyć?g 3 Czy nie wiecie,
że my wszyscy, którzy zostaliśmy
ochrzczeni w Chrystusie Jezu-
sie�h, zostaliśmy ochrzczeni w je-
go śmierci?i 4 Przez chrzest
w jego śmierci zostaliśmy wi�c
z nim pogrzebanij, żebyśmy—
tak jak Chrystus dzi�ki chwale
Ojca został wzbudzony z mart-
wych— i my żyli nowym ży-
ciemk. 5 Jeśli jednoczymy si�
z nim w śmierci podobnej do je-
go śmierci l, to na pewno też
zjednoczymy si� z nim w zmart-
wychwstaniu podobnym do je-
go zmartwychwstaniam. 6 Wie-
my, że nasz� star� osobowość
przybito razem z nim do pa-
lan, żeby nasze grzeszne ciało
nie miało nad nami władzyo i że-
byśmy nie byli już niewolnikami
grzechup. 7 Bo ten, kto umarł,
został uwolniony od grzechu�.

8 Ponadto jeśli umarliśmy z
Chrystusem, wierzymy, że b�-
dziemy też z nim żyli. 9 Wiemy,
że Chrystus—wzbudzony z mart-
wychq—już wi�cej nie umrzer.
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´
Smierć nie ma już nad nim
władzy. 10 Umarł w zwi�zku
z grzechem�—raz na zawszea.
A teraz, gdy żyje, żyje dla Bo-
ga. 11 Podobnie też wy uważaj-
cie siebie za umarłych dla grze-
chu, a żyj�cych dla Boga dzi�ki
Chrystusowi Jezusowib.

12 Niech wi�c grzech nie kró-
luje już w waszych śmiertel-
nych ciałachc, niech was nie
pobudza do ulegania cielesnym
pragnieniom. 13 Zamiast odda-
wać swoje ciała� grzechowi i do-
puszczać si� nieprawości�, od-
dajcie si� Bogu jako ci, którzy
byli martwi, ale ożyli. Oddajcie
Mu swoje ciała�, żeby czynić pra-
wość�d. 14 Bo skoro nie podle-
gacie Prawu�e, lecz okazano wam
niezasłużon� życzliwośćf, grzech
nie może nad wami panować.

15 Co w takim razie? Czy ma-
my grzeszyć, bo nie podlegamy
Prawu, lecz okazano nam nieza-
służon� życzliwość?g W żadnym
wypadku! 16 Czy nie wiecie, że
jeśli oddajecie si� komuś, żeby
być mu posłuszni jak niewolni-
cy, to naprawd� stajecie si� je-
go niewolnikamih: albo grzechu i

prowadz�cego do śmierci j, albo
posłuszeństwa prowadz�cego do
prawości? 17 Ale dzi�ki niech
b�d� Bogu, że chociaż wcześ-
niej byliście niewolnikami grze-
chu, staliście si� z serca posłusz-
ni nauce, któr� wam przekazano.
18 Uwolnieni od grzechuk, stali-
ście si� niewolnikami prawości l.
19 Ze wzgl�du na słabość wa-
szego ciała używam zrozumia-
łych dla was określeń. Jak odda-
waliście swoje ciała� w niewol�
nieczystości i niegodziwości�,

6:10 �To znaczy żeby usun�ć grzech.
6:13, 19 �Dosł. „członki”. 6:13 �Lub
„jako or�ż nieprawości”. �Lub „jako
or�ż prawości”. 6:14; 7:1 �Zob. Słow-
niczek poj�ć. 6:19 �Lub „bezprawia”.

żeby dopuszczać si� niegodzi-
wych czynów�, tak teraz od-
dawajcie swoje ciała� w niewo-
l� prawości, żeby czynić to, co
świ�tea. 20 Bo gdy byliście nie-
wolnikami grzechu, prawość nie
miała nad wami władzy�.

21 Jakie wi�c owoce wydawa-
liście w tym czasie? Uczynki, któ-
rych si� dziś wstydzicie, bo pro-
wadz� do śmiercib. 22 Jednak
teraz, gdy zostaliście uwolnieni
od grzechu i staliście si� nie-
wolnikami Boga, macie wydawać
owoc w postaci świ�tościc, któ-
ra prowadzi do życia wiecznegod.
23 Bo zapłat� za grzech jest
śmierće. Ale Bóg daje nam w da-
rze życie wiecznef przez Chrystu-
sa Jezusa, naszego Panag.

7 Bracia (mówi� do was, któ-
rzy znacie prawo�), czy to

możliwe, byście nie wiedzieli, że
Prawo panuje nad człowiekiem,
dopóki on żyje? 2 Na przy-
kład kobieta zam�żna jest zwi�-
zana prawem ze swoim m�żem.
Jest tak, dopóki on żyje. Jeśli
jednak m�ż umrze, żona zosta-
je uwolniona spod jego prawah.
3 Gdyby wi�c za życia m�ża ko-
bieta zwi�zała si� z innym m�ż-
czyzn��, byłaby uznana za cu-
dzołożnic� i. Jeśli jednak m�ż
umrze, żona zostaje uwolniona
spod jego prawa. I nie jest cu-
dzołożnic�, gdy poślubi innego
m�żczyzn�j.

4 Podobnie wy, moi bracia,
dzi�ki ofierze� Chrystusa umar-
liście dla Prawa�, żeby móc na-
leżeć do innegok—do tego, który
został wzbudzony z martwych l—
i wydawać owoce dla Bogam.
5 Bo kiedy żyliśmy w zgodzie
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prawości”. 7:3 �Lub „należała do in-
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z ciałem, w naszych ciałach�
rz�dziły grzeszne nami�tności—
ujawnione przez Prawo—i wyda-
waliśmy owoce prowadz�ce do
śmiercia. 6 Ale teraz zostali-
śmy uwolnieni spod Prawab—
umarliśmy w stosunku do te-
go, co nas trzymało w wi�-
zach—żeby zostać niewolnikami
w nowym znaczeniu, poddaj�cy-
mi si� pod wpływ duchac, a nie
w starym, podlegaj�cymi spisa-
nemu kodeksowid.

7 Co wi�c powiemy? Czy Pra-
wo jest grzechem? Nic podobne-
go! Gdyby nie Prawo, nie wie-
działbym, czym jest grzeche.
Gdyby na przykład Prawo nie
mówiło: „Nie wolno ci poż�dać”f,
nie wiedziałbym, czym jest poż�-
danie. 8 Tymczasem przykaza-
nie dostarczyło grzechowi oka-
zji, żeby rozbudził we mnie
wszelkiego rodzaju poż�danie.
Bez prawa grzech był martwyg.
9 Ja w rzeczywistości żyłem kie-
dyś bez prawa. Gdy pojawi-
ły si� przykazania, grzech ożył,
a ja umarłemh. 10 I stwierdzi-
łem, że przykazania, które mia-
ły prowadzić do życiai, prowadz�
do śmierci. 11 Bo przykazania
dostarczyły grzechowi okazji, że-
by mnie zwiódł i na ich podsta-
wie zabił. 12 Prawo wi�c samo
w sobie jest świ�te, również je-
go przykazania s� świ�te, prawe
i dobre j.

13 Czy w takim razie to, co do-
bre, sprowadziło na mnie śmierć?
Nic podobnego! To grzech spro-
wadził na mnie śmierć, posługu-
j�c si� tym, co dobre, przez co
stało si� jasne, czym on jestk.
Tak wi�c dzi�ki przykazaniom
grzech jeszcze bardziej ujawnił
swoj� grzeszność l. 14 Wiemy
przecież, że Prawo jest ducho-

7:5 �Dosł. „członkach”.

we, a ja jestem cielesny, sprzeda-
ny w niewol� grzechua. 15 Nie
rozumiem tego, co robi�. Bo nie
robi� tego, czego chc�, ale to,
czego nienawidz�. 16 Jeśli jed-
nak robi� coś, czego nie chc�,
przyznaj�, że Prawo jest dobre.
17 A wtedy to już nie ja to ro-
bi�, lecz przebywaj�cy we mnie
grzechb. 18 Wiem, że we mnie,
czyli w moim ciele, nie miesz-
ka nic dobrego. Bo pragn� ro-
bić to, co dobre, ale nie potrafi�c.
19 Nie czyni� dobra, którego
chc�, lecz dopuszczam si� zła,
którego nie chc�. 20 Jeśli wi�c
robi� coś, czego nie chc�, to już
nie ja to robi�, ale grzech, który
we mnie mieszka.

21 Odkrywamwi�c w sobie ta-
kie prawo: Gdy chc� czynić to,
co słuszne, odzywa si� we mnie
skłonność do zład. 22 Mój we-
wn�trzny człowiek naprawd� roz-
koszuje si� prawem Bożyme,
23 ale w swoim ciele� dostrze-
gam inne prawo, które toczy woj-
n� z prawem mojego umysłuf. To
prawo grzechu, b�d�ce w moim
ciele�, prowadzi mnie jak swojego
jeńcag. 24 Biedny ze mnie czło-
wiek! Kto mnie uwolni od ciała
podlegaj�cego śmierci�? 25 Bo-
gu niech b�d� dzi�ki, że uczyni to
przez Jezusa Chrystusa, naszego
Pana! Tak wi�c ja sam umysłem
jestem niewolnikiem prawa Boże-
go, a ciałem—prawa grzechuh.

8 Dlatego tych, którzy żyj�
w jedności z Chrystusem Je-

zusem, nie czeka wyrok skazu-
j�cy. 2 Bo prawo ducha, któ-
ry umożliwia życie w jedności
z Chrystusem Jezusem, uwolniło
was i od prawa grzechu i śmierci.
3 To, czego nie mogło dokonać
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Prawo�a —bezsilneb z powodu
ciała—dokonał Bóg: posłał włas-
nego Synac w ciele podobnym
do grzesznego ciaład, żeby usu-
n�ć grzech. W ten sposób wy-
dał na grzech w ciele wyrok ska-
zuj�cy, 4 żebyśmy my— którzy
nie żyjemy w zgodzie z ciałem,
lecz w zgodzie z ducheme—mogli
spełnić prawe wymagania Pra-
waf. 5 Bo ci, którzy żyj� w zgo-
dzie z ciałem, skupiaj� umysły
na sprawach ciałag, a ci, któ-
rzy żyj� w zgodzie z duchem—na
sprawach duchah. 6 Skupianie
umysłu na sprawach ciała pro-
wadzi do śmiercii, lecz skupianie
umysłu na sprawach ducha za-
pewnia życie i pokój j. 7 Bo kto
skupia umysł na sprawach cia-
ła, staje si� wrogiem Bogak. Ciało
przecież nie jest podporz�dko-
wane prawu Bożemu i w rze-
czywistości nie może mu si�
podporz�dkować. 8 Dlatego ci,
którzy żyj� w zgodzie z ciałem,
nie mog� podobać si� Bogu.

9 Wy jednak—jeśli duch Boży
naprawd� w was mieszka—nie
żyjecie w zgodzie z ciałem, ale
w zgodzie z ducheml. Jeżeli ktoś
nie ma ducha Chrystusa�, ten
do niego nie należy. 10 A jeżeli
Chrystus jest w jedności z wa-
mim, to chociaż wasze ciało z po-
wodu grzechu umiera, duch ze
wzgl�du na wasz� prawość da-
je wam życie. 11 Jeśli mieszka
w was duch Tego, który wskrze-
sił Jezusa, to Ten, który wskrze-
sił Chrystusa Jezusan, za pomo-
c� swojego ducha, który w was
mieszka, ożywi też wasze śmier-
telne ciałao.

12 Tak wi�c, bracia, mamy
obowi�zek, ale nie wobec cia-
ła. Nie musimy w zgodzie z nim
żyćp. 13 Jeśli żyjecie w zgodzie
z ciałem, na pewno umrzecie, ale

8:3 �Zob. Słowniczek poj�ć. 8:9 �Lub
„umysłu Chrystusowego”.

jeśli z pomoc� ducha uśmierca-
cie uczynki ciałaa, b�dziecie żyćb.
14 Wszyscy, którymi kieruje
duch Boży, naprawd� s� syna-
mi Bożymic. 15 Bo nie otrzyma-
liście ducha niewoli, żeby zno-
wu odczuwać strach, ale ducha
usynowienia, dzi�ki któremu wo-
łamy: „Abba�, Ojcze!”d. 16 Sam
duch Boży razem z naszym du-
chem zaświadczae, że jesteśmy
dziećmi Bożymif. 17 Skoro wi�c
jesteśmy dziećmi, to i dziedzica-
mi: dziedzicami Boga, a współ-
dziedzicamig Chrystusa—jeśli tyl-
ko razem z nim cierpimyh, to
razem też zostaniemy otoczeni
chwał� i.

18 Uważam, że w porównaniu
z chwał�, która ma si� w zwi�z-
ku z nami ujawnić, nasze obec-
ne cierpienia nic nie znacz�j.
19 Stworzenie z wielk� t�skno-
t� wyczekuje objawienia synów
Bożychk. 20 Bo stworzenie zo-
stało poddane daremności l nie
z własnej woli, ale z woli Tego,
który to sprawił, daj�c jednak
podstaw� do nadziei, 21 że sa-
mo stworzenie też zostanie
uwolnionem z niewoli zepsu-
cia i zazna wspaniałej wolności
dzieci Bożych. 22 Wiemy prze-
cież, że aż do tej pory ca-
łe stworzenie wzdycha i zaznaje
bólu. 23 Również my sami, któ-
rzy otrzymaliśmy ducha jako
pierwociny, my sami wzdycha-
my w sercun, z przej�ciem wy-
czekuj�c usynowieniao, uwolnie-
nia ze swoich ciał na podstawie
okupu. 24 Z tak� właśnie na-
dziej� zostaliśmy wybawieni. Na-
dzieja, której spełnienie już wi-
dać, przestaje być nadziej�, bo
czy można mieć nadziej� na coś,
co już si� widzi? 25 Ale jeśli

8:15 �Pieszczotliwe, a zarazem pełne
szacunku określenie pochodzenia hebr.
lub aram., którym dzieci zwracały si�
do ojca.
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jeszcze nie widzimya spełnienia
naszej nadzieib, to z przej�ciem,
wytrwale tego wyczekujemyc.

26 Podobnie duch przycho-
dzi nam z pomoc� w naszej sła-
bościd. Jeśli nie wiemy, o co si�
pomodlić, gdy tego potrzebuje-
my, to sam duch ujmuje si� za
nami w zwi�zku z naszymi nie-
wypowiedzianymi� westchnie-
niami. 27 A Ten, który bada
sercae, zna zamysły ducha, bo
przecież ujmuje si� on za świ�-
tymi zgodnie z wol� Boż�.

28 Wiemy, że za spraw� Bo-
ga wszystkie Jego dzieła współ-
działaj� ze sob� dla dobra tych,
którzy Go kochaj�, powołanych
zgodnie z Jego zamierzeniemf.
29 Tych, na których pierwotnie
zwrócił On uwag�, tych z góry
wyznaczył, żeby odwzorowywali
obraz Jego Synag, tak by był
on pierworodnymh wśród wielu
braci i. 30 A ci, których z góry
wyznaczył j, to ci, których powo-
łałk. A ci, których powołał, to ci,
których uznał za prawych l. A ci,
których uznał za prawych, to
ci, których otoczył chwał�m.

31 Co wi�c o tym wszystkim
powiemy? Jeśli za nami� jest
Bóg, to kto b�dzie przeciwko
nam?n 32 On nawet własnego
Syna nie oszcz�dził, ale oddał
go za nas wszystkicho. A skoro
tak, to czy razem z nim nie da
nam życzliwie wszystkiego inne-
go? 33 Kto wniesie oskarżenie
przeciwko wybranym Bożym?p

Przecież to Bóg uznaje ich za
prawychq. 34 Kto ich pot�pi?
Przecież ujmuje si� za nami
Chrystus Jezusr, który umarł,
został wskrzeszony i jest po pra-
wej stronie Bogas.

35 Co nas oddzieli od miłości
Chrystusa?t Ucisk, udr�ka, prze-

8:26 �Lub „niewyrażonymi słowami”.
8:31 �Lub „po naszej stronie”.

śladowanie, głód, nagość, nie-
bezpieczeństwo, miecz?a 36 Jak
napisano: „Ze wzgl�du na Cie-
bie cały czas jesteśmy uśmier-
cani, zostaliśmy uznani za ow-
ce na rzeź”b. 37 Ale w tym
wszystkim całkowicie zwyci�ża-
myc dzi�ki Temu, który nas po-
kochał. 38 Bo jestem przeko-
nany, że ani śmierć, ani życie,
ani aniołowie, ani rz�dy, ani rze-
czy teraźniejsze, ani rzeczy
przyszłe, ani moced, 39 ani wy-
sokość, ani gł�bokość, ani żad-
ne inne stworzenie nie zdoła nas
oddzielić od miłości Boga, któ-
ra si� wyraża za pośrednic-
twem Chrystusa Jezusa, nasze-
go Pana.

9 Jako naśladowca Chrystusa
mówi� prawd�. Nie kłami�.

Moje własne sumienie pozosta-
j�ce w zgodzie z duchem świ�-
tym zaświadcza, 2 że odczu-
wam w sercu wielki smutek
i nieustanny ból. 3 Bo dla do-
bra swoich braci, swoich ro-
daków�, byłbym nawet gotowy
sam zostać przekl�ty i oddzie-
lony od Chrystusa. 4 S� to
przecież Izraelici, którzy zostali
usynowienie przez Boga, któ-
rzy otrzymali chwał�, przymie-
rzaf, Prawo�g, świ�t� służb�h

i obietnice i. 5 S� to potomko-
wie praojców j, od których pod
wzgl�dem cielesnym� pochodzi
Chrystusk. Niech Bóg, który jest
nad wszystkim, b�dzie wysła-
wiany na wieki. Amen.

6 Nie znaczy to jednak, że
słowo Boga zawiodło. Bo nie
wszyscy, którzy pochodz� od Iz-
raela, rzeczywiście s� Izraeleml.
7 I nie wszyscy z racji tego, że
stanowi� potomstwo Abrahama,
naprawd� s� jego dziećmim. Ra-
czej jak napisano: „Obiecane ci

9:3 �Dosł. „krewnych według ciała”.
9:4 �Zob. Słowniczek poj�ć. 9:5 �Dosł.
„według ciała”.

ROZDZ. 8
a 2Ko 5:7

b 1Pt 1:3, 4

c Rz 5:3-5

d Jn 14:16, 26
Jn 16:7

e Jer 11:20

f Ef 1:9-11
2Tm 1:9

g Jn 13:15
Rz 6:5
1Ko 15:49

h Heb 1:6

i Heb 2:11

j Ef 1:5

k Flp 3:14
1Ts 2:12
Heb 3:1

l Rz 5:18
Tyt 3:7

m 2Ko 4:6

n Ps 118:6
1Jn 4:4

o Jn 3:16
Rz 3:25
1Jn 4:9

p Iz 50:8

q Dz 13:38, 39
Heb 10:16, 17

r Heb 7:25
1Jn 2:1

s Ps 110:1

t Jn 15:10
��������������������

szpalta 2
a 2Ko 4:8, 9

b Ps 44:22

c Jn 16:33

d Ef 6:12
��������������������

ROZDZ. 9
e Wj 4:22

f Dz 3:25
Dz 7:8

g Wj 24:12

h Dz 26:7
Heb 9:1

i Rz 4:13

j Pwt 10:15

k Mt 1:17

l Rz 2:28
Obj 2:9

m Jn 8:39
Gal 3:29

1569 RZYMIAN 8:26�do�9:7



potomstwo przyjdzie przez Iza-
aka”a. 8 To znaczy, że nie je-
go dzieci cielesne naprawd� s�
dziećmi Bożymib. Za prawdzi-
we potomstwo Abrahama uwa-
żane s� dzieci urodzone zgodnie
z obietnic�c. 9 Słowa obietni-
cy były nast�puj�ce: „Przyjd� za
rok o tej porze i Sara b�dzie
miała syna”d. 10 Ale obietnica
została złożona również wtedy,
gdy zaszła w ci�ż� Rebeka i mia-
ła urodzić naszemu praojcu Iza-
akowi bliźni�tae. 11 Gdy jesz-
cze si� nie urodziły i nie zrobiły
nic dobrego ani nic złego, wte-
dy—żeby zgodnie z zamierze-
niem Bożym wybór dalej za-
leżał nie od czyichś uczynków,
lecz od Tego, który powołuje—
12 powiedziano jej: „Starszy b�-
dzie niewolnikiem młodszego”f.
13 Tak jak napisano: „Pokocha-
łem Jakuba, a Ezawa znienawi-
dziłem”g.

14 Co wi�c powiemy? Czy
Bóg jest niesprawiedliwy? Nic
podobnego!h 15 Mówi On do
Mojżesza: „Okaż� miłosierdzie
temu, komu zechc� je okazać,
i okaż� współczucie temu, komu
zechc� je okazać” i. 16 A zatem
wybór nie zależy od czyjegoś
pragnienia ani od czyichś wysił-
ków�, ale od Boga, który okazu-
je miłosierdzie j. 17 Do faraona
mówi On w Pismach: „Zostawi-
łem ci� przy życiu tylko dlate-
go, żeby na twoim przykładzie
pokazać swoj� moc i żeby mo-
je imi� było rozgłaszane po ca-
łej ziemi”k. 18 Tak wi�c komu
chce, okazuje On miłosierdzie,
a komu chce, pozwala zaci�ć si�
w uporze l.

19 Zapytasz mnie wi�c: „Dla-
czego Bóg wci�ż doszukuje si�
winy? Czy ktoś może sprzeciwić
si� Jego woli?”. 20 Człowieku,

9:16 �Dosł. „od chc�cego ani biegn�-
cego”.

kim ty właściwie jesteś, że
śmiesz krytykować Boga?a Czy
rzecz uformowana powie temu,
który j� uformował: „Dlaczego
mnie tak� zrobiłeś?”b. 21 Czy
garncarz nie ma władzy nad gli-
n�c, żeby z tej samej bryły zro-
bić jedno naczynie do celów za-
szczytnych, a drugie do celów
niezaszczytnych? 22 Jeśli wi�c
Bóg — choć chciał okazać swój
gniew i ukazać swoj� moc—
z ogromn� cierpliwości� tolero-
wał naczynia gniewu zasługuj�-
ce na zniszczenie, to co z te-
go? 23 I co z tego, jeśli uczynił
tak, żeby ukazać bogactwo swej
chwały na naczyniach miłosier-
dziad, które z góry przygotował
dla chwały, 24 czyli na nas,
których powołał nie tylko spo-
śród

˙
Zydów, lecz także spośród

innych narodów?e 25 Tak jak
mówi w Ksi�dze Ozeasza: „Tych,
którzy nie s� moim ludemf, na-
zw� ‚swoim ludem’, a t�, która
nie była kochana, nazw� ‚ko-
chan�’g. 26 I tam, gdzie im mó-
wiono: ‚Nie jesteście moim lu-
dem’, nazwie si� ich ‚synami
żywego Boga’”h.

27 Ponadto Izajasz ogłasza
w zwi�zku z Izraelem: „Choć-
by Izraelitów było tak dużo jak
piasku morskiego, wybawiony
zostanie tylko ostatek i. 28 Bo
Jehowa� dokona na ziemi rozra-
chunku—całkowicie i bez zwle-
kania�” j. 29 Izajasz również to
zapowiedział: „Gdyby Jehowa�,
Bóg Zast�pów, nie pozostawił
nam potomstwa, stalibyśmy si�
jak Sodoma, przypominaliby-
śmy Gomor�”k.

30 Co wi�c powiemy? To, że
ludzie z innych narodów, chociaż
nie zabiegali o prawość, osi�g-
n�li prawość l —prawość wynika-

9:28, 29 �Zob. Dodatek A5. 9:28 �Lub
„do końca i szybko”. Dosł. „kończ�c
i przycinaj�c”.
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j�c� z wiarya. 31 Natomiast Iz-
rael, chociaż zabiegał o prawość
opart� na Prawie, nie osi�gn�ł
jej. 32 Dlaczego? Ponieważ nie
zabiegał o ni� przez wiar�, lecz
przez uczynki—jakby dzi�ki nim
było to możliwe. Potkn�ł si�
o „kamień, o który ludzie si�
potykaj�”b. 33 Tak jak napisa-
no: „Kład� na Syjonie kamieńc,
o który ludzie si� potykaj�, ska-
ł�, przez któr� upadaj��, ale kto
oprze na nim swoj� wiar�, nie b�-
dzie rozczarowany”d.

10 Bracia, z całego serca
pragn�, żeby Izraelici zo-

stali wybawieni, i zanosz� za
nich błagania do Bogae. 2 Mo-
g� zaświadczyć, że s� gorliwi
w służbie dla Bogaf, ale brakuje
im dokładnej wiedzy. 3 Nie zna-
j�c Bożych norm prawościg, pró-
bowali ustanowić własneh. W re-
zultacie nie podporz�dkowali
si� prawości Bożeji. 4 A prze-
cież Chrystus kładzie kres Pra-
wu�j, żeby prawość mógł osi�g-
n�ć każdy, kto wierzyk.

5 W zwi�zku z prawości�
opart� na wymaganiach Prawa
Mojżesz pisze: „Człowiek, który
tych rzeczy przestrzega, b�dzie
żył”l. 6 A w zwi�zku z prawo-
ści� wynikaj�c� z wiary powie-
dziano: „Nie mów w swoim ser-
cum: ‚Kto wst�pi do nieba?’n—to
znaczy, żeby sprowadzić stam-
t�d Chrystusa, 7 albo: ‚Kto
zejdzie do otchłani?’o—to zna-
czy, żeby wskrzesić Chrystusa”.
8 Bo co mówi� Pisma? „Te sło-
wa s� blisko was, w waszych
ustach i w waszym sercu”p—to
znaczy słowa, w które uwierzyli-
śmy� i które głosimy. 9 Tak
wi�c jeśli publicznie wyznajesz
ustami, że Jezus jest Panemq,

9:33 �Lub „kamień potkni�cia, skał� ob-
razy”. 10:4, 12 �Zob. Słowniczek po-
j�ć. 10:8 �Lub „słowa wiary”.

i wierzysz w sercu, że Bóg wzbu-
dził go z martwych, to b�dziesz
wybawiony. 10 Bo wiara w ser-
cu prowadzi do prawości, a pub-
liczne wyznawanie jej ustamia
prowadzi do wybawienia.

11 Pisma mówi� przecież:
„Nikt, kto oprze na nim swoj�
wiar�, nie b�dzie rozczarowa-
ny”b. 12 Bo nie ma różnicy mi�-
dzy

˙
Zydem a Grekiem�c. Nad

wszystkimi jest ten sam Pan�,
szczodry� dla wszystkich, któ-
rzy Go wzywaj�. 13 „Każdy, kto
wzywa imienia Jehowy�, b�dzie
wybawiony”d. 14 Ale jak b�d�
Go wzywać, jeśli w Niego nie
uwierzyli? A jak w Niego uwierz�,
jeśli o Nim nie słyszeli?A jak usły-
sz� bez głosz�cego? 15 A jak
b�d� głosić, jeśli nie zostali po-
słani?e Tak jak napisano: „Jak
pi�kny jest widok� tych, którzy
głosz� dobr� nowin� o czymś lep-
szym!”f.

16 Jednak nie wszyscy dali
posłuch dobrej nowinie. Iza-
jasz mówi przecież: „Jehowo�,
kto uwierzył w to, co od nas
usłyszał�?”g. 17 Tak wi�c wia-
ra przychodzi w ślad za tym, co
si� słyszyh. A to, co si� słyszy,
ma zwi�zek ze słowem o Chrys-
tusie. 18 Ale pytam: Czy nie
usłyszeli? W gruncie rzeczy „ich
świadectwo rozchodzi si� po ca-
łej ziemi, ich or�dzie docie-
ra na krańce świata�” i. 19 Py-
tam: Czy Izrael si� o nim nie
dowiedział? j Najpierw mówi Moj-
żesz: „Pobudz� was do za-
zdrości z powodu tych, którzy
nie s� narodem, przez niem�d-
ry naród pobudz� was do gwał-
townego gniewu”k. 20 Potem

10:12 �Gr. Kýrios.W tym kontekście mo-
że si� odnosić do Boga albo do Jezusa.
�Dosł. „bogaty”. 10:13, 16 �Zob. Do-
datek A5. 10:15 �Lub „jak pi�kne s�
stopy”. 10:16 �Lub „w nasze słowa”.
10:18 �Lub „zamieszkanej ziemi”.
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Izajasz odważnie przekazuje Bo-
że słowa: „Znaleźli mnie ci, któ-
rzy mnie nie poszukiwalia. Sta-
łem si� znany tym, którzy
o mnie nie pytali”b. 21 A o Iz-
raelu mówi: „Przez cały dzień
wyci�gałem r�ce do nieposłusz-
nego, upartego ludu”c.

11 Pytam wi�c: Czy Bóg od-
rzucił swój lud?d W żad-

nym wypadku! Przecież ja też
jestem Izraelit�, z potomstwa
Abrahama, z plemienia Benia-
mina. 2 Bóg nie odrzucił swo-
jego ludu, który pierwotnie wy-
brał�e. Czy nie wiecie, co Pisma
mówi� o Eliaszu, jak uskarżał
si� Bogu na Izraela? 3 „Jeho-
wo�, pozabijali Twoich proro-
ków, zniszczyli Twoje ołtarze.
Zostałem tylko ja i teraz chc�
zabić mnie�”f. 4 Co jednak Bóg
mu oświadczył? „Zachowałem
dla siebie 7000 ludzi, którzy
nie ugi�li kolan przed Baalem”g.
5 Podobnie i teraz istnieje osta-
tekh wybrany przez Boga dzi�ki
Jego niezasłużonej życzliwości.
6 A jeśli dzi�ki niezasłużonej
życzliwości i, to już nie dzi�ki
uczynkomj. W przeciwnym ra-
zie niezasłużona życzliwość nie
byłaby już niezasłużon� życzli-
wości�.

7 Co wi�c powiemy? Izra-
el nie osi�gn�ł tego, o co pil-
nie zabiegał. Osi�gn�li to tylko
wybranik. Pozostali mieli przy-
t�pione zmysły l, 8 tak jak na-
pisano: „Bóg zesłał na nich du-
cha gł�bokiego snum, dał im
oczy, które nie widz�, i uszy,
które nie słysz�—i jest tak po
dziś dzień”n. 9 Również Dawid
mówi: „Niech ich stół stanie si�
dla nich sidłem, pułapk�, prze-
szkod�, o któr� si� potkn�, i od-
płat�. 10 Niech ich oczy po-

11:2 �Lub „uznał”. 11:3 �Zob. Doda-
tek A5. �Lub „nastaj� na moj� dusz�”.

gr�ż� si� w ciemności, żeby nie
widzieli. I spraw, żeby ich plecy
zawsze były zgi�te”a.

11 Pytam wi�c: Czy potkn�li
si�, żeby całkowicie upaść? Nic
podobnego! Ale ich fałszywy
krok umożliwił wybawienie lu-
dziom z innych narodów, co po-
budziło ich do zazdrościb. 12 A
jeśli ich fałszywy krok oznacza
bogactwo dla świata, jeśli zmniej-
szenie ich liczby oznacza bogac-
two dla ludzi z innych naro-
dówc, to o ileż wi�ksze bogactwo
przyniesie skompletowanie ich
liczby!

13 A teraz mówi� do was, lu-
dzi z innych narodów. Jako apos-
toł dla narodówd szczyc� si��
swoj� służb�e— 14 w nadziei, że
może w jakiś sposób pobudz�
do zazdrości członków własne-
go ludu� i niektórych wybawi�.
15 Bo jeśli to, że Bóg ich odrzu-
ciłf, oznacza, że świat może si�
z Nim pojednać, to gdy znów zo-
stan� przez Niego przyj�ci, czy
nie b�dzie to jak powrót zmar-
łych do życia? 16 Jeśli cz�ść
ciasta ofiarowana jako pierwoci-
ny jest świ�ta, to całe ciasto jest
świ�te. I jeśli świ�ty jest korzeń,
to również gał�zie.

17 Jeżeli jednak niektóre ga-
ł�zie drzewa oliwnego zostały od-
łamane, a ty— choć jesteś gał�zi�
dzikiej oliwki — zostałeś wszcze-
piony mi�dzy te, które pozostały,
i też zacz�łeś czerpać soki z je-
go korzenia, 18 to nie wynoś
si�� nad inne gał�zie. A jeśli si�
nad nie wynosisz�g, pami�taj, że
to nie ty podtrzymujesz korzeń,
lecz korzeń ciebie. 19 Powiesz
na to: „Gał�zie zostały odłama-
ne, żebym ja został wszczepio-
ny”h. 20 To prawda, zostały od-
łamane, ale ze wzgl�du na brak

11:13 �Lub „stawiam wysoko”. 11:14
�Dosł. „moje ciało”. 11:18 �Lub „nie
chełp si�”. �Lub „si� chełpisz”.
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wiarya. A ty trwasz dzi�ki wie-
rzeb. Nie b�dź wi�c wyniosły, tyl-
ko si� strzeż. 21 Bo jeśli Bóg
nie oszcz�dził pierwotnych gał�-
zi, to nie oszcz�dzi też ciebie.
22 Pomyśl o życzliwościc i suro-
wości Boga. Tych, którzy upadli,
traktuje On surowod, ale tobie
okazuje życzliwość, jeśli tylko
wci�ż na ni� zasługujesz. W prze-
ciwnym razie ty również zosta-
niesz odci�ty. 23 Z kolei oni,
jeśli zaczn� przejawiać wiar�, zo-
stan� wszczepienie. Bóg potrafi
wszczepić ich ponownie. 24 Bo
jeśli ty zostałeś odci�ty od dzi-
kiego z natury drzewa oliwnego
i wbrew naturze zostałeś wszcze-
piony w ogrodowe drzewo oliw-
ne, to o ileż bardziej znów b�dzie
można w nie wszczepić pierwot-
ne gał�zie!

25 Chc�, bracia, żebyście po-
znali świ�t� tajemnic�f i dzi�-
ki temu nie stali si� m�drzy
we własnych oczach: Cz�ści Iz-
raela przytrafiło si� przyt�pie-
nie zmysłów i b�dzie tak, dopó-
ki nie zostanie skompletowana
liczba ludzi z innych narodów.
26 W ten sposób zostanie wy-
bawiony cały Izraelg. Tak jak na-
pisano: „Wyzwoliciel� przyjdzie
z Syjonuh i sprawi, że potom-
kowie Jakuba porzuc� bezbożne
praktyki. 27 A gdy usun� ich
grzechyi, zawr� z nimi przymie-
rze” j. 28 Owszem, jeśli chodzi
o dobr� nowin�, s� jej wroga-
mi, z korzyści� dla was. Ale
z wyboru Boga ze wzgl�du na
swoich praojców s� przez Nie-
go kochanik. 29 Bo Bóg nie ża-
łuje swoich darów ani tego,
że kogoś powołał. 30 Jak kie-
dyś wy byliście nieposłuszni Bo-
gu l, a teraz z powodu ich nie-
posłuszeństwam okazano wam
miłosierdzien, 31 tak teraz oni

11:26 �Lub „wybawca”.

s� nieposłuszni—a wy zaznaje-
cie miłosierdzia—żeby również
im samym mogło być okazane
miłosierdzie. 32 Bóg wszyst-
kim pozwolił być wi�źniami nie-
posłuszeństwaa, żeby wszystkim
okazać miłosierdzieb.

33 Jak wielka jest gł�bia Bo-
żej szczodrości�, m�drości i wie-
dzy! Jak niezbadane s� Jego s�-
dy, jak nie do wyśledzenia Jego
drogi! 34 Bo „kto poznał umysł
Jehowy� lub kto został Jego do-
radc�?”c. 35 Albo „kto dał Mu
coś pierwszy, żeby musiał otrzy-
mać odpłat�?”d. 36 Wszystko
przecież jest od Niego, przez Nie-
go i dla Niego. Jemu należy si�
chwała na wieki. Amen.

12 Skoro wi�c Bóg okazał
nam tyle współczucia, to

prosz� was, bracia: oddajcie swo-
je ciałae jako żyw� ofiar�, świ�t�f,
przyjemn� dla Boga i pełnijcie
dla Niego świ�t� służb�, korzys-
taj�c ze swojej zdolności myśle-
niag. 2 Nie pozwólcie już, żeby
kształtował was ten świat�, ale
si� przemieniajcie przez przeob-
rażanie swojego umysłuh, żeby-
ście sami mogli si� przekonać i,
jaka jest wola Boga, co jest dla
Niego dobre, miłe i doskonałe.

3 Ze wzgl�du na niezasłużo-
n� życzliwość, jak� mnie ob-
darzono, mówi� każdemu wśród
was, żeby nie myślał o sobie wi�-
cej, niż należy myślećj. Niech ra-
czej myśli o sobie trzeźwo—od-
powiednio do tego, jak dużo Bóg
mu dał� wiaryk. 4 Bo jak cia-
ło składa si� z wielu cz�ści l
i nie wszystkie pełni� t� sam�
funkcj�, 5 tak my, choć liczni,
tworzymy jedno ciało pozo-
staj�ce w jedności z Chrystusem.

11:33 �Dosł. „bogactwa”. 11:34 �Zob.
Dodatek A5. 12:2 �Lub „system rze-
czy; epoka”. Zob. Słowniczek poj�ć, has-
ło „System rzeczy”. 12:3 �Lub „przy-
dzielił”.
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I każdy z nas z osobna jest za-
leżny od pozostałych�a. 6 Ma-
my wi�c różne dary, stosownie
do niezasłużonej życzliwości, ja-
k� nas obdarzonob. Jeśli ktoś ma
dar prorokowania, niech proro-
kuje odpowiednio do swojej wia-
ry. 7 Kto ma dar usługiwania,
niech usługuje. Kto ma dar na-
uczania, niech nauczac. 8 Kto
ma dar zach�cania�, niech za-
ch�ca�d. Kto rozdaje�, niech to
robi szczodrzee. Kto przewodzi,
niech to robi z pełnym zaangażo-
waniem�f. Kto okazuje miłosier-
dzie, niech to robi z radości�g.

9 Niech wasza miłość b�dzie
nieobłudnah. Miejcie wstr�t do
tego, co złe i, lgnijcie do tego,
co dobre. 10 W miłości brater-
skiej darzcie jedni drugich ser-
decznymi uczuciami. Wyprze-
dzajcie si�� w okazywaniu sobie
nawzajem szacunku j. 11 B�dź-
cie pracowici�, nie leniwi�k.
Pałajcie duchem l. Służcie Je-
howie� jak niewolnicym. 12 Ra-
dujcie si� nadziej�. Wytrwale
znoście uciskn. Stale si� módl-
cieo. 13 Dzielcie si� ze świ�ty-
mi stosownie do ich potrzebp.
Prześcigajcie si� w okazywaniu
gościnnościq. 14 Błogosławcie
tym, którzy was prześladuj�r—
błogosławcie, a nie przeklinaj-
cies. 15 Cieszcie si� z tymi,
którzy si� ciesz�. Płaczcie z ty-
mi, którzy płacz�. 16 Patrzcie
na innych jak na samych siebie.
Nie b�dźcie wyniośli, ale pokor-
ni�t. Nie stawajcie si� m�drzy we
własnych oczachu.

12:5 �Lub „należy do pozostałych”.
12:8 �Lub „pobudzania do czynu”.
�Lub „pobudza do czynu”. �Lub „coś
ofiarowuje”. �Lub „gorliwie”. 12:10
�Lub „wykazujcie inicjatyw�”. 12:11
�Lub „pilni; gorliwi”. �Lub „nie b�dź-
cie opieszali w działaniu”. 12:11, 19
�Zob. Dodatek A5. 12:16 �Lub „nie
myślcie o rzeczach wyniosłych, lecz daj-
cie si� prowadzić temu, co uniżone”.

17 Nikomu nie oddawajcie
złem za złoa. Starajcie si� o to, co
dobre w oczach wszystkich ludzi.
18 Jeśli to możliwe, jeśli to od
was zależy, ze wszystkimi ludźmi
żyjcie w zgodzie�b. 19 Nie mścij-
cie si� sami, kochani, ale po-
zostawcie to gniewowi Bożemuc.
Napisano przecież: „‚Zemsta na-
leży do mnie, ja odpłac�’—mówi
Jehowa�”d. 20 „Jeśli twój wróg
jest głodny, nakarm go, jeśli jest
spragniony, daj mu coś do picia,
bow ten sposób nagarniesz na je-
go głow� płon�cych w�gli�”e.
21 Nie daj si� pokonać złu, lecz
pokonuj zło dobremf.

13 Niech każdy� b�dzie pod-
porz�dkowany władzom

zwierzchnimg, bo wszelka wła-
dza jest od Bogah. I to właś-
nie za Jego zgod� istniej�ce
władze zajmuj� swoje wzgl�dne
pozycje i. 2 Dlatego każdy, kto
sprzeciwia si� władzy, przeciw-
stawia si� porz�dkowi ustalone-
mu przez Boga. A ci, którzy
przeciwstawiaj� si� temu po-
rz�dkowi, ści�gn� na siebie wy-
rok. 3 Bo sprawuj�cy władz�
nie s� postrachem dla tych, któ-
rzy post�puj� dobrze, tylko źlej.
Chcesz si� nie bać władzy? Po-
st�puj dobrzek, a otrzymasz od
niej pochwał�. 4 Jest ona słu-
g� Bożym dla twojego dobra.
Ale jeśli post�pujesz źle, to si�
bój, bo nie na darmo nosi miecz.
Jest sług� Bożym, mścicielem
wymierzaj�cym kar�� temu, kto
dopuszcza si� zła.

5 Istnieje wi�c ważny powód,
żebyście byli podporz�dkowani
władzy—nie tylko ze wzgl�du na
t� kar��, lecz także ze wzgl�-

12:18 �Lub „pokoju”. 12:20 �Chodzi
o to, żeby zmi�kczyć dan� osob� i nieja-
ko roztopić jej niech�ć. 13:1 �Lub „każ-
da dusza”. 13:4 �Lub „wywieraj�cym
gniew”. 13:5 �Lub „ten gniew”.
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du na swoje sumieniea. 6 Z te-
go samego powodu płacicie po-
datki. Bo sprawuj�cy władz�
s� publicznymi sługami Boży-
mi nieprzerwanie pełni�cymi
swoje obowi�zki. 7 Oddawaj-
cie wszystkim, co im si� należy:
kto ż�da podatku, temu poda-
tekb, kto ż�da daniny, temu da-
nin�, kto ż�da respektu�, temu
respektc, kto ż�da szacunku, te-
mu szacunekd.

8 Nikomu nie b�dźcie nic
dłużni oprócz wzajemnej miło-
ście. Każdy, kto kocha bliźnie-
go, wypełnił prawo�f. 9 Bo ko-
deks prawny: „Nie wolno ci
cudzołożyć”g, „Nie wolno ci mor-
dować”h, „Nie wolno ci kraść”i,
„Nie wolno ci poż�dać” j—i każde
inne przykazanie—streszcza si�
w słowach: „Masz kochać swoje-
go bliźniego jak samego siebie”k.
10 Miłość nie wyrz�dza bliźnie-
mu zła l. Właśnie dlatego miłość
jest wypełnieniem prawam.

11 Róbcie to wszystko, wie-
dz�c, w jakim czasie żyjecie—że
już nastała pora, byście si� prze-
budzili ze snun, bo teraz na-
sze wybawienie jest bliżej niż
wtedy, gdy uwierzyliśmy. 12 Noc
już si� kończy. Nadchodzi dzień.
Porzućmy� wi�c uczynki typo-
we dla ciemnościo, a nałóżmy
na siebie zbroj� światłap. 13 Po-
st�pujmy przyzwoicieq jak w bia-
ły dzień, wystrzegaj�c si� dzikich
zabaw� i pijaństwa, niemoralnych
kontaktów seksualnych i roz-
pasania�r, sporów i zazdrościs.
14 Naśladujcie� Pana Jezusa
Chrystusat i nie planujcie z myś-
l� o zaspokajaniu pragnień ciałau.

13:7 �Dosł. „strachu”. 13:8 �Zob.
Słowniczek poj�ć. 13:12 �Lub „od-
łóżmy”. 13:13 �Lub „hulanek”. �Lub
„bezwstydnych czynów”. Liczba mno-
ga gr. asélgeia. Zob. Słowniczek poj�ć.
13:14 �Dosł. „włóżcie na siebie”.

14 Osob� słab� w wierze ser-
decznie przyjmujcie w swo-

im groniea. Nie os�dzajcie czyichś
osobistych opinii�. 2 Jedenwie-
rzy, że może jeść wszystko, a sła-
by jada tylko warzywa. 3 Niech
ten, który je, nie patrzy z góry
na tego, który nie je, a ten, który
nie je, niech nie os�dza jedz�ce-
gob, bo Bóg serdecznie go przyj�ł.
4 Kim ty jesteś, żeby os�dzać cu-
dzego sług�?c To sprawa jego pa-
na, czy on stoi, czy upadad. Nie
upadnie, bo Jehowa� może spra-
wić, żeby stał.

5 Jeden uważa jakiś dzień za
ważniejszy niż innye, a drugi
traktuje wszystkie dni jednako-
wof. Niech każdy trzyma si�
tego, o czym jest w pełni prze-
konany. 6 Kto wyróżnia jakiś
dzień, wyróżnia go dla Jehowy�.
Również kto wszystko jada, ja-
da to dla Jehowy�. Bogu prze-
cież składa podzi�kowaniag. Po-
dobnie kto nie jada wszystkiego,
nie jada tego dla Jehowy�. I też
składa Bogu podzi�kowaniah.
7 W gruncie rzeczy nikt z nas
nie żyje tylko dla siebie i i nikt
nie umiera tylko dla siebie.
8 Bo jeśli żyjemy, żyjemy dla Je-
howy�j, a jeśli umieramy, umie-
ramy dla Jehowy�. Tak wi�c czy
żyjemy, czy umieramy, należymy
do Jehowy�k. 9 Chrystus prze-
cież umarł i powrócił do życia
w tym celu, żeby być Panem za-
równo umarłych, jak i żyj�cych l.

10 Dlaczego os�dzasz swoje-
go brata?m Albo dlaczego pat-
rzysz na brata z góry? Przecież
wszyscy staniemy przed tronem
s�dziowskim Bogan, 11 jak na-
pisano: „‚Przysi�gam na swoje ży-
cie’�o, mówi Jehowa�, ‚że przede

14:1 �Możliwe też „wewn�trznych rozte-
rek”. 14:4, 6, 8, 11 �Zob. Dodatek A5.
14:11 �Dosł. „jako żyj�”.
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mn� ugnie si� każde kolano i każ-
dy j�zyk otwarcie przyzna, że ja
jestem Bogiem’”a. 12 Tak wi�c
każdy z nas sam za siebie zda
spraw� Bogub.

13 Dlatego już nie os�dzaj-
my si� wzajemniec. B�dźcie ra-
czej zdecydowani nie dawać bra-
tu powodu do potkni�cia, nie
stawiać przed nim przeszkodyd.
14 Jako naśladowca Pana Jezu-
sa wiem, jestem przekonany, że
nic samo w sobie nie jest nie-
czystee. Jedynie wtedy, gdy czło-
wiek uzna coś za nieczyste, jest
to dla niego nieczyste. 15 Jeśli
to, co jesz, gorszy twojego bra-
ta, to już nie post�pujesz w zgo-
dzie z miłości�f. Nie sprowadzaj
swoim pokarmem zguby� na te-
go, za którego umarł Chrystusg.
16 Nie dopuść, żeby o dobrych
rzeczach, które robisz, mówio-
no źle. 17 Bo Królestwo Boże
to nie jedzenie i picieh. To pra-
wość, pokój i radość za spraw�
ducha świ�tego. 18 I to dzi�ki
temu każdy niewolnik Chrystu-
sa podoba si� Bogu i ma uzna-
nie u ludzi.

19 D�żmy wi�c do tego, co
sprzyja pokojowi i i wzajemne-
mu zbudowaniuj. 20 Przestań-
cie burzyć dzieło Boże ze wzgl�du
na pokarmk. Wprawdzie wszystko
jest czyste, ale jeśli to, co ktoś ja-
da, powoduje czyjeś potkni�cie,
staje si� to czymś złym�l. 21 Le-
piej nie jeść mi�sa, nie pić wi-
na ani nie robić niczego, przez
co twój brat mógłby si� po-
tkn�ćm. 22 Twoje przekonanie�
to sprawa mi�dzy tob� a Bo-
giem. Szcz�śliwy jest człowiek,
który nie pot�pia siebie z powo-
du tego, co decyduje si� robić.

14:15 �Lub „nie rujnuj swoim pokar-
mem”. 14:20 �Lub „szkodliwym”.
14:22 �Lub „twoja wiara”.

23 Ale gdy ma w�tpliwości, a mi-
mo to coś jada, już ści�gn�ł na
siebie pot�pienie, bo nie robi tego
z przekonania�. W gruncie rzeczy
wszystko, co nie wynika z prze-
konania�, jest grzechem.

15 Jednak my, silni, powinni-
śmy znosić słabości tych,

którzy nie s� silnia, a nie myś-
leć o tym, co dobre dla nas sa-
mychb. 2 Niech każdy z nas ro-
bi to, co dobre dla bliźniego, co
służy jego zbudowaniuc. 3 Bo
Chrystus też nie myślał o tym,
co dobre dla niego samegod.
Stało si� raczej tak, jak napi-
sano: „Spadły na mnie zniewa-
gi tych, którzy znieważaj� Cie-
bie”e. 4 A przecież wszystko,
co wcześniej napisano, napisa-
no dla naszego pouczeniaf, żeby-
śmy dzi�ki wytrwałościg i dzi�ki
pocieszeniu płyn�cemu z Pism
mieli nadziej�h. 5 Niech wi�c
Bóg, który udziela wytrwałości
i zapewnia pocieszenie, obdarzy
was takim samym nastawieniem
umysłu, jakie miał Chrystus Je-
zus — 6 tak byście zgodniei, jed-
nym głosem� wychwalali Boga
i Ojca naszego Pana, Jezusa
Chrystusa.

7 Dlatego serdecznie przyj-
mujcie drugich w swoim gro-
nie j, tak jak Chrystus serdecznie
przyj�ł wask — dla chwały Bo-
żej. 8 Bo mówi� wam, że Chry-
stus stał si� sług� obrzeza-
nych l, by zaświadczyć, że Bóg
jest prawdomówny—by potwier-
dzić obietnice, które On dał ich
praojcomm, 9 i by narody wy-
chwalały Boga za Jego miłosier-
dzien. Tak jak napisano: „Dlate-
go b�d� Ci� otwarcie wychwalał
wśród narodów i b�d� wysławiał
Twoje imi� pieśni�”o. 10 Powie-

14:23 �Lub „wiary”. 15:6 �Dosł. „jed-
nymi ustami”.
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dziano też: „Cieszcie si�, naro-
dy, z Jego ludem”a. 11 I znowu:
„Wysławiajcie Jehow��, wszyst-
kie narody, niech Go wysławia-
j� wszystkie ludy”b. 12 Również
Izajasz mówi: „Pojawi si� korzeń
Jessegoc, ten, który powstaje, że-
by rz�dzić narodamid. W nim na-
rody b�d� pokładać nadziej�”e.
13 Niech Bóg, który daje nadzie-
j�, ze wzgl�du na wasze zaufanie
do Niego napełni was wszelk� ra-
dości� i pokojem—tak byście mo-
c� ducha świ�tego wr�cz obfito-
wali w nadziej�f.

14 Jeśli o mnie chodzi, to je-
stem przekonany, moi bracia, że
jesteście pełni dobroci, że nie
brakuje wam wiedzy i że po-
traficie pouczać� jedni drugich.
15 O pewnych sprawach pisz�
wam jednak bardziej otwarcie,
żeby znowu wam o nich przypo-
mnieć ze wzgl�du na niezasłu-
żon� życzliwość, jak� Bóg mnie
obdarzył. 16 Bo zrobił to po
to, żebym jako publiczny sługa
Chrystusa Jezusa głosił innym
narodomg dobr� nowin� od Bo-
gah, żebym angażował si� w to
świ�te dzieło—tak by te narody
mogły okazać si� dla Niego god-
n� przyj�cia ofiar�, uświ�con�
duchem świ�tym.

17 Gdy wi�c chodzi o służb�
dla Boga, jako naśladowca Chrys-
tusa Jezusa mam powód do wiel-
kiej radości. 18 Nie ośmiel� si�
powiedzieć o niczym z wyj�t-
kiem tego, co Chrystus przeze
mnie zdziałał, żeby inne narody
stały si� posłuszne—dzi�ki mo-
im słowom i czynom, 19 dzi�-
ki mocy znaków i cudów�i i mocy
ducha świ�tego. Dokładnie roz-
głosiłem dobr� nowin� o Chry-

15:11 �Zob. Dodatek A5. 15:14 �Lub
„udzielać rad”. 15:19 �Lub „proro-
czych znaków”.

stusie od Jerozolimy aż do Ili-
riia. 20 Postawiłem sobie za cel,
że nie b�d� głosić dobrej nowiny
tam, gdzie imi� Chrystusa jest już
znane, żeby nie budować na cu-
dzym fundamencie. 21 Napisa-
no przecież: „Zobacz� go ci, któ-
rym o nim nie opowiadano, ci,
którzy nie słyszeli, zrozumiej�”b.

22 To również z tego wzgl�-
du wiele razy napotykałem prze-
szkody w dotarciu do was.
23 Ale teraz nie ma już w tych
okolicach nietkni�tego terenu,
a ja od wielu� lat gor�co prag-
n� do was przybyć. 24 Dlate-
go mam nadziej�, że zobacz� si�
z wami, gdy b�d� w drodze do
Hiszpanii. Naciesz� si� troch�
waszym towarzystwem, a potem
odprowadzicie mnie kawałek.
25 Najpierw jednak wybieram
si� do Jerozolimy w ramach
usługiwania świ�tymc. 26 Bo
bracia z Macedonii i Achai
ch�tnie podzielili si� tym, co
mieli, składaj�c dar dla bied-
nych wśród świ�tych w Jero-
zolimied. 27 Co prawda zrobili
to ch�tnie, ale w rzeczywisto-
ści byli ich dłużnikami. Bo jeśli
inne narody miały udział w ich
dobrach duchowych, to powin-
ny też dzielić si� z nimi dobra-
mi materialnymie. 28 Gdy wi�c
wykonam to zadanie i bezpiecz-
nie dostarcz� im ten dar�, wy-
rusz� do Hiszpanii i po drodze
was odwiedz�. 29 I wiem, że
gdy już do was przyjd�, przyjd�
z pełn� miar� błogosławieństwa
od Chrystusa.

30 A teraz, bracia, ze wzgl�du
na wasz� wiar� w naszego Pana,
Jezusa Chrystusa, i miłość, do
jakiej pobudza was duch, usilnie
was zach�cam: wyt�żajcie siły,

15:23 �Możliwe też „kilku”. 15:28
�Dosł. „owoc”.
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modl�c si� za mnie do Boga,
jak ja sam to robi�a. 31 Módl-
cie si�, żebym uszedł z r�kb lu-
dzi w Judei, którzy nie wierz�
w Jezusa, i żeby moje usługiwa-
nie� na rzecz świ�tych w Jero-
zolimie zostało przez nich do-
brze przyj�tec— 32 tak bym za
wol� Boż� z radości� do was do-
tarł i razem z wami zaznał po-
krzepienia. 33 Niech Bóg, któ-
ry daje pokój, b�dzie z wami
wszystkimid. Amen.

16 Chc� wam zarekomendo-
wać� nasz� siostr� Febe,

która pełni służb� w zborze
w Kenchrache. 2 Serdecznie
przyjmijcie t� uczennic� Pana
jak przystoi świ�tym i udzielcie
jej wszelkiej pomocy, jakiej b�-
dzie potrzebowaćf, bo ona też
okazała si� wsparciem dla wielu,
ł�cznie ze mn�.

3 Przekażcie moje pozdrowie-
nia Prysce i Akwilasowig, mo-
im współpracownikom w służbie
dla Chrystusa Jezusa, 4 którzy
nadstawili za mnie� własnego
karkuh i którym nie tylko ja za to
dzi�kuj�, ale też wszystkie zbory
braci z innych narodów. 5 Po-
zdrówcie również zbór, który
spotyka si� w ich domui. Po-
zdrówcie mojego kochanego Epe-
neta, pierwszego ucznia Chrystu-
sa w Azji�. 6 Pozdrówcie Mari�,
która ci�żko pracowała na wa-
sz� rzecz. 7 Pozdrówcie Andro-
nika i Juniasa, moich krewnych j

i współwi�źniów, którzy s� do-
brze znani apostołom i którzy ży-
j� w jedności z Chrystusem dłu-
żej niż ja.

8 Przekażcie pozdrowienia
mojemu kochanemu Ampliato-

15:31 �Lub „moja pomoc”. 16:1 �Lub
„przedstawić”. 16:4 �Lub „moj� du-
sz�”. 16:5 �Zob. Słowniczek poj�ć.

wi, uczniowi Pana. 9 Pozdrów-
cie Urbana, naszego współpra-
cownika w służbie dla Chrystusa,
i mojego ukochanego Stachysa.
10 Pozdrówcie Apellesa, lojal-
nego ucznia Chrystusa. Pozdrów-
cie domowników Arystobula.
11 Pozdrówcie mojego krewne-
go Herodiona. Pozdrówcie tych z
domu Narcyza, którzy s� ucznia-
mi Pana. 12 Pozdrówcie Tryfe-
n� i Tryfoz�, kobiety, które
ci�żko pracuj� w dziele Pana. Po-
zdrówcie nasz� kochan� Persy-
d�, bo ci�żko pracowała w dzie-
le Pana. 13 Pozdrówcie Rufusa,
wybranego sług� Pana, oraz
jego matk�, która i dla mnie
jest jak matka. 14 Pozdrów-
cie Asynkryta, Flegona, Herme-
sa, Patrobasa, Hermasa i braci,
którzy s� z nimi. 15 Pozdrów-
cie Filologa, Juli�, Nereusza i je-
go siostr�, Olimpasa i wszyst-
kich świ�tych, którzy s� z nimi.
16 Pozdrówcie jedni drugich
świ�tym pocałunkiem. Pozdra-
wiaj� was wszystkie zbory Chry-
stusa.

17 Usilnie prosz� was, bra-
cia, żebyście mieli na oku tych,
którzy tworz� podziały i da-
j� innym powody do potkni�cia
wbrew nauce, któr� poznaliście.
Unikajcie icha. 18 Bo tacy lu-
dzie nie s� niewolnikami nasze-
go Pana, Chrystusa, lecz włas-
nych ż�dz�. I gładkimi słówkami
i pochlebstwami zwodz� serca
tych, którzy niczego nie podej-
rzewaj�. 19 Wasze posłuszeń-
stwo zostało zauważone przez
wszystkich. Dlatego si� z was
ciesz�. Ale chc�, żebyście byli
m�drzy i wiedzieli, co jest dobre,
a jeśli chodzi o zło, żebyście byli
niewinnib. 20 Bóg, który daje
pokój, wkrótce rzuci Szatana

16:18 �Lub „własnego brzucha”.
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PIERWSZY LIST

DO KORYNTIAN
ZARY S T R E

´
S C I

1 Przywitanie (1-3)
Paweł dzi�kuje Bogu za Koryntian (4-9)
Usilne zach�ty do zachowywania
jedności (10-17)

Chrystus moc� i m�drości� Boż� (18-25)
„Kto si� szczyci, niech si� szczyci
Jehow�” (26-31)

2 Służba Pawła w Koryncie (1-5)
Wyższość m�drości Bożej (6-10)
Różnica mi�dzy człowiekiem duchowym
a cielesnym (11-16)

3 Koryntianie dalej cieleśni (1-4)
Bóg daje wzrost (5-9)

Boży współpracownicy (9)
Budowanie z materiałów
ogniotrwałych (10-15)

„Jesteście świ�tyni� Boż�” (16, 17)
M�drość świecka w oczach Boga
głupot� (18-23)

4 Zarz�dcy powinni być wierni (1-5)
Pokora chrześcijańskich sług (6-13)

„Nie wychodźcie poza to,
co napisano” (6)

Chrześcijanie widowiskiem
teatralnym (9)

Paweł wyraża trosk� o swoje duchowe
dzieci (14-21)

5 Człowiek prowadz�cy si� niemoralnie (1-5)
Troch� zakwasu zakwasza całe
ciasto (6-8)

Niegodziwego należy usun�ć
ze zboru (9-13)

6 Sprawy s�dowe wśród chrześcijańskich
braci (1-8)

Jacy ludzie nie odziedzicz�
Królestwa (9-11)

„Używajcie swoich ciał do wychwalania
Boga” (12-20)
„Uciekajcie od niemoralności!” (18)

7 Rady dla osób w stanie wolnym
i dla b�d�cych w zwi�zkach
małżeńskich (1-16)

Każdy powinien pozostawać w takim
stanie, w jakim był powołany (17-24)

Osoby w stanie wolnym i wdowy (25-40)
Przewaga stanu wolnego (32-35)

1579 RZYMIAN 16:21 do 1 KORYNTIAN Zarys treści
pod wasze stopy i go zmiażdżya.
Niech nasz Pan, Jezus, okazuje
wam niezasłużon� życzliwość.

21 Pozdrawia was mój współ-
pracownik Tymoteusz, a także
moi krewni: Lucjusz, Jazon i So-
zypaterb.

22 Przesyłam wam chrześci-
jańskie pozdrowienia ja, Ter-
cjusz, który pisałem ten list.

23 Pozdrawia was Gajusc, u
którego goszcz� i który przyj-
muje cały zbór. Pozdrawia was
skarbnik� miejski Erast, jak rów-
nież jego brat Kwartus. 24 ——�

16:23 �Lub „szafarz”. 16:24 �Zob. Do-
datek A3.

25 Chwała należy si� Temu,
który może was umocnić gło-
szon� przeze mnie dobr� nowi-
n�, or�dziem o Jezusie Chrystu-
sie. Ta dobra nowina pozostaje
w zgodzie z wyjawion� świ�t�
tajemnic�a, która przez długi
czas była okryta milczeniem,
26 ale teraz zgodnie z nakazem
wiecznego Boga została ujaw-
niona i dzi�ki proroczym pis-
mom stała si� znana wśród
wszystkich narodów, żeby mog-
ły one okazać wiar� i posłuszeń-
stwo. 27 Bogu, który sam je-
den jest m�dryb, należy si�
chwała przez Jezusa Chrystusa
na wieki. Amen.
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1 KORYNTIAN Zarys treści do 1:10 1580

1 Paweł, z woli Bożej powo-
łany na apostołaa Chrystu-

sa Jezusa, i nasz brat Sostenes
2 do zboru Bożego w Koryn-
cieb, do was, którzy zostaliście
uświ�ceni jako uczniowie Chrys-
tusa Jezusac, powołani na świ�-
tych, a także do wszystkich,
którzy w każdym innym miejs-
cu wzywaj� imienia Pana Jezusa
Chrystusad, Pana ich i naszego:

3 Niech Bóg, nasz Ojciec, i
Pan Jezus Chrystus okazuj�
wam niezasłużon� życzliwość i
udzielaj� pokoju.

4 Zawsze dzi�kuj� za was Bo-
gu, pami�taj�c o niezasłużonej
życzliwości, jak� was obdarzył
przez Chrystusa Jezusa. 5 Bo
żyj�c z nim w jedności, staliście
si� pod każdym wzgl�dem boga-
ci — potraficie przekazywać sło-

wo Boże i macie pełn� wiedz�a,
6 a świadectwo o Chrystusieb

mocno si� wśród was zakorze-
niło — 7 tak iż w czasie, gdy z
ut�sknieniem oczekujecie obja-
wienia naszego Pana, Jezusa
Chrystusac, nie brakuje wam żad-
nego daru. 8 Bóg też b�dzie do
końca was umacniał, żebyście
w dniu naszego Pana, Jezusa
Chrystusa, okazali si� bez za-
rzutud. 9 Bóg, który was powo-
łał do życia w jedności� ze swo-
im Synem, Jezusem Chrystusem,
naszym Panem, to Bóg wiernye.

10 Usilnie zach�cam was, bra-
cia, w imi� naszego Pana, Jezusa
Chrystusa, żebyście wszyscy byli
zgodni w tym, co mówicie, żeby
nie było wśród was podziałów f,
ale żeby panowała wśród was

1:9 �Dosł. „do wspólnoty”.

Małżeństwo tylko z tym, kto wierzy
w Pana (39)

8 O jedzeniu pokarmów ofiarowanych
bożkom (1-13)
Dla nas jest tylko jeden Bóg (5, 6)

9 Przykład Pawła jako apostoła (1-27)
„Nie nakładaj bykowi kagańca” (9)
„Biada mi, gdybym nie głosił
dobrej nowiny!” (16)

„Stałem si� wszystkim
dla najróżniejszych ludzi” (19-23)

Panowanie nad sob� w wyścigu
po życie (24-27)

10 Ostrzegawcze przykłady z historii
Izraela (1-13)

Ostrzeżenie przed
bałwochwalstwem (14-22)
Stół Jehowy, stół demonów (21)

Wolność i wzgl�d na innych (23-33)
„Wszystko róbcie na chwał� Boż�” (31)

11 „Stańcie si� moimi naśladowcami” (1)
Zasada zwierzchnictwa i nakrywanie
głowy (2-16)

Obchody Wieczerzy Pańskiej (17-34)

12 Dary ducha (1-11)
Jedno ciało złożone z wielu
cz�ści (12-31)

13 Miłość—wspanialsza droga (1-13)

14 Dar prorokowania i dar mówienia
różnymi j�zykami (1-25)

Porz�dek na chrześcijańskich
zebraniach (26-40)
Miejsce kobiet w zborze (34, 35)

15 Zmartwychwstanie Chrystusa (1-11)
Zmartwychwstanie podstaw�
wiary (12-19)

Zmartwychwstanie Chrystusa
gwarancj� dla innych (20-34)

Ciało fizyczne, ciało duchowe (35-49)
Nieśmiertelność
i niezniszczalność (50-57)

�B�dźcie zawsze bardzo zaj�ci
dziełem Pańskim’ (58)

16 Datki dla chrześcijan w Jerozolimie (1-4)
Paweł planuje podróż (5-9)
Planowane wizyty Tymoteusza
i Apollosa (10-12)

Usilne zach�ty i pozdrowienia (13-24)
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całkowita jedność myśli i pogl�-
dówa. 11 Bo dowiedziałem si�
o was, moi bracia, od niektó-
rych z domu Chloe, że dochodzi
wśród was do sporów. 12 Mam
na myśli to, że jedni z was mó-
wi�: „Ja należ� do Pawła”, dru-
dzy: „Ja do Apollosa”b, inni: „Ja
do Kefasa�”, a jeszcze inni: „Ja
do Chrystusa”. 13 Czy Chrys-
tus jest podzielony? Czy to Pa-
weł został za was stracony na
palu? Albo czy w imi� Pawła zo-
staliście ochrzczeni? 14 Dzi�-
kuj� Bogu, że oprócz Kryspusac

i Gajusad nie ochrzciłem nikogo
z was, 15 i nikt nie może powie-
dzieć, że zostaliście ochrzcze-
ni w moje imi�. 16 Owszem,
ochrzciłem też dom Stefana-
sae. A jeśli chodzi o reszt�, to
nie pami�tam, czy jeszcze kogoś
ochrzciłem. 17 Chrystus prze-
cież nie wysłał mnie po to, że-
bym chrzcił, lecz żebym głosił
dobr� nowin�f, i to nie przez ja-
kieś m�dre wywody�, bo inaczej
pal m�ki� Chrystusa stałby si�
daremny.

18 Dla tych, którzy id� na za-
gład�, nauka o palu m�ki� to
coś głupiegog, ale dla nas, któ-
rzy dost�pujemy wybawienia,
to przejaw mocy Bożejh. 19 Bo
napisano: „Sprawi�, że m�d-
rość m�drców zginie, odrzu-
c�� inteligencj� intelektualis-
tów”i. 20 Gdzie jest m�drzec?
Gdzie znawca Prawa�? Gdzie
myśliciel roztrz�saj�cy sprawy
tego świata�? Czy Bóg nie obró-
cił m�drości świata w głupot�?
21 Boża m�drość objawia si�

1:12 �Nazywanego też Piotrem. 1:17
�Lub „nie jakimiś wyszukanymi słowa-
mi”. 1:17, 18, 22, 24 �Zob. Słowni-
czek poj�ć. 1:19 �Lub „odtr�c�”. 1:20
�Lub „uczony w piśmie”. �Lub „syste-
mu rzeczy; epoki”. Zob. Słowniczek po-
j�ć, hasło „System rzeczy”.

tak: skoro świat dzi�ki własnej
m�drościa nie poznał Bogab, Bóg
uznał za słuszne wybawić wie-
rz�cych przez głoszenie or�dzia
uważanego za coś głupiegoc.

22 ˙
Zydzi prosz� o znakid,

a Grecy� szukaj� m�drości.
23 Tymczasem my głosimy o
Chrystusie straconym na palu—
dla

˙
Zydów b�d�cym powodem

do potkni�cia, a dla innych na-
rodów czymś głupime. 24 Jed-
nak dla powołanych—zarówno˙
Zydów, jak i Greków�—Chrys-
tus jest moc� Boż� i m�droś-
ci� Boż�f. 25 Bo coś od Boga,
co ludzie uważaj� za głupie, jest
m�drzejsze niż to, co uważaj� za
m�dre, i coś od Boga, co ludzie
uważaj� za słabe, jest silniejsze
niż to, co uważaj� za silneg.

26 Bracia, widzicie na sa-
mych sobie, że Bóg powołał nie-
wielu m�drych według ludzkich
kryteriów�h, niewielu wpływo-
wych, niewielu szlachetnie uro-
dzonych i. 27 Bóg wybrał to, co
dla świata głupie, żeby zawsty-
dzić m�drych, i to, co dla świata
słabe, żeby zawstydzić silnych j.
28 Bóg wybrał to, co dla świata
mało znacz�ce, i to, na co pat-
rzy si� z góry, co ma si� za
nic�, żeby niczym okazało si� to,
co si� liczy�k— 29 tak by nikt�
nie chełpił si� przed Bogiem.
30 To właśnie dzi�ki Niemu
żyjecie w jedności z Chrystu-
sem Jezusem, który wyjawił
nam Boż� m�drość i prawośćl,
który umożliwił nam uświ�ce-
niem i uwolnienie na podstawie
okupun— 31 żeby było tak, jak
napisano: „Kto si� szczyci, niech
si� szczyci Jehow��”o.

1:26 �Dosł. „według ciała”. 1:28 �Lub
„to, czego nie ma”. �Lub „to, co jest”.
1:29 �Dosł. „żadne ciało”. 1:31 �Zob.
Dodatek A5.
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2 Bracia, kiedy wi�c do was
przyszedłem przekazać wam

świ�t� tajemnic�a Boż�, nie za-
mierzałem robić na was wraże-
nia swoj� mow�b lub m�drości�.
2 Postanowiłem skupić si� na
Jezusie Chrystusie, i to straco-
nym na paluc. 3 Przyszedłem
do was ogarni�ty słabości�, z l�-
kiem i wielkim drżeniem. 4 To,
co mówiłem i głosiłem, nie spro-
wadzało si� do perswazji i m�d-
rych słów, lecz było przejawem
działania ducha i mocy Bożejd,
5 tak by wasza wiara nie opie-
rała si� na m�drości ludzkiej, ale
właśnie na mocy Bożej.

6 Przekazujemy m�drość doj-
rzałyme, ale nie m�drość te-
go świata� ani władców tego
świata�, których czeka koniecf.
7 Przekazujemy m�drość Boż�
wyrażon� w świ�tej tajemnicyg,
m�drość ukryt�—to, co przed
wiekami� Bóg z góry zamie-
rzył z myśl� o naszej chwale.
8 M�drości tej nie poznał żaden
z władców tego świata�h, bo gdy-
by j� znali, nie straciliby na pa-
lu Pana godnego chwały. 9 Jak
napisano: „Oko nie widziało,
ucho nie słyszało ani nikomu
przez myśl nie przeszło�, co Bóg
przygotował dla tych, którzy Go
kochaj�”i. 10 Nam jednak Bóg
to wyjawił j przez swojego du-
chak. Duch przecież zgł�bia
wszystko, nawet gł�bokie za-
gadnienia zwi�zane z Bogiem�l.

11 Bo kto z ludzi wie, co si�
kryje w człowieku, oprócz du-
cha, który jest w jego wn�trzu?
Tak samo spraw zwi�zanych
z Bogiem nie może zgł�bić nikt
oprócz ducha Bożego. 12 A my

2:6, 8 �Lub „systemu rzeczy; epoki”.
Zob. Słowniczek poj�ć, hasło „System
rzeczy”. 2:7 �Lub „systemami rzeczy;
epokami”. Zob. Słowniczek poj�ć, has-
ło „System rzeczy”. 2:9 �Lub „nie zro-
dziło si� w sercu”. 2:10 �Lub „gł�bokie
sprawy Boże”.

nie otrzymaliśmy ducha świata,
ale ducha, który pochodzi od
Bogaa. Dzi�ki temu możemy ro-
zumieć wszystko, czym On nas
życzliwie obdarzył. 13 I nie
mówimy o tych sprawach słowa-
mi, które dyktuje m�drość ludz-
kab, lecz takimi, których uczy
duchc. Sprawy duchowe wyjaś-
niamy� duchowymi słowami.

14 Ale człowiek cielesny� nie
przyjmuje tego, co pochodzi od
ducha Bożego, bo uważa to
za głupot�. Nie może tego po-
znać, bo takie sprawy należy
rozs�dzać z duchowego punktu
widzenia. 15 Natomiast czło-
wiek duchowy potrafi rozs�dzić
wszystkod. Jednak jego samego
nikt z ludzi nie potrafi os�dzić.
16 Bo „kto poznał umysł Jeho-
wy�, żeby mógł Go pouczać?”e.
Ale my mamy umysł Chrystu-
sowyf.

3 Tak wi�c, bracia, nie mog-
łem si� do was zwracać jak

do ludzi duchowychg, lecz jak do
ludzi cielesnych, jak do niemow-
l�th, które dopiero rozpoczynaj�
życie w jedności z Chrystusem.
2 Karmiłem was mlekiem, a nie
pokarmem stałym, bo jeszcze
nie byliście dostatecznie silni.
W gruncie rzeczy teraz też nie
jesteście i, 3 bo dalej jesteście
cieleśni j. Skoro jest wśród was
zazdrość i dochodzi do sporów,
to czy nie jesteście cieleśnik
i czy nie post�pujecie tak, jak
post�puj� ludzie? 4 Jeśli jeden
mówi: „Ja należ� do Pawła”,
a drugi: „Ja do Apollosa” l, to czy
nie zachowujecie si� zwyczajnie
jak ludzie?

5 Kim jest Apollos? I kim jest
Paweł? Sługamim, dzi�ki któ-
rym uwierzyliście i którzy wy-
konali tylko to, co każdemu
z nich zlecił Pan. 6 Ja zasadzi-

2:13 �Lub „ł�czymy”. 2:14 �Lub „fi-
zyczny”. 2:16 �Zob. Dodatek A5.
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łema, Apollos podlałb, ale to Bóg
dawał wzrost. 7 Dlatego nie li-
czy si� ani ten, kto sadzi, ani
ten, kto podlewa, tylko Bóg,
który daje wzrostc. 8 Ten, kto
sadzi, i ten, kto podlewa, ma-
j� jeden cel�, ale każdy otrzyma
zapłat� stosownie do własnego
trudud. 9 Bo my jesteśmy Bo-
żymi współpracownikami. A wy
jesteście Bożym polem upraw-
nym, wznoszon� przez Boga bu-
dowl�e.

10 Dzi�ki niezasłużonej życz-
liwości, jak� Bóg mnie obdarzył,
niczym wprawny budowniczy�
położyłem fundamentf, lecz ktoś
inny na nim buduje. Ale niech
każdy zwraca uwag�, w jaki
sposób na nim buduje. 11 Bo
nikt nie może położyć żadnego
innego fundamentu oprócz te-
go, który już położono, a którym
jest Jezus Chrystusg. 12 A czy
ktoś na tym fundamencie bu-
duje ze złota, srebra, drogocen-
nych kamieni, drewna, siana,
czy słomy— 13 to si� okaże,
gdy przyjdzie dzień próby. Właś-
nie wtedy stanie si� jawne, ja-
kie jest dzieło każdego, bo
wyjawi to ogieńh—wypróbuje ja-
kość tego, co każdy zbudował.
14 Jeśli czyjeś dzieło, zbudowa-
ne na tym fundamencie, prze-
trwa, ktoś taki otrzyma zapłat�.
15 Jeśli czyjeś dzieło spłonie,
ktoś taki poniesie strat�. Sam
si� uratuje, ale b�dzie to tak,
jakby został uratowany z ognia.

16 Czy nie wiecie, że wy sa-
mi jesteście świ�tyni� Boż� i i że
mieszka w was duch Boży? j

17 Kto niszczy świ�tyni� Boż�,
tego zniszczy Bóg. Bo świ�tynia
Boża jest świ�ta i to wy ni� je-
steściek.

18 Niech nikt nie oszukuje sa-
mego siebie: Jeżeli ktoś wśród

3:8 �Dosł. „s� jednym”. 3:10 �Lub
„m�dry kierownik robót”.

was myśli, że w oczach tego
świata� jest m�dry, niech stanie
si� głupi, a wtedy naprawd� sta-
nie si� m�dry. 19 Bo dla Bo-
ga m�drość tego świata jest głu-
pot�. Napisano przecież: „Bóg
sprawia, że m�drych gubi ich
własna przebiegłość”a. 20 Na-
pisano też: „Jehowa� wie, że
rozważania m�drych s� jałowe”b.
21 Niech wi�c nikt nie szczy-
ci si� ludźmi, bo wszystko na-
leży do was: 22 czy to Paweł,
czy Apollos, czy Kefas�c, czy
świat, czy życie, czy śmierć, czy
teraźniejszość, czy przyszłość—
wszystko należy do was. 23 Wy
z kolei należycie do Chrystusad,
a Chrystus należy do Boga.

4 Ludzie powinni nas uważać
za sług� Chrystusa i za-

rz�dców� świ�tych tajemnic Bo-
żyche. 2 A od zarz�dców� o-
czekuje si�, że okaż� si� wierni.
3 Dla mnie jest to sprawa bar-
dzo małej wagi, czy to wy pod-
dacie mnie os�dowi, czy jakiś
trybunał� ludzki. Ja sam też sie-
bie nie os�dzam, 4 bo nie mam
sobie nic do zarzucenia. To wca-
le nie dowodzi, że jestem pra-
wy, ale Tym, który mnie os�dza,
jest Jehowa�f. 5 Dlatego niko-
go nie os�dzajcieg przed wyzna-
czonym czasem, dopóki nie
przyjdzie Pan. On wydob�dzie
na światło dzienne rzeczy ukry-
te w ciemności i ujawni pobud-
ki serc. A wtedy każdy otrzyma
od Boga pochwał�, na jak� za-
sługujeh.

6 Bracia, odniosłem towszyst-
ko do siebie i do Apollosa i dla
waszego dobra, żebyście na na-
szym przykładzie nauczyli si�

3:18 �Lub „systemu rzeczy; epoki”.
Zob. Słowniczek poj�ć, hasło „System
rzeczy”. 3:20; 4:4 �Zob. Dodatek A5.
3:22 �Nazywany też Piotrem. 4:1 �Lub
„podwładnych”. 4:1, 2 �Lub „szafa-
rzy”. 4:3 �Lub „s�d”.
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reguły: „Nie wychodźcie poza
to, co napisano”, i nie unosili
si� pych��a, wywyższaj�c jedne-
go kosztem drugiego. 7 Bo kto
sprawia, że różnisz si� od in-
nych? I co masz, czego byś nie
otrzymał?b A skoro otrzymałeś,
to czemu si� chełpisz, jakbyś nie
otrzymał?

8 Czy już macie wszystko,
czego pragniecie? Już jeste-
ście bogaci? Zacz�liście królo-
waćc bez nas? Naprawd� chciał-
bym, żebyście już królowali.
Wtedy i my moglibyśmy z wa-
mi królowaćd. 9 Bo wydaje mi
si�, że nas, apostołów, Bóg wy-
stawił na pokaz jako ostatnich,
jakby skazanych na śmierće—że
staliśmy si� widowiskiem teatral-
nym dla świataf, aniołów i ludzi.
10 My ze wzgl�du na Chrystu-
sa jesteśmy głupig, a wy, id�c za
Chrystusem, jesteście roztropni.
My jesteśmy słabi, a wy jeste-
ście silni. Wy cieszycie si� sza-
cunkiem, a my jesteśmy okryci
hańb�. 11 Do tej pory odczu-
wamy głódh i pragnienie i, chodzi-
my biednie ubrani�, jesteśmy bi-
ci�j, nie mamy dachu nad głow�,
12 a przy tym ci�żko pracuje-
my własnymi r�kamik. Znieważa-
j� nas, a my ich błogosławimy l.
Prześladuj�, a my cierpliwie to
znosimym. 13 Oczerniaj�, a my
odpowiadamy łagodnie�n.

´
Swiat

aż dot�d uważa nas za śmieci�,
traktuje jak wyrzutków.

14 Nie pisz� tego, żeby was
zawstydzić, ale żeby udzielić
wam rady jak swoim kocha-
nym dzieciom. 15 Bo możecie
mieć wśród uczniów Chrystu-
sa dziesi�ć tysi�cy opiekunów�,
ale na pewno nie macie wielu

4:6 �Lub „nie nadymali si�”. 4:11
�Dosł. „jesteśmy nadzy”. �Lub „trak-
towani brutalnie”. 4:13 �Dosł. „upra-
szamy”. �Lub „odpadki”. 4:15 �Lub
„wychowawców”.

ojców. Dzi�ki głoszeniu dobrej
nowiny to ja zostałem waszym
ojcem, jeśli chodzi o życie w jed-
ności z Chrystusem Jezusema.
16 Usilnie wi�c was zach�cam:
stańcie si� moimi naśladowca-
mib. 17 Właśnie dlatego posy-
łam do was Tymoteusza, moje
ukochane dziecko, wierne w
dziele Pana. On przypomni wam
moje metody działania� w służ-
bie dla Chrystusa Jezusac—to,
czego nauczam w każdym zbo-
rze.

18 Niektórzy tak nad�li si�
pych�, jakbym już wcale miał do
was nie przyjść. 19 Ale ja, jeśli
Jehowa� zechce, wkrótce do was
przyjd�. A wtedy nie b�d� zwra-
cał uwagi na to, co mówi� ci na-
d�ci ludzie, lecz przekonam si�,
jaka jest ich moc. 20 Bo Kró-
lestwo Boże to nie sprawa słów,
ale mocy. 21 Co wolicie?

˙
Ze-

bym przyszedł do was z rózg�d

czy z miłości� i łagodności��?

5 Dochodz� mnie słuchy o nie-
moralności�e wśród was, i to

takiej niemoralności�, jakiej si�
nie spotyka nawet wśród naro-
dów. Podobno jeden z was ży-
je z żon� swojego ojcaf. 2 A wy
jeszcze si� tym szczycicie? Czy
nie powinniście raczej pogr�żyć
si� w smutkug i usun�ć spośród
siebie tego, który to robi?h 3 Ja
sam, choć nieobecny wśród was
ciałem, ale obecny duchem, już
os�dziłem tego człowieka, jak-
bym naprawd� z wami był.
4 Gdy zbierzecie si� w imi��
naszego Pana, Jezusa—wiedz�c,
że ja, którego nasz Pan, Je-
zus, obdarzył moc�, jestem z wa-
mi duchem— 5 macie wydać te-
go człowieka Szatanowii i pozbyć

4:17 �Dosł. „moje drogi”. 4:19 �Zob.
Dodatek A5. 4:21 �Dosł. „w duchu ła-
godności”. 5:1 �Dosł. „rozpuście”. Gr.
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�Lub „w imieniu”.
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si� cielesnego wpływu�, tak by
w dniu Pańskim został uratowa-
ny duch zborua.

6 Nie macie powodu do du-
my. Czy nie wiecie, że troch�
zakwasu� zakwasza całe ciasto?b

7 Usuńcie stary zakwas, żeby
si� stać nowym ciastem, wol-
nym od zakwasu. W rzeczywi-
stości przecież tacy jesteście�.
Bo Chrystus, nasz baranekc pas-
chalny, został złożony w ofierzed.
8 ´

Swi�tujmye wi�c nie ze starym
zakwasem, nie z zakwasem zła
i niegodziwości, lecz z przaśnym
chlebem szczerości i prawdy.

9 Napisałem wam w liście, że-
byście przestali utrzymywać kon-
takty� z ludźmi dopuszczaj�cy-
mi si� niemoralności�. 10 Nie
miałem jednak na myśli do-
puszczaj�cych si� niemoralnoś-
ci� w tym świecief albo wszyst-
kich chciwców, zdzierców czy
bałwochwalców. W przeciwnym
razie musielibyście po prostu
opuścić światg. 11 Pisz� wam
wi�c, żebyście przestali utrzymy-
wać kontakty�h z każdym, kto
jest uznawany za brata, a do-
puszcza si� niemoralności� albo
jest chciwcem i, bałwochwalc�,
człowiekiem rzucaj�cym obelgi�,
pijakiem j czy zdzierc�k—żebyście
z takim nawet nie jadali. 12 Bo
czy to moja sprawa s�dzić tych
z zewn�trz? Powinniście s�dzić

5:5 �Dosł. „wydać takiego Szatanowi
ku zagładzie ciała”. 5:6 �Lub „za-
czynu”. 5:7 �Dosł. „jesteście przaśni”.
5:9, 11 �Lub „przestali si� zadawać”.
5:9 �Dosł. „rozpustnikami”. W tekście
gr. użyto tu słowa spokrewnionego ze
słowem porneı́a. Zob. Słowniczek poj�ć.
5:10 �Dosł. „rozpustników”. W tekście
gr. użyto tu słowa spokrewnionego ze
słowem porneı́a. Zob. Słowniczek poj�ć.
5:11 �Dosł. „jest rozpustnikiem”. W tek-
ście gr. użyto tu słowa spokrewnionego
ze słowem porneı́a. Zob. Słowniczek po-
j�ć. �Lub „znieważaj�cym innych”.

tych wewn�trz, 13 a tych z ze-
wn�trz os�dzi Bóga. „Usuńcie
niegodziwego spośród siebie”b.

6 Gdy ktoś z was ma z kimś
spórc, to dlaczego ośmiela

si� iść z tym do s�du— przed lu-
dzi nieprawych — zamiast przed
świ�tych? 2 Czy nie wiecie,
że świ�ci b�d� s�dzić świat?d

A jeśli macie s�dzić świat, to
czy nie jesteście w stanie rozs�-
dzać spraw tak małej wagi?
3 Czy nie wiecie, że b�dziemy
s�dzić aniołów?e Czemu wi�c
nie możemy rozstrzygać zwyk-
łych życiowych spraw? 4 Jeśli
wi�c macie do rozs�dzenia ta-
kie sprawyf, to dlaczego wybie-
racie na s�dziów ludzi, którzy
w zborze nic nie znacz�? 5 Mó-
wi� to, żeby was zawstydzić. Czy
nie ma wśród was ani jednego
m�drego, który by potrafił roz-
s�dzać sprawy swoich braci?
6 Zamiast tego brat idzie prze-
ciw bratu do s�du— przed nie-
wierz�cych w Pana!

7 Już samo to jest dla was
porażk�, że si� ze sob� procesu-
jecie. Czemu raczej nie pozwa-
lacie si� skrzywdzić?g Czemu ra-
czej nie pozwalacie si� oszukać?
8 Zamiast tego sami krzywdzi-
cie i oszukujecie — i to swoich
braci!

9 Czy nie wiecie, że ludzie
nieprawi nie odziedzicz� Króle-
stwa Bożego?h Nie dajcie si�
wprowadzić w bł�d�. Ani dopusz-
czaj�cy si� niemoralności�i, ani
bałwochwalcy j, ani cudzołożni-
cyk, ani m�żczyźni zgadzaj�cy si�
na kontakty homoseksualne l, ani
homoseksualiści�m, 10 ani zło-
dzieje, ani chciwcyn, ani pijacyo,

6:9 �Lub „oszukać”. �Dosł. „rozpust-
nicy”. W tekście gr. użyto tu słowa
spokrewnionego ze słowem porneı́a.
Zob. Słowniczek poj�ć. �Dosł. „m�ż-
czyźni kład�cy si� z m�żczyznami”.
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ani rzucaj�cy obelgi�, ani zdzier-
cy nie odziedzicz� Królestwa Bo-
żegoa. 11 Niektórzy z was tacy
byli. Jednak Bóg za pomoc� swo-
jego ducha was oczyścił�b, uświ�-
ciłc i uznał za prawychd w imi�
naszego Pana, Jezusa Chrys-
tusa.

12 Wszystko mi wolno, ale
nie wszystko przynosi pożyteke.
Wszystko mi wolno, ale ja ni-
czemu nie pozwol� przej�ć nad
sob� kontroli�. 13 Pokarm jest
dla żoł�dka, a żoł�dek dla po-
karmu, ale Bóg potrafi sprawić,
że i jedno, i drugie stanie si� ni-
czymf. Ciało nie jest dla niemo-
ralności�, lecz dla Panag, a Pan
jest dla ciała. 14 Bóg swoj�
moc�h wskrzesił Pana i i również
nas wskrzesi j.

15 Czy nie wiecie, że wasze
ciała s� cz�ściami ciała Chrys-
tusa?k Czy wi�c mam wzi�ć cz�-
ści ciała Chrystusa i poł�czyć
je z ciałem prostytutki? W żad-
nym wypadku! 16 Czy nie wie-
cie, że kto si� zł�czył z prosty-
tutk�, tworzy z ni� jedno ciało?
Bo „oboje”, mówi Bóg, „b�d�
jednym ciałem” l. 17 A kto si�
zł�czył z Panem, tworzy z nim
jedno w duchum. 18 Uciekajcie
od niemoralności�!n

˙
Zaden inny

grzech, który by człowiek popeł-
nił, nie hańbi ciała tak jak ten�.
Kto dopuszcza si� niemoralnoś-
ci�, grzeszy przeciw własnemu
ciałuo. 19 A czy nie wiecie, że
wasze ciało to świ�tyniap du-
cha świ�tego, który jest w was,
a którego macie od Boga?q

6:10 �Lub „znieważaj�cy innych”. 6:11
�Dosł. „zostaliście umyci”. 6:12 �Lub
„nie pozwol� sob� zawładn�ć”.
6:13, 18 �Dosł. „rozpusty”. Gr. porneı́a.
Zob. Słowniczek poj�ć. 6:18 �Dosł.
„[każdy inny grzech] jest poza cia-
łem”. �Dosł. „dopuszczaj�cy si� roz-
pusty”. W tekście gr. użyto tu sło-
wa spokrewnionego ze słowem porneı́a.
Zob. Słowniczek poj�ć.

I nie należycie do samych sie-
biea, 20 bo zostaliście kupieni
za określon� cen�b. Dlatego uży-
wajcie swoich ciał do wychwala-
nia Bogac.

7 Jeśli chodzi o sprawy, o któ-
rych napisaliście, dobrze

jest, gdy m�żczyzna nie dotyka�
kobiety. 2 Jednak ze wzgl�du
na szerzenie si� niemoralnoś-
ci� niech każdy m�żczyzna ma
własn� żon�d, a każda kobieta
własnego m�żae. 3 M�ż niech
oddaje żonie, co jej si� należy,
tak samo żona m�żowif. 4 ˙

Zo-
na nie ma władzy nad swoim
ciałem, tylko jej m�ż. Podobnie
m�ż nie ma władzy nad swoim
ciałem, tylko jego żona. 5 Nie
pozbawiajcie si� tego wzajem-
nie, chyba że za obopóln� zgo-
d�, na jakiś czas, żeby poświ�cić
si� modlitwie. A potem znów po-
dejmijcie współżycie, żeby nie
kusił was Szatan, wykorzystuj�c
wasz brak panowania nad sob�.
6 Jednak to, co powiedziałem,
potraktujcie jako przyzwolenie,
a nie nakaz. 7 Chciałbym, że-
by wszyscy ludzie byli tacy jak
ja. Ale każdy ma od Boga własny
darg—jeden taki, a drugi inny.

8 Ci, którzy nie zawarli mał-
żeństwa, oraz wdowy zrobi� le-
piej, jeśli pozostan� w takim
stanie jak jah. 9 Ale jeśli nie
panuj� nad sob�, niech zawr�
małżeństwo, bo lepiej jest kogoś
poślubić, niż płon�ć nami�tnoś-
ci� i.

10 Osobom żyj�cym w zwi�z-
ku małżeńskim daj� polecenia
nie ja, lecz Pan:

˙
Zona niech nie

odchodzi od m�ża j. 11 Gdyby
jednak odeszła, niech pozosta-
nie niezam�żna albo niech si�
pogodzi z m�żem. Z kolei m�ż
niech nie opuszcza żonyk.

7:1 �Chodzi o kontakty seksualne. 7:2
�Dosł. „przez rozpusty”. Liczba mnoga
gr. porneı́a. Zob. Słowniczek poj�ć.
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12 Do innych zwracam si� ja,
nie Pana: Jeżeli jakiś brat ma
żon�, która nie wierzy w Pa-
na, a ona zgadza si� z nim być,
niech jej nie opuszcza. 13 Tak-
że jeśli jakaś kobieta ma m�ża,
który nie wierzy w Pana, a on
zgadza si� z ni� być, niech go
nie opuszcza. 14 Bo m�ż, któ-
ry nie wierzy w Pana, jest uświ�-
cony ze wzgl�du na żon�, a żo-
na, która nie wierzy w Pana, jest
uświ�cona ze wzgl�du na wie-
rz�cego m�ża�. W przeciwnym
razie wasze dzieci byłyby nie-
czyste, a tak s� świ�te. 15 Ale
jeśli współmałżonek niewierz�-
cy w Pana postanowi odejść,
niech odejdzie. W takich oko-
licznościach brat lub siostra nie
maj� obowi�zku go zatrzymy-
wać. Bóg przecież powołał was
do życia w pokojub. 16 Bo sk�d
wiesz, żono, czy nie wybawisz
m�ża?c Albo sk�d wiesz, m�żu,
czy nie wybawisz żony?

17 Jednak niech każdy żyje
stosownie do tego, w jakim sta-
nie Jehowa� go powołałd. Takie
zalecenia daj� we wszystkich
zborach. 18 Ktoś został powo-
łany jako obrzezany?e Niech si�
nie wypiera swego obrzezania.
Ktoś został powołany jako nieob-
rzezany? Niech nie poddaje
si� obrzezaniuf. 19 Obrzezanie
nic nie znaczy i nieobrzezanie
nic nie znaczyg. Liczy si� prze-
strzeganie przykazań Bożychh.
20 Niech każdy pozostaje w ta-
kim stanie, w jakim był powoła-
ny i. 21 Zostałeś powołany jako
niewolnik? Nie martw si� tym j.
Ale jeśli możesz odzyskać wol-
ność, to skorzystaj z tej sposob-
ności. 22 Bo każdy uczeń Pana
powołany jako niewolnik został
wyzwolony i należy do Panak.
Podobnie każdy powołany jako

7:14 �Dosł. „brata”. 7:17 �Zob. Doda-
tek A5.

wolny jest niewolnikiem Chrys-
tusa. 23 Zostaliście kupieni za
określon� cen�a. Przestańcie
si� stawać niewolnikami ludzi.
24 Bracia, niech każdy pozosta-
je przed Bogiem w takim stanie,
w jakim był powołany.

25 A jeśli chodzi o osoby,
które nigdy nie żyły w zwi�zku
małżeńskim�, nie otrzymałem
od Pana żadnego nakazu, ale po-
daj� swoj� opini�b jako ten, któ-
remu Pan okazał miłosierdzie
i który dzi�ki temu zasługu-
je na zaufanie. 26 Ze wzgl�du
na obecn� trudn� sytuacj� uwa-
żam, że lepiej b�dzie, gdy czło-
wiek pozostanie w takim stanie,
w jakim jest. 27 Jesteś zwi�za-
ny z żon�? Przestań szukać
uwolnieniac. Nie jesteś już zwi�-
zany z żon�? Przestań szukać
żony. 28 Ale nawet gdybyś za-
warł małżeństwo, nie popeł-
nisz grzechu. Podobnie jeśli ko-
goś poślubi osoba, która jeszcze
nie żyła w zwi�zku małżeń-
skim�, nie popełni grzechu. Jed-
nak tacy zaznaj� w życiu wi�cej
trosk�. A ja próbuj� wam tego
oszcz�dzić.

29 Ponadto mówi� wam, bra-
cia: pozostało niewiele cza-
sud. Odt�d ci, którzy maj� żo-
ny, niech żyj� tak, jakby ich
nie mieli. 30 Ci, którzy płacz�,
niech b�d� jak ci, co nie pła-
cz�, ci, którzy si� ciesz�—jak
ci, co si� nie ciesz�, ci, którzy
kupuj�—jak ci, co nic nie maj�,
31 a ci, którzy korzystaj� z te-
go, co oferuje świat—jak ci, co
nie korzystaj� z niego w pełni.
Bo scena tego świata si� zmie-
nia. 32 Naprawd� chc�, żeby-
ście byli wolni od zbytniego

7:25 �Dosł. „dziewice”. Gr. słowo odno-
si si� zarówno do kobiet, jak i m�żczyzn
w stanie wolnym. 7:28 �Zob. przypis
do wersetu 25. �Lub „b�d� mieć udr�-
k� w ciele”.
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zatroskania. M�żczyzna nieżo-
naty troszczy si� o sprawy Pa-
na, o to, jak podobać si� Pa-
nu. 33 A żonaty troszczy si�
o sprawy świataa, o to, jak podo-
bać si� żonie. 34 I jest w roz-
terce. Podobnie kobieta nieza-
m�żna oraz dziewica troszczy
si� o sprawy Panab, o to, żeby
jej ciało i umysł� były świ�te.
A m�żatka troszczy si� o spra-
wy świata, o to, jak podobać si�
m�żowi. 35 Mówi� to dla wa-
szej osobistej korzyści—nie że-
by nakładać na was ogranicze-
nia�, lecz żeby was pobudzić do
tego, co właściwe, żebyście za-
wsze z oddaniem służyli Panu
bez rozpraszania uwagi.

36 Jeżeli jednak ktoś uwa-
ża, że post�puje niewłaściwie,
pozostaj�c w stanie wolnym�,
a pierwsza młodość� już prze-
min�ła, to niech czyni, co chce.
Ktoś taki nie grzeszy. Niech
zawrze zwi�zek małżeńskic.
37 Ale jeśli ktoś jest utwierdzo-
ny w sercu i nie odczuwa ko-
niecznej potrzeby, żeby kogoś
poślubić, jeśli panuje nad swo-
j� wol� i podj�ł w sercu decyzj�,
że pozostanie w stanie wolnym�,
ktoś taki czyni dobrzed. 38 Tak
wi�c ten, kto zawiera małżeń-
stwo�, czyni dobrze, ale kto nie
zawiera małżeństwa, czyni le-
pieje.

39 ˙
Zona jest zwi�zana z m�-

żem, dopóki on żyjef. Ale jeśli
m�ż zaśnie snem śmierci, wolno
jej poślubić, kogo zechce, pod
warunkiem że wierzy on w Pa-
na�g. 40 Jednak w mojej opinii
b�dzie szcz�śliwsza, jeśli pozo-

7:34 �Dosł. „duch”. 7:35 �Dosł. „za-
rzucić na was p�tl�”. 7:36 �Lub „za-
chowuje si� niewłaściwie wzgl�dem
swej dziewiczości”. �Lub „kwiat mło-
dości”. 7:37 �Lub „zachowa sw� dzie-
wiczość”. 7:38 �Lub „oddaje sw� dzie-
wiczość w stan małżeński”. 7:39 �Lub
„tylko w Panu”.

stanie w takim stanie, w jakim
jest. A uważam, że ja też mam
ducha Bożego.

8 Jeśli chodzi o pokarmy ofia-
rowane bożkoma, wszyscy

mamy na ten temat wiedz�b.
Ale wiedza wbija w pych��,
a miłość budujec. 2 Jeżeli ktoś
myśli, że coś wie, to jeszcze nie
wie wszystkiego, co powinien.
3 A gdy ktoś kocha Boga, tego
Bóg zna.

4 Jeśli chodzi o jedzenie po-
karmów ofiarowanych bożkom,
wiemy, że bożek jest niczymd,
że jest tylko jeden Bóge. 5 Bo
chociaż s� tak zwani bogowie,
czy to w niebie, czy na zie-
mi f—a jest wielu takich „bogów”
i wielu „panów”— 6 dla nas
jest tylko jeden Bógg, Ojciech,
od którego wszystko pochodzi
i dla którego żyjemy i. I jeden jest
Pan, Jezus Chrystus, przez któ-
rego wszystko powstało j i dzi�ki
któremu żyjemy.

7 Jednak nie wszyscy maj�
t� wiedz�k. Niektórzy dawniejsi
czciciele bożków, jedz�c po-
karm ofiarowany bożkowi l, ka-
laj� swoje słabe sumieniem.
8 Ale przecież pokarm nie zbli-
ża nas do Bogan. Nie jesteśmy
gorsi, jeśli czegoś nie jemy, i nie
jesteśmy lepsi, jeśli coś jemyo.
9 Uważajcie jednak, żeby cza-
sem to wasze prawo wyboru nie
stało si� dla słabych powodem
do potkni�ciap. 10 Bo gdyby
ktoś słaby zobaczył ciebie—ma-
j�cego wiedz�—jak jesz posi-
łek w świ�tyni bożka, to czy je-
go sumienie nie ośmieli si� do
tego stopnia, że b�dzie jadł
pokarmy ofiarowane bożkom?
11 Tak wi�c przez swoj� wiedz�
sprowadzasz na słabego zgub�,
a przecież to twój brat, za które-
go umarł Chrystusq. 12 Grze-
sz�c tak przeciw swoim braciom

8:1 �Lub „nadyma”.
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i rani�c ich słabe sumieniea,
grzeszycie przeciw Chrystuso-
wi. 13 Jeśli wi�c pokarm spra-
wia, że mój brat si� potyka, to
już nigdy wi�cej nie zjem mi�-
sa, żeby nie dać bratu powodu
do potkni�ciab.

9 Czy nie jestem człowiekiem
wolnym? Czy nie jestem

apostołem? Czy nie widziałem
Jezusa, naszego Pana?c Czy wy
nie jesteście owocem mojej pra-
cy dla Pana? 2 Jeżeli nawet
nie jestem apostołem dla in-
nych, to dla was z cał� pewnoś-
ci� tak! Bo niczym piecz�ć po-
twierdzacie, że naprawd� jestem
apostołem Pana.

3 Tym, którzy mnie kryty-
kuj�, mówi� na swoj� obron�:
4 Czy nie mamy prawa jeść
i pić? 5 Czy nie mamy prawa za-
bierać ze sob� wierz�cej żony�d,
jak to czyni� pozostali apos-
tołowie, bracia Panae i Kefas�?f

6 I czy tylko Barnabasg i ja mamy
zarabiać na utrzymanie? 7 Któ-
ry żołnierz pełni służb� na włas-
ny koszt? Kto sadzi winnic�, a nie
je z niej owoców?h Albo kto pa-
sie trzod�, a nie pije mleka, któ-
re ona daje?

8 Czy przedstawiam tu tyl-
ko ludzki punkt widzenia? Czy
nie mówi tego również Pra-
wo�? 9 Przecież w Prawie Moj-
żeszowym napisano: „Nie nakła-
daj bykowi kagańca, gdy młóci
ziarno” i. Czy to o byki Bóg si�
martwi? 10 Czy nie mówi te-
go ze wzgl�du na nas? Właśnie
ze wzgl�du na nas to napisano,
bo i oracz, i młóc�cy powinien
pracować w nadziei, że otrzyma
swoj� cz�ść.

11 Jeżeli zasialiśmy wśród
was dobra duchowe, to czy to
zbyt wiele, żebyśmy korzystali�

9:5 �Lub „żony b�d�cej siostr�”. �Na-
zywany też Piotrem. 9:8 �Zob. Słowni-
czek poj�ć. 9:11 �Dosł. „ż�li”.

z waszych dóbr materialnych?a

12 Jeżeli inni maj� prawo do-
magać si� tego od was, to
czy tym bardziej nie my? Mi-
mo to nie skorzystaliśmy z te-
go prawab, ale znosimy wszyst-
ko, żeby w żaden sposób nie
utrudniać głoszenia dobrej no-
winy o Chrystusiec. 13 Czy nie
wiecie, że ci, którzy pełni�
świ�te obowi�zki w świ�tyni,
otrzymuj� żywność ze świ�ty-
ni, a ci, którzy stale usługu-
j� przy ołtarzu, otrzymuj� cz�ść
z ofiar składanych na ołtarzu?d

14 Tak samo Pan zarz�dził, że-
by ci, którzy głosz� dobr� nowi-
n�, żyli z dobrej nowinye.

15 Ale ja nie skorzystałem
z żadnego z tych postanowieńf.
Wcale nie napisałem tego, żeby
to odniesiono do mnie, bo wo-
lałbym raczej umrzeć, niż...

˙
Za-

den człowiek nie pozbawi mnie
powodu do dumy!g 16 Jeśli
głosz� dobr� nowin�, nie jest to
dla mnie powód do dumy, bo to
mój obowi�zek. Biada mi, gdy-
bym nie głosił dobrej nowiny!h
17 Jeżeli robi� to ch�tnie, mam
nagrod�, a jeśli nawet wbrew
własnej woli, to i tak to ro-
bi�, bo nałożono na mnie odpo-
wiedzialność�i. 18 Co wi�c jest
moj� nagrod�? To, że przeka-
zuj� dobr� nowin� bez żadnego
wynagrodzenia, nie nadużywa-
j�c swojego prawa� zwi�zanego
z jej głoszeniem.

19 Bo chociaż jestem czło-
wiekiem wolnym, uczyniłem sie-
bie niewolnikiem wszystkich, że-
by pozyskać jak najwi�cej osób.
20 Dla

˙
Zydów stałem si� jak˙

Zyd, żeby pozyskać
˙
Zydów j. Dla

przestrzegaj�cych Prawa stałem
si� jak przestrzegaj�cy Prawa—
chociaż mu nie podlegam—żeby
również ich pozyskaćk. 21 Dla

9:17 �Lub „powierzono mi obowi�zki
szafarza”. 9:18 �Dosł. „władzy”.
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tych, którzy nie maj� Prawa,
stałem si� jak ten, który nie
ma Prawa—choć w oczach Boga
nie jestem bez prawa, lecz pod-
legam prawu Chrystusaa—żeby
również ich pozyskać. 22 Dla
słabych stałem si� słaby, że-
by pozyskać słabychb. Stałem
si� wszystkim dla najróżniej-
szych ludzi, żeby w miar� możli-
wości choć niektórych wybawić.
23 Wszystko to robi� ze wzgl�-
du na dobr� nowin�, żeby dzie-
lić si� ni� z innymic.

24 Czy nie wiecie, że w wy-
ścigu biegn� wszyscy zawodnicy,
ale tylko jeden zdobywa nagro-
d�? Tak biegnijcie, żeby j� zdo-
byćd. 25 Każdy uczestnik zawo-
dów� we wszystkim przejawia
panowanie nad sob�. Rzecz jas-
na oni robi� to po to, żeby
otrzymać koron�, która mo-
że si� zniszczyće, a my—koron�
niezniszczaln�f. 26 Dlatego nie
biegn� tak, jakbym nie znał ce-
lug. Nie zadaj� ciosów tak, jak-
bym uderzał powietrze. 27 Bij�
pi�ściami� swoje ciałoh i prowa-
dz� je jak niewolnika, żebym—
choć głosiłem innym—sam przy-
padkiem nie został zdyskwalifi-
kowany�.

10 Chc�, bracia, żebyście
wiedzieli, że nasi przod-

kowie wszyscy znajdowali si�
pod osłon� obłokui, wszys-
cy przeszli przez morze j, 2 za
spraw� obłoku i morza wszys-
cy, zjednoczeni z Mojżeszem,
zostali ochrzczeni�, 3 wszyscy
jedli ten sam duchowy po-
karmk 4 i wszyscy pili ten sam
duchowy napój l. Bo pili z to-
warzysz�cej im duchowej skały,
która wyobrażała Chrystusa�m.

9:25 �Lub „każdy atleta”. 9:27 �Lub
„karc�; trzymam w ryzach”. �Lub „nie
stał si� niegodny uznania”. 10:2 �Lub
„wszyscy zostali ochrzczeni w Mojże-
szu”. 10:4 �Lub „któr� był Chrystus”.

5 A jednak wi�kszość z nich nie
podobała si� Bogu i straciła ży-
cie na pustkowiua.

6 Wszystko to stało si� dla
nas przykładem, żebyśmy nie
pragn�li tego, co złe, tak jak oni
pragn�lib. 7 Nie stawajcie si�
bałwochwalcami jak niektórzy
z nich. Tak jak napisano: „Za-
siedli do jedzenia i picia. Potem
wstali, żeby si� bawić”c. 8 Ani
nie dopuszczajmy si� niemoral-
ności�, jak niektórzy z nich do-
puścili si� niemoralności� i jed-
nego dnia zgin�ło ich 23 000d.
9 Ani nie wystawiajmy Jehowy�
na prób�e, jak niektórzy z nich
wystawili Go na prób� i pogin�li
od w�żyf. 10 Ani nie szemraj-
cie, jak niektórzy z nich szem-
ralig i zgin�li z r�ki niszczycielah.
11 Wszystko to spotkało ich dla
przykładu i zostało zapisane ja-
ko przestroga dla nas i, którzy
żyjemy pod koniec czasów�.

12 Tak wi�c ktomyśli, że stoi,
niech uważa, żeby nie upaśćj.
13 Nie spotkała was pokusa�
wi�ksza od tego, co spotyka
wszystkich ludzik. Bóg jest wier-
ny i nie pozwoli, żebyście byli
kuszeni ponad to, co możecie
znieść l. W czasie pokusy wskaże
wam wyjście, żebyście mogli j�
przetrwaćm.

14 Dlatego, moi kochani, u-
ciekajcie od bałwochwalstwan.
15 Zwracam si� do was jak do
ludzi maj�cych rozeznanie. Sa-
mi oceńcie, co mówi�. 16 Czy
kielich błogosławieństwa, za

10:8 �Dosł. „nie dopuszczajmy si� roz-
pusty”. W tekście gr. użyto tu sło-
wa spokrewnionego ze słowem porneı́a.
Zob. Słowniczek poj�ć. �Dosł. „dopuś-
cili si� rozpusty”. W tekście gr. uży-
to tu słowa spokrewnionego ze słowem
porneı́a. Zob. Słowniczek poj�ć. 10:9
�Zob. Dodatek A5. 10:11 �Lub „syste-
mów rzeczy; epok”. Zob. Słowniczek po-
j�ć, hasło „System rzeczy”. 10:13 �Lub
„próba”.
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który dzi�kujemy�, nie oznacza
współudziału we krwi Chrystu-
sa?a Czy chleb, który łamiemy,
nie oznacza współudziału w cie-
le Chrystusa?b 17 Skoro chleb
jest jeden, wi�c my, chociaż licz-
ni, jesteśmy jednym ciałemc, bo
wszyscy jemy ten jeden chleb.

18 Przyjrzyjcie si� cielesne-
mu Izraelowi: Czy ci, którzy je-
dz� ofiary, nie dziel� si� ni-
mi z ołtarzem?d 19 Ale co chc�
przez to powiedzieć?

˙
Ze ofiara

składana bożkowi ma jak�ś war-
tość albo że sam bożek ma jak�ś
wartość? 20 Nie. Mówi� raczej,
że to, co inne narody składaj�
w ofierze, składaj� w ofierze de-
monom, a nie Bogue. A nie chc�,
żebyście mieli coś wspólnego
z demonami f. 21 Nie możecie
pić z kielicha Jehowy� i kielicha
demonów. Nie możecie jeść ze
„stołu Jehowy�”g i stołu demo-
nów. 22 Czy mamy �pobudzać
Jehow�� do zazdrości’?h Czy je-
steśmy silniejsi niż On?

23 Wszystko wolno, ale nie
wszystko przynosi pożytek.
Wszystko wolno, ale nie wszyst-
ko budujei. 24 Niech nikt nie
szuka własnej korzyści, ale ko-
rzyści innych j.

25 Wszystko, co sprzedaj� na
targu mi�snym�, jedzcie, o nic
nie wypytuj�c ze wzgl�du na
swoje sumienie. 26 Bo „do Je-
howy� należy ziemia i wszystko,
co na niej”k. 27 Jeżeli zaprosi
was ktoś, kto nie wierzy w Pana,
a wy zechcecie do niego pójść,
jedzcie wszystko, co przed wa-
mi postawi, i ze wzgl�du na
swoje sumienie o nic nie py-
tajcie. 28 Ale gdyby ktoś wam
powiedział: „To mi�so było zło-
żone w ofierze”, nie jedzcie—ze
wzgl�du na osob�, która to po-

10:16 �Lub „nad którym wypowiada-
my błogosławieństwo”. 10:21, 22, 26
�Zob. Dodatek A5. 10:25 �Lub „w jat-
kach”.

wiedziała, i ze wzgl�du na su-
mieniea. 29 Nie mam na myśli
waszego własnego sumienia, tyl-
ko cudze. Bo nie chc� korzys-
tać z wolności w taki sposób,
żeby cudze sumienie mnie pot�-
piałob. 30 Jeżeli coś jem i dzi�-
kuj� za to Bogu, to czemu z po-
wodu tego, za co dzi�kuj�, mam
być znieważany?c

31 Dlatego czy jecie, czy pi-
jecie, czy cokolwiek innego ro-
bicie, wszystko róbcie na chwa-
ł� Boż�d. 32 Uważajcie, żeby
nie dawać powodów do potkni�-
cia ani

˙
Zydom, ani Grekom�, ani

zborowi Bożemue— 33 tak jak
ja staram si� podobać wszyst-
kim we wszystkim, nie szukaj�c
własnej korzyści f, lecz korzyści
wielu, żeby mogli być wyba-
wienig.

11 Stańcie si� moimi naśla-
dowcami, tak jak ja jes-

tem naśladowc� Chrystusah.
2 Chc� was pochwalić, bo we

wszystkim, co robicie, pami�ta-
cie o mnie i mocno trzymacie
si� tego�, co wam przekazałem.
3 Chciałbym jednak, żebyście
wiedzieli, że głow� każdego m�ż-
czyzny jest Chrystus i, głow� ko-
biety jest m�żczyzna j, a głow�
Chrystusa jest Bógk. 4 Każdy
m�żczyzna, który si� modli lub
prorokuje z nakryt� głow�, ści�-
ga hańb� na swoj� głow�. 5 A
każda kobieta, która si� modli
lub prorokuje l z głow� odkryt�,
ści�ga hańb� na swoj� głow�, bo
to tak samo, jakby miała gło-
w� ogolon�. 6 Kobieta, która
nie nakrywa głowy, powinna też
na krótko si� ostrzyc. A skoro
ostrzyżenie na krótko lub ogole-
nie jest dla kobiety hańbi�ce, to
powinna nakrywać głow�.

7 M�żczyzna nie powinien na-
krywać głowy, jest przecież ob-
razem i chwał� Bogam. A kobieta

10:32 �Zob. Słowniczek poj�ć. 11:2
�Lub „tradycji”.
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jest chwał� m�żczyzny. 8 Bo
m�żczyzna nie pochodzi od ko-
biety, lecz kobieta od m�żczy-
znya. 9 Co wi�cej, m�żczyzna
nie został stworzony ze wzgl�du
na kobiet�, ale kobieta ze wzgl�-
du na m�żczyzn�b. 10 Właśnie
dlatego—a także ze wzgl�du na
aniołów—kobieta powinna mieć
na głowie znak władzyc.

11 Poza tym wśród uczniów
Pana ani kobieta nie istnieje nie-
zależnie od m�żczyzny, ani m�ż-
czyzna niezależnie od kobie-
ty. 12 Bo jak kobieta pochodzi
od m�żczyznyd, tak też m�żczyz-
na rodzi si� poprzez kobiet�.
A wszystko pochodzi od Bogae.
13 Oceńcie sami: Czy kobiecie
przystoi modlić si� do Boga bez
nakrycia głowy? 14 Czy sama
natura was nie uczy, że dla m�ż-
czyzny długie włosy s� hańb�,
15 ale gdy kobieta ma długie
włosy, jest to dla niej chwał�? Bo
włosy zostały jej dane za okrycie.
16 A jeśli ktoś chce si� upierać
przy jakimś innym zwyczaju, to
niech wie, że ani my, ani zbory
Boże nie trzymamy si� żadnego
innego.

17 Daj�c wam kolejne zale-
cenia, nie mog� was pochwa-
lić, bo wasze spotkania przy-
nosz� wi�cej szkody niż pożytku.
18 Przede wszystkim słysz�, że
gdy zbieracie si� w zborze, do-
chodzi wśród was do podziałów.
I po cz�ści w to wierz�. 19 Bo
musz� być wśród was podziały�f,
żeby stało si� jawne, którzy z was
ciesz� si� Bożym uznaniem.

20 Kiedy zbieracie si� w jed-
nym miejscu, żeby spożyć Wie-
czerz� Pańsk�g, tak naprawd�
tego nie robicie. 21 Bo gdy
przychodzi na ni� czas, zabiera-
cie si� najpierw za własny posi-
łek i skutek jest taki, że je-
den jest głodny, a drugi pijany.

11:19 �Lub „sekty”.

22 Czy nie macie domów, żeby
jeść i pić? A może gardzicie zbo-
rem Bożym i chcecie zawstydzić
tych, którzy nic nie maj�? Co
mam wam powiedzieć? Czy mam
was pochwalić? Za to nie mog�
was pochwalić.

23 Przekazałem wam to, co
sam otrzymałem od Pana, że Pan
Jezus tej nocya, której miał być
zdradzony, wzi�ł chleb, 24 zło-
żył podzi�kowania, połamał go
i rzekł: „Ten chleb oznacza mo-
je ciałob, które ma być dane za
was. Czyńcie to na moj� pami�t-
k�”c. 25 To samo zrobił z kie-
lichemd. Po posiłku paschalnym
powiedział: „Ten kielich oznacza
nowe przymierzee na mocy mojej
krwif. Ilekroć b�dziecie z niego
pić, czyńcie to na moj� pami�t-
k�”g. 26 Bo za każdym razem,
gdy jecie ten chleb i pijecie z tego
kielicha, ogłaszacie śmierć Pana,
aż on przyjdzie.

27 Dlatego kto by jadł ten
chleb lub pił z kielicha Pań-
skiego niegodnie, poniesie wi-
n� za zlekceważenie ciała i krwi
Pana�. 28 Najpierw niech czło-
wiek skrupulatnie siebie przeba-
da i upewni si�, czy jest god-
nyh, a dopiero potem niech je
chleb i pije z kielicha. 29 Bo
kto je i pije, nie rozumiej�c zna-
czenia tego ciała, ści�ga na sie-
bie wyrok. 30 Właśnie dlatego
wielu wśród was jest słabych
i chorych, a sporo śpi w śmier-
ci�i. 31 Gdybyśmy sami nale-
życie siebie os�dzali, nie byli-
byśmy s�dzeni. 32 Ale s�dzeni
przez Jehow��, jesteśmy kory-
gowani j, żebyśmy nie zostali
pot�pieni ze światemk. 33 Tak
wi�c, moi bracia, gdy si� zbie-
racie, żeby spożywać Wieczerz�,

11:27 �Lub „b�dzie winny wzgl�dem
ciała i krwi Pana”. 11:30 �Najwyraź-
niej chodzi o śmierć duchow�. 11:32
�Zob. Dodatek A5.
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czekajcie, aż wszyscy przyjd�.
34 Kto jest głodny, niech zje
w domu, żebyście si� nie zbie-
rali na s�da. A jeśli chodzi o po-
zostałe sprawy, uporz�dkuj� je,
gdy do was przyb�d�.

12 Co do darów duchowychb,
bracia, nie chc�, żebyś-

cie pozostawali w niewiedzy.
2 Wiecie, że zanim uwierzyli-
ście�, byliście pod wpływem nie-
mych bożkówc, i zwodzeni, szli-
ście tam, gdzie was prowadziły.
3 Teraz chciałbym, żebyście wie-
dzieli, że nikt pod wpływem du-
cha Bożego nie powie: „Jezus
jest przekl�ty!” i tak samo nikt
bez wpływu ducha świ�tego nie
może powiedzieć: „Jezus jest Pa-
nem!”d.

4 Bo s� różne dary, ale duch
jest ten same. 5 S� różne rodza-
je służbyf, ale Pan jest ten sam.
6 I s� różne formy działania, ale
Bóg, który uzdalnia wszystkich
do tego wszystkiego, jest ten
samg. 7 Każdy, kto otrzymuje
jakiś dar zwi�zany z przejawem
działania ducha Bożego, otrzy-
muje go w pożytecznym celuh.
8 Ktoś otrzymuje za spraw�
ducha dar mówienia z m�droś-
ci�, inny za spraw� tego same-
go ducha — dar wiedzy�, 9 inny
za spraw� tego samego ducha—
wiar� i, inny za spraw� tego du-
cha — dar uzdrawiania j, 10 in-
ny— dar dokonywania pot�żnych
dzieł�k, inny — dar prorokowa-
nia, inny — dar rozpoznawania
natchnionych słów l, inny — dar
mówienia różnymi j�zykamim, in-
ny — dar tłumaczenia j�zykówn.
11 Wszystkiego tego dokonuje
ten sam duch, rozdzielaj�c te da-
ry każdemu według swojego
uznania.

12:2 �Lub „jako ludzie z innych naro-
dów”. 12:8 �Dosł. „słowo poznania”.
12:10 �Lub „cudów”.

12 Bo ciało jest jedno, ale
składa si� z wielu cz�ści. Jak
wszystkie cz�ści ciała—choć jest
ich wiele—tworz� jedno ciałoa,
tak też jest z ciałem Chrys-
tusa. 13 My wszyscy zostaliśmy
ochrzczeni za spraw� jednego
ducha i staliśmy si� jednym cia-
łem. Czy to

˙
Zydzi, czy Grecy�,

czy to niewolnicy, czy wolni—
wszyscy zostaliśmy napojeni jed-
nym duchem.

14 Ciało nie składa si� z jed-
nej cz�ści, lecz z wielub.
15 Gdyby stopa powiedziała:
„Ponieważ nie jestem r�k�, nie
należ� do ciała”, nie znaczy to,
że przestanie być cz�ści� ciała.
16 I gdyby ucho powiedziało:
„Ponieważ nie jestem okiem, nie
należ� do ciała”, nie znaczy to,
że przestanie być cz�ści� ciała.
17 Gdyby całe ciało było okiem,
czym byśmy słuchali? Gdyby ca-
łe było uchem, czym byśmy w�-
chali? 18 Bóg tak rozmieścił
poszczególne cz�ści ciała, jak
Mu si� podobało.

19 Gdyby jedna cz�ść ciała
tworzyła całe ciało, to czy moż-
na by mówić o ciele? 20 A tak
cz�ści jest wiele, ale ciało jedno.
21 Oko nie może powiedzieć r�-
ce: „Nie potrzebuj� ci�”. Z kolei
głowa nie może powiedzieć sto-
pom: „Nie potrzebuj� was”.
22 Z drugiej strony te cz�ści
ciała, które wydaj� si� słabsze,
s� niezb�dne, 23 a te cz�ści
ciała, o których myślimy ja-
ko o mniej szacownych, otacza-
my wi�kszym szacunkiemc. Na-
sze cz�ści wstydliwe traktujemy
z wi�ksz� godności�, 24 nato-
miast nasze cz�ści przyzwoite
nie potrzebuj� takiej troski. Bóg
jednak, zestawiaj�c ciało, ob-
darzył wi�kszym szacunkiem te
cz�ści, którym tego brakowało,

12:13 �Zob. Słowniczek poj�ć.
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25 tak żeby ciało nie było po-
dzielone, ale żeby jego cz�ści
jednakowo troszczyły si� o sie-
bie nawzajema. 26 Jeśli jedna
cz�ść ciała cierpi, wszystkie in-
ne cierpi� razem z ni�b, a jeśli
któraś zostaje otoczona chwał�,
wszystkie inne si� z ni� ciesz�c.

27 Wy jesteście ciałem Chrys-
tusad, a każdy z was z osob-
na jedn� z cz�ści tego cia-
łae. 28 Bóg ustanowił w zborze
przede wszystkim apostołów f,
potem prorokówg, potem na-
uczycielih, potem tych, którzy
dokonuj� pot�żnych dzieł�i, po-
tem tych, którzy maj� dar uzdra-
wiania j, tych, którzy wyświad-
czaj� pomocne usługi, tych,
którzy maj� zdolność zarz�dza-
niak, tych, którzy mówi� różnymi
j�zykami l. 29 Czy wszyscy s�
apostołami? Czy wszyscy s� pro-
rokami? Czy wszyscy s� nauczy-
cielami? Czy wszyscy dokonuj�
pot�żnych dzieł? 30 Czy wszys-
cy maj� dar uzdrawiania? Czy
wszyscy mówi� różnymi j�zyka-
mi?m Czy wszyscy s� tłumacza-
mi?n 31 Dokładajcie wszelkich
starań�, żeby otrzymać wi�ksze
daryo. A ja wam pokaż� jeszcze
wspanialsz� drog�p.

13 Gdybym mówił j�zykami
ludzi i aniołów, a miłości

bym nie miał, stałbym si� hałaś-
liwym gongiem lub brz�cz�cym
czynelem. 2 Gdybym miał dar
prorokowania, gdybym rozu-
miał wszystkie świ�te tajemni-
ce, miał wszelk� wiedz�q i ta-
k� wiar�, że przenosiłbym góry,
a miłości bym nie miał, był-
bym niczym�r. 3 Gdybym roz-
dał wszystko, co mam, żeby na-
karmić biednychs, i gdybym
złożył swoje ciało na ofiar�, że-

12:28 �Lub „cudów”. 12:31; 14:1 �Lub
„gorliwie zabiegajcie”. 13:2 �Lub „nie
byłoby ze mnie żadnego pożytku”.

by mieć powód do dumy, a mi-
łości bym nie miała, nic by mi to
nie dało.

4 Miłośćb jest cierpliwa�c i
życzliwad. Nie jest zazdrosnae,
nie przechwala si�, nie nadyma
si�f, 5 nie zachowuje si� nie-
przyzwoicie�g, nie szuka włas-
nych korzyścih, nie daje si� roz-
drażnić i. Nie prowadzi rachunku
krzywd�j. 6 Nie cieszy si� z nie-
prawościk, ale raduje si� prawd�.
7 Wszystko znosi l, wszystkiemu
wierzym, na wszystko ma nadzie-
j�n, wszystko przetrzymujeo.

8 Miłość nigdy nie zawodzi.
Natomiast dary prorokowania
znikn�, j�zyki� ustan�, wiedza
przeminie. 9 Nasza wiedza jest
cz�ściowap, cz�ściowe też proro-
kowanie, 10 ale gdy nadejdzie
to, co zupełne, wtedy to, co cz�ś-
ciowe, przeminie. 11 Kiedy by-
łem dzieckiem, mówiłem jak
dziecko, myślałem jak dziec-
ko, rozumowałem jak dziecko.
Ale gdy stałem si� m�żczyz-
n�, pozbyłem si� cech dziecka.
12 Obecnie widzimy w mglistym
zarysie� jak za pomoc� metalo-
wego lustra, ale później b�dzie-
my widzieć wyraźnie�. Obecnie
moja wiedza jest cz�ściowa, ale
później b�dzie dokładna�—jak
Boża wiedza o mnie. 13 Teraz
jednak pozostaj� te trzy rzeczy:
wiara, nadzieja, miłość. A naj-
wi�ksza z nich jest miłośćq.

14 Zabiegajcie o miłość, ale
też wci�ż dokładajcie

wszelkich starań�, żeby otrzy-
mać dary duchowe, a zwłaszcza
żeby prorokowaćr. 2 Bo kto
mówi innym j�zykiem, nie mówi

13:4 �Lub „wielkodusznie cierpliwa”.
13:5 �Lub „nie robi tego, co nie przy-
stoi”. �Lub „nie pami�ta złych rzeczy”.
13:8 �Chodzi o mówienie różnymi j�zy-
kami za spraw� cudu. 13:12 �Lub „nie-
wyraźnie”. �Dosł. „twarz� w twarz”.
�Lub „pełna”.
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do ludzi, lecz do Boga, ponieważ
nikt go nie rozumiea, choć on
pod wpływem ducha wypowia-
da świ�te tajemniceb. 3 Nato-
miast kto prorokuje, ten buduje,
zach�ca i pociesza ludzi swo-
j� mow�. 4 Kto mówi innym
j�zykiem, buduje samego sie-
bie, a kto prorokuje, budu-
je zbór. 5 Chciałbym, żebyście
wszyscy mówili innymi j�zyka-
mic, ale wol�, żebyście proroko-
walid. W gruncie rzeczy kto pro-
rokuje, przewyższa tego, kto
mówi innymi j�zykami, chyba że
ktoś taki tłumaczy swoje słowa,
tak żeby zbór był zbudowany.
6 Bracia, gdybym przyszedł te-
raz do was i mówił innymi j�zy-
kami, co dobrego bym dla was
zrobił? Chyba żebym mówił, ko-
rzystaj�c z daru objawieniae al-
bo daru wiedzyf, prorokowania
czy nauczania.

7 Tak samo jest z rzecza-
mi nieożywionymi, które wyda-
j� dźwi�k— na przykład z fle-
tem czy lir�. Jeśli flet albo lira
nie wydadz� dźwi�ków o różnej
wysokości, to jak b�dzie można
rozpoznać, co si� na nich gra?
8 Jeśli tr�ba wyda niewyraźny
dźwi�k, to kto zacznie si� przy-
gotowywać do bitwy? 9 Tak i
wy, jeśli wypowiecie słowa trud-
ne do zrozumienia, sk�d b�dzie
wiadomo, co mówicie? W rze-
czywistości b�dziecie mówić na
próżno�. 10 Na świecie jest ty-
le różnych j�zyków, a jednak ża-
den nie jest bez znaczenia.
11 Jeśli wi�c nie zrozumiem te-
go, co ktoś mówi, to ja b�d� cu-
dzoziemcem dla niego, a on b�-
dzie cudzoziemcem dla mnie.
12 Dlatego skoro tak zabiegacie
o dary ducha, starajcie si�, że-
by w obfitości otrzymać te, któ-
re b�d� budować zbórg.

14:9 �Lub „w powietrze”.

13 Kto wi�c mówi innym j�zy-
kiem, niech si� modli, żeby mógł
też tłumaczyć swoje słowaa.
14 Bo jeśli modl� si� w innym j�-
zyku, to właściwie modli si� da-
rowany mi duch, a mój umysł po-
zostaje bezczynny. 15 Co wi�c
mam robić? B�d� si� modlił, ko-
rzystaj�c z daru ducha, ale też
angażuj�c w to umysł. B�d� śpie-
wał pieśni pochwalne, korzysta-
j�c z daru ducha, ale też anga-
żuj�c w to umysł. 16 Z drugiej
strony jeśli wysławiasz Boga, ko-
rzystaj�c tylko z daru ducha,
to jak ktoś niezaznajomiony� po-
wie na twoje dzi�kczynienie „a-
men”, skoro nie wie, co mówisz?
17 Wprawdzie ty pi�knie skła-
dasz podzi�kowania, lecz ktoś
inny si� nie buduje. 18 Dzi�ku-
j� Bogu, że mówi� wi�ksz�
liczb� j�zyków niż wy wszys-
cy. 19 Jednak w zborze wolał-
bym raczej powiedzieć pi�ć słów
zrozumiałych�, żeby innych po-
uczyć�, niż dziesi�ć tysi�cy słów
w obcym j�zykub.

20 Bracia, nie stawajcie si�
małymi dziećmi pod wzgl�dem
zdolności rozumieniac. B�dźcie
małymi dziećmi co do zład. Na-
tomiast pod wzgl�dem zdolnoś-
ci rozumienia stańcie si� do-
roślie. 21 W Prawie napisano:
„‚J�zykami cudzoziemców, usta-
mi obcych przemówi� do te-
go ludu, a jednak nawet wtedy
nie b�d� chcieli mnie słuchać’—
mówi Jehowa�”f. 22 Tak wi�c
dar mówienia różnymi j�zyka-
mi nie jest znakiem dla wierz�-
cych w Pana, lecz dla niewierz�-
cychg, natomiast prorokowanie—
nie dla niewierz�cych w Pana,
lecz dla wierz�cych. 23 Jeśli
cały zbór zbierze si� w jednym

14:16 �Lub „zwykły człowiek”. 14:19
�Lub „z udziałem umysłu”. �Lub „ust-
nie pouczyć”. 14:21 �Zob. Dodatek A5.
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miejscu i wszyscy b�d� mówić
innymi j�zykami, a wejd� ludzie
niezaznajomieni� lub niewierz�-
cy w Pana, czy nie powiedz�, że
straciliście rozum? 24 Ale jeśli
wszyscy b�dziecie prorokować,
a wejdzie jakiś niewierz�cy w Pa-
na lub ktoś niezaznajomiony�, to
wasze słowa go skoryguj� i pobu-
dz� do przebadania samego sie-
bie. 25 A wtedy stanie si� jaw-
ne, co kryje si� w jego sercu.
I upadnie na twarz, i odda cześć
Bogu, mówi�c: „Bóg naprawd�
jest wśród was”a.

26 Co wi�c należy robić,
bracia? Gdy zbieracie si� ra-
zem, jeden śpiewa psalmy, dru-
gi naucza, inny przekazuje ob-
jawienie, inny mówi obcym
j�zykiem, inny tłumaczy, co ktoś
mówib. Niech wszystko to służy
zbudowaniu. 27 Jeśli s� tacy,
którzy mówi� innym j�zykiem,
niech mówi dwóch lub najwyżej
trzech, i to po kolei, a ktoś mu-
si tłumaczyćc. 28 A gdyby nie
było tłumacza, niech takie oso-
by w zborze milcz�, a mówi� sa-
mym sobie i Bogu. 29 Tak sa-
mo niech mówi dwóch lub
trzech prorokówd, a inni niech
wnikaj� w znaczenie tego, co po-
wiedziano. 30 Ale kiedy ktoś
mówi, a inny z siedz�cych tam
otrzyma objawienie, pierwszy
niech zamilknie. 31 Możecie
prorokować wszyscy po kolei,
żeby wszyscy si� uczyli i wszys-
cy czuli si� zach�cenie. 32 Pro-
rocy maj� korzystać z otrzy-
manych darów ducha w sposób
kontrolowany. 33 Bo Bóg nie
jest Bogiem nieporz�dku, lecz
pokojuf.

Jak to jest w każdym zbo-
rze świ�tych, 34 kobiety niech
w zborach milcz�. Nie pozwala
im si� mówićg. Niech raczej b�-

14:23 �Lub „zwykli”. 14:24 �Lub
„zwykły człowiek”.

d� podporz�dkowanea, tak jak
nakazuje Prawo. 35 Jeśli chc�
si� czegoś nauczyć, niech py-
taj� w domu swoich m�żów, bo
rzecz� hańbi�c� jest dla kobiety
mówić w zborze.

36 Czy słowo Boże wyszło od
was? Albo czy tylko do was do-
tarło?

37 Jeżeli ktoś uważa si� za
proroka albo za obdarzonego
duchem, niech uzna to, co do
was pisz�, za przykazanie Pa-
na. 38 A jeśli ktoś to zlekce-
waży, sam b�dzie zlekceważo-
ny�. 39 Tak wi�c, moi bracia,
wci�ż usilnie zabiegajcie o dar
prorokowaniab, nie zabraniajcie
jednak nikomu mówić innymi j�-
zykamic. 40 Ale niech wszyst-
ko odbywa si� godnie i w spo-
sób uporz�dkowany�d.

15 A teraz, bracia, chciałbym
wam przypomnieć dobr�

nowin�, któr� wam przekaza-
łeme, któr� przyj�liście i po stro-
nie której stan�liście. 2 Jeśli
mocno trzymacie si� tej dobrej
nowiny, to dzi�ki niej dost�pu-
jecie wybawienia. W przeciwnym
razie uwierzyliście na darmo.

3 Wśród pierwszych rzeczy
przekazałem wam to, co ja sam
przyj�łem, że Chrystus zgodnie
z Pismami umarł za nasze grze-
chyf, 4 że został pochowanyg,
a trzeciego dnia zgodnie z Pis-
mami wskrzeszonyh 5 i że uka-
zał si� Kefasowi�i, a nast�pnie
Dwunastuj. 6 Potem ukazał si�
jednocześnie ponad 500 bra-
ciomk, z których cz�ść zasn�ła
już snem śmierci, ale wi�k-
szość dalej jest z nami. 7 Póź-
niej ukazał si� Jakubowi l, na-
st�pnie wszystkim apostołomm,

14:38 �Możliwe też „jeśli ktoś tego nie
rozumie, to dalej nie b�dzie rozumiał”.
14:40 �Lub „zorganizowany”. 15:5
�Nazywanemu też Piotrem.
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8 a ostatniemu ze wszystkich
ukazał si� również mniea, jak
gdyby przedwcześnie urodzo-
nemu.

9 Jestem przecież najmniej-
szym z apostołów, niegodnym
nazywać si� apostołem, bo prze-
śladowałem zbór Bożyb. 10 Jed-
nak dzi�ki niezasłużonej życzli-
wości Boga jestem, kim jestem.
I Jego niezasłużona życzliwość
wobec mnie nie okazała si� da-
remna, bo pracowałem ci�żej
niż oni wszyscy—a właściwie nie
ja, lecz niezasłużona życzliwość
Boża, która jest ze mn�. 11 Ale
czy to ja, czy oni—głosimy to sa-
mo, a wy w to uwierzyliście.

12 Jeśli wi�c głosimy o Chry-
stusie, że został wskrzeszo-
nyc, to czemu niektórzy wśród
was mówi�, że nie ma zmart-
wychwstania? 13 Jeżeli rzeczy-
wiście nie ma zmartwychwsta-
nia, to i Chrystus nie został
wskrzeszony. 14 A jeśli Chrys-
tus nie został wskrzeszony, to
nasze głoszenie z cał� pewnoś-
ci� jest daremne. I daremna jest
nasza wiara. 15 Mało tego, jeśli
naprawd� nie ma zmartwych-
wstania i jeśli Bóg nie wskrze-
sił Chrystusa, to mówi�c, że go
wskrzesiłd, okazujemy si� fałszy-
wymi świadkami Bogae, składa-
my świadectwo przeciwko Nie-
mu. 16 Jeżeli umarli nie b�d�
wskrzeszeni, to i Chrystus nie
został wskrzeszony. 17 A jeżeli
Chrystus nie został wskrzeszony,
to wasza wiara jest bezcelowa,
a wy dalej pozostajecie w swoich
grzechachf. 18 I w takim razie
ci, którzy zasn�li snem śmierci,
a żyli w jedności z Chrystusem,
przestali istnieć na zawszeg.
19 Jeżeli tylko w tym życiu po-
kładamy nadziej� w Chrystusie,
to jesteśmy godni politowania
bardziej niż wszyscy inni.

20 Chrystus jednak napraw-
d� został wskrzeszony— jako
pierwszy� z tych, którzy zasn�li
snem śmiercia. 21 Bo skoro
śmierć przyszła przez czło-
wiekab, to i zmartwychwstanie
przyjdzie dzi�ki człowiekowic.
22 Jak przez Adama wszyscy
umieraj�d, tak dzi�ki Chrystuso-
wi wszyscy powróc� do życiae.
23 Ale każdy po kolei: Chrystus
jako pierwszy�f, potem— pod-
czas jego obecności — ci, któ-
rzy do niego należ�g. 24 Na ko-
niec, po usuni�ciu wszelkiego
rz�du, władzy i mocyh, przeka-
że on Królestwo swojemu Bo-
gu i Ojcu. 25 Bo musi królo-
wać, aż Bóg położy wszystkich
wrogów pod jego nogi i. 26 Ja-
ko ostatni wróg zostanie unices-
twiona śmierć j. 27 Bóg prze-
cież „wszystko położył pod jego
nogi”k. Ale gdy powiedziano,
że wszystko zostało mu podpo-
rz�dkowanel, jest oczywiste,
że z wyj�tkiem Tego, który
mu wszystko podporz�dkowałm.
28 A kiedy już wszystko b�-
dzie mu podporz�dkowane, wte-
dy też sam Syn podporz�dku-
je si� Temu, który mu wszystko
podporz�dkowałn, tak żeby Bóg
był wszystkim dla każdegoo.

29 W przeciwnym razie ja-
k� korzyść odnieśliby ci, którzy
daj� si� ochrzcić, żeby być
umarłymi?p Jeżeli umarli wca-
le nie b�d� wskrzeszeni, to po
co ci przyjmuj� taki chrzest?
30 I czemu również my przez
cały czas� narażamy si� na
niebezpieczeństwo?q 31 ´

Smierć
codziennie zagl�da mi w oczy. To
taka sama prawda jak to, że wy,
bracia, uczniowie naszego Pana,
Chrystusa Jezusa, jesteście mo-
j� dum�. 32 Co z tego mam, że

15:20, 23 �Dosł. „pierwocina”. 15:30
�Lub „każdej godziny”.
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tak jak inni ludzie� walczyłem
w Efezie z dzikimi zwierz�tami?a

Jeśli umarli nie b�d� wskrzesze-
ni, to „jedzmy i pijmy, bo jutro
umrzemy”b. 33 Nie dajcie si�
wprowadzić w bł�d. Złe towarzy-
stwo psuje pożyteczne zwycza-
je�c. 34 Opami�tajcie si� i czyń-
cie to, co prawe, nie trwajcie w
grzechu. Bo niektórzy z was nie
znaj� Boga. Mówi� to, żeby was
zawstydzić.

35 Ktoś jednak zapyta: „Jak
umarli zostan� wskrzesze-
ni? W jakim ciele powstan�?”d.
36 Nierozs�dny! To, co sie-
jesz, nie ożyje, jeśli najpierw
nie obumrze. 37 Nie siejesz
przecież czegoś� już rozwini�te-
go, lecz gołe ziarno—pszeniczne
czy jakieś inne. 38 A Bóg da-
je mu takie ciało, jakie zechce—
każdemu z ziaren własne ciało.
39 Nie wszystkie ciała s� takie
same. Inne jest ciało ludzkie, in-
ne ciało zwierz�t, inne ciało pta-
ków i inne ryb. 40 S� też cia-
ła niebiańskie�e i ciała ziemskief,
ale chwała ciał niebiańskich�
jest inna i ciał ziemskich jest
inna. 41 Inna jest chwała słoń-
ca, inna chwała ksi�życag i in-
na chwała gwiazd. Tak napraw-
d� gwiazda od gwiazdy różni si�
chwał�.

42 Podobnie jest ze zmart-
wychwstaniem umarłych. Za-
siewa si�� ciało podlegaj�ce
zepsuciu, wskrzeszone zosta-
je niezniszczalneh. 43 Zasiewa
si� w hańbie, wskrzeszone zo-
staje w chwale i. Zasiewa si�
w słabości, wskrzeszone zosta-
je w mocy j. 44 Zasiewa si� cia-
ło fizyczne, wskrzeszone zostaje
ciało duchowe. Jeżeli jest cia-

15:32 �Możliwe też „jeśli tylko z ludz-
kich wzgl�dów”. 15:33 �Lub „narusza
dobre obyczaje”. 15:37 �Dosł. „ciała”.
15:40 �Lub „niebieskie”. �Lub „niebie-
skich”. 15:42 �Lub „grzebie si�”.

ło fizyczne, to jest też duchowe.
45 Tak jak napisano: „Pierwszy
człowiek, Adam, stał si� istot��
żyw�”a. Ostatni Adam stał si�
duchem życiodajnymb. 46 Jed-
nak to, co duchowe, nie jest
pierwsze. Pierwsze jest to, co fi-
zyczne, a dopiero potem to,
co duchowe. 47 Pierwszy czło-
wiek jest z ziemi, uczyniony
z prochuc, drugi człowiek jest
z niebad. 48 Jaki jest ten uczy-
niony z prochu, tacy też s� in-
ni uczynieni z prochu. I jaki jest
ten z nieba, tacy też s� inni b�-
d�cy w niebiee. 49 Jak jeste-
śmy obrazem tego uczynionego
z prochuf, tak też b�dziemy ob-
razem tego, który pochodzi
z niebag.

50 Mówi� wam jednak, bracia,
że ciało i krew nie mog� odzie-
dziczyć Królestwa Bożego. To,
co podlega zepsuciu, nie dzie-
dziczy tego, co niezniszczalne.
51 Wyjawiam wam świ�t� tajem-
nic�: Nie wszyscy zaśniemy snem
śmierci, ale wszyscy b�dzie-
my przemienienih, 52 w jednym
momencie, w mgnieniu oka, pod-
czas brzmienia ostatniej tr�by.
Tr�ba zabrzmi i i umarli zostan�
wskrzeszeni jako niepodlegaj�cy
zepsuciu, a my b�dziemy prze-
mienieni. 53 Bo to, co podlega
zepsuciu, musi przyoblec si� w
niezniszczalność j, to, co śmiertel-
ne —w nieśmiertelnośćk. 54 A
gdy to, copodlega zepsuciu, przy-
oblecze si� w niezniszczalność,
to, co śmiertelne—w nieśmiertel-
ność, wtedy spełni� si� zapisa-
ne słowa: „

´
Smierć została usuni�-

ta� na zawsze” l. 55 „Gdzie jest,
o śmierci, twoje zwyci�stwo?
Gdzie jest, o śmierci, twoje ż�d-
ło?”m 56 ˙

Z�dłem powoduj�cym
śmierć jest grzechn, a moc grze-
chu ujawnia Prawoo. 57 Ale

15:45 �Lub „dusz�”. 15:54 �Lub „po-
chłoni�ta”.
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dzi�ki niech b�d� Bogu, że przez
naszego Pana, Jezusa Chrystu-
sa, pozwala nam odnieść zwyci�-
stwo!a

58 Tak wi�c, moi kochani
bracia, b�dźcie niezłomnib, nie-
wzruszeni, zawsze bardzo zaj�-
cic dziełem Pańskim, wiedz�c, że
wasz trud dla Pana nie jest da-
remnyd.

16 Jeśli chodzi o zbiórk� da-
rów dla świ�tyche, trzy-

majcie si� wskazówek, które
przekazałem zborom w Galacji.
2 Niech w pierwszym dniu każ-
dego tygodnia każdy z was od-
kłada coś odpowiednio do tego,
na co go stać, tak żeby zbió-
rek nie urz�dzano, gdy przy-
b�d�. 3 Kiedy przyb�d�, wyśl�
wasz życzliwy dar do Jerozoli-
my za pośrednictwem tych, któ-
rych rekomendujecie w listachf.
4 A jeśli b�dzie wskazane, że-
bym i ja tam poszedł, to pójd�
razem z nimi.

5 Przyb�d� do was, gdy przej-
d� przez Macedoni�, bo właś-
nie przez Macedoni� zamierzam
przejśćg. 6 Może si� u was za-
trzymam albo nawet sp�dz� z
wami zim�, a potem odprowadzi-
cie mnie kawałek w dalsz� dro-
g�. 7 Nie chc� odwiedzać was
tylko przejazdem. Mam nadziej�,
że jeśli Jehowa� pozwoli, to jakiś
czas z wami pozostan�h. 8 A w
Efezie pozostan� i aż do świ�ta
Pi�ćdziesi�tnicy. 9 Bo otworzy-
ły si� przede mn� wielkie drzwi
prowadz�ce do działalnościj,
chociaż jest wielu przeciwników.

10 Gdy przyjdzie do was Ty-
moteuszk, dopilnujcie, żeby prze-
bywał wśród was bez żadnych
obaw, bo tak jak ja wykonu-
je on dzieło Jehowy�l. 11 Dlate-
go niech nikt nie patrzy na niego
z góry. I odeślijcie go w pokoju,

16:7, 10 �Zob. Dodatek A5.

żeby dotarł tutaj do mnie, bo cze-
kam na niego razem z braćmi.

12 Jeśli chodzi o naszego bra-
ta Apollosaa, bardzo go prosi-
łem, żeby przyszedł do was
z braćmi, ale teraz nie planował
do was przyjść. Przyjdzie jednak,
gdy b�dzie miał możliwość.

13 Czuwajcieb, stójcie mocno
w wierzec, działajcie po m�sku�d,
umacniajcie si�e. 14 Wszystko,
co robicie, róbcie z miłości�f.

15 Wiecie, że Stefanas i jego
domownicy byli pierwszymi ucz-
niami w Achai i że sami postawili
si� do dyspozycji, żeby usługi-
wać świ�tym. Dlatego usilnie za-
ch�cam was, bracia: 16 B�dź-
cie podporz�dkowani takim
ludziom, a także wszystkim na-
szym współpracownikom, którzy
bardzo si� trudz�g. 17 Ciesz�
si�, że jest ze mn� Stefanash, For-
tunat i Achaik, bo zrekompenso-
wali mi wasz� nieobecność.
18 Pokrzepili i mnie, i was�. Dla-
tego darzcie takich ludzi uzna-
niem.

19 Przesyłaj� wam pozdro-
wienia zbory wAzji�. Serdecznie
pozdrawiaj� was, uczniów Pana,
Akwilas i Pryska oraz zbór, który
spotyka si� w ich domu i. 20 Po-
zdrawiaj� was wszyscy bracia.
Pozdrówcie jedni drugich świ�-
tym pocałunkiem.

21 A tu, ja, Paweł, własno-
r�cznie dopisuj� swoje pozdro-
wienia.

22 Jeżeli ktoś nie kocha Pa-
na, niech b�dzie przekl�ty.
Przyjdź, nasz Panie! 23 Niech
Pan Jezus okazuje wam nieza-
służon� życzliwość. 24 Przesy-
łam wyrazy miłości wam wszyst-
kim, którzy żyjecie w jedności z
Chrystusem Jezusem.

16:13 �Lub „b�dźcie odważni”. 16:18
�Dosł. „ducha mojego i waszego”.
16:19 �Zob. Słowniczek poj�ć.
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1 Paweł, z woli Bożej powo-
łany na apostoła Chrystusa

Jezusa, i nasz brat Tymoteusza

do zboru Bożego w Koryncie,
a także do wszystkich świ�tych
w całej Achaib:

2 Niech Bóg, nasz Ojciec,
i Pan Jezus Chrystus okazuj�
wam niezasłużon� życzliwość
i udzielaj� pokoju.

3 Niech b�dzie wysławiany
Bóg i Ojciec naszego Pana, Je-

zusa Chrystusaa, Ojciec serdecz-
nego współczuciab i Bóg wszel-
kiego pocieszeniac. 4 On nas
pociesza� we wszystkich na-
szych próbach�d, żebyśmy my
mogli pocieszać innyche, bez
wzgl�du na to, jak� prób�� prze-
chodz�—żebyśmy nieśli im po-
cieszenie, które sami otrzyma-

1:4 �Lub „dodaje nam otuchy”. �Lub
„w każdym naszym ucisku”. �Lub „jaki
ucisk”.

DRUGI LIST

DO KORYNTIAN
ZARY S T R E

´
S C I

1 Przywitanie (1, 2)
Pocieszenie od Boga we wszystkich
próbach (3-11)

Paweł zmienia plany w sprawie
podróży (12-24)

2 Intencj� Pawła nieść radość (1-4)
Przebaczenie grzesznikowi i przyj�cie
go z powrotem (5-11)

Paweł w Troadzie i Macedonii (12, 13)
Służba, pochód tryumfalny (14-17)

Nie handlujemy słowem Bożym (17)

3 Listy polecaj�ce (1-3)
Słudzy nowego przymierza (4-6)
Wi�ksza chwała nowego
przymierza (7-18)

4
´
Swiatło dobrej nowiny (1-6)

Zaślepione umysły ludzi
bez wiary (4)

Skarb w naczyniach glinianych (7-18)

5 Dom w niebiosach (1-10)
Służba pojednania (11-21)

Nowe stworzenie (17)
Ambasadorowie Chrystusa (20)

6 Nie można nadużywać Bożej
życzliwości (1, 2)

Opis służby Pawła (3-13)
„Nie wi�żcie si� z tymi,
którzy nie maj� wiary” (14-18)

7 �Oczyśćmy si� z tego,
co zanieczyszcza’ (1)

Paweł cieszy si� z Koryntian (2-4)
Tytus przynosi dobre wieści (5-7)
Smutek miły Bogu i skrucha (8-16)

8 Datki dla chrześcijan w Judei (1-15)
Tytus zostaje wysłany
do Koryntu (16-24)

9 Zach�ty do dawania (1-15)
Bóg kocha radosnego dawc� (7)

10 Paweł staje w obronie
swojej służby (1-18)
Nasza broń nie jest cielesna (4, 5)

11 Paweł i prześwietni apostołowie (1-15)
Trudności, jakie znosił Paweł
jako apostoł (16-33)

12 Wizje, które ogl�dał Paweł (1-7a)
Cierń w ciele Pawła (7b-10)
Paweł nie jest gorszy od prześwietnych
apostołów (11-13)

Troska Pawła o Koryntian (14-21)

13 Końcowe przestrogi i usilne
zach�ty (1-14)
„Stale sprawdzajcie, czy trwacie
w wierze” (5)

�Poprawiajcie to, co konieczne,
b�dźcie jednomyślni’ (11)
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liśmy od Bogaa. 5 Bo jak dla
Chrystusa znosimy wiele cier-
pieńb, tak też dzi�ki Chrystu-
sowi w obfitości zaznajemy po-
cieszenia. 6 Tak wi�c kiedy my
przechodzimy próby�, dzieje si�
to dla waszego pocieszenia i wy-
bawienia, a kiedy my zaznajemy
pocieszenia, też dzieje si� to dla
waszego pocieszenia — żebyście
dzi�ki niemu mogli przetrwać te
same cierpienia, jakie i my zno-
simy. 7 Dlatego nasza nadzie-
ja co do was jest niezachwiana.
Wiemy, że skoro tak jak my cier-
picie, to tak samo jak my zazna-
cie pocieszeniac.

8 Chcemy wam, bracia, po-
wiedzieć o udr�ce, jakiej zazna-
liśmy w Azji�d. Znaleźliśmy si�
w skrajnie ci�żkim położeniu,
przekraczaj�cym nasze siły, i w
ogóle nie byliśmy pewni, czy
przeżyjemye. 9 Prawd� mówi�c,
myśleliśmy, że wyrok śmierci
jest już przes�dzony. Stało si�
tak, żebyśmy nie polegali na sa-
mych sobie, ale na Boguf, który
wskrzesza umarłych. 10 I On
wyratował nas od śmiertelnego
niebezpieczeństwa, i jeszcze wy-
ratuje. Pokładamy w Nim nadzie-
j�, że dalej b�dzie nas ratowałg.
11 Wy też możecie nam pomóc
błaganiem za nash. A gdy dzi�-
ki modlitwom wielu zaznamy ła-
ski, wielu b�dzie mogło składać
za nas podzi�kowania i.

12 Szczycimy si� tym, że ma-
my czyste sumienie, bo wobec lu-
dzi w tym świecie, a zwłaszcza
wobec was, zachowujemy świ�-
tość i szczerość właściw� Bogu.
I nie polegamy na ludzkiej� m�d-
rościj, ale na niezasłużonej życz-
liwości Bożej. 13 Bo naprawd�
nie piszemy wam niczego oprócz

1:6 �Lub „uciski”. 1:8 �Zob. Słowni-
czek poj�ć. 1:12 �Dosł. „cielesnej”.

tego, co możecie przeczytać�
i zrozumieć, i mam nadziej�, że
zrozumiecie to w pełni�. 14 Do
pewnego stopnia już zrozumieli-
ście, że jesteśmy dla was powo-
dem do dumy, tak jak wy b�dzie-
cie dla nas w dniu naszego Pana,
Jezusa.

15 Z tym przekonaniem za-
mierzałem przyjść do was już
wcześniej, żebyście drugi raz mie-
li okazj� do radości�. 16 Chcia-
łem was odwiedzić w drodze do
Macedonii i z Macedonii znów
do was wrócić. A potem od-
prawilibyście mnie w drog� do
Judeia. 17 Czy wi�c robi�c ta-
kie plany, podszedłem do spra-
wy lekko? Czy to, co planuj�,
planuj� tak, jak to robi� ludzie�,
i mówi� „tak, tak”, a potem „nie,
nie”? 18 Jak można polegać na
Bogu, tak możecie być pewni,
że to, co do was mówimy, jest
prawd� — że nie mówimy „tak”,
a potem „nie”. 19 Bo Syn Bo-
ży, Jezus Chrystus, o którym
głosiłem wśród was razem z Syl-
wanem� i Tymoteuszemb, nie
mówił „tak”, a potem „nie”. Je-
go „tak” zawsze znaczyło „tak”.
20 I dzi�ki niemu spełniaj� si��
wszystkie Boże obietnice, bez
wzgl�du na ich liczb�c. Dlatego
też przez niego na chwał� Boga
mówimy: „Amen”d. 21 A Bóg
jest Tym, który gwarantuje, że
wy i my należymy do Chrystu-
sa — Tym, który nas namaściłe.
22 On położył na nas swoj� pie-
cz�ćf, dał nam� ducha jako gwa-
rancj�� tego, co ma przyjśćg.

1:13 �Możliwe też „co już dobrze zna-
cie”. �Dosł. „do końca”. 1:15 �Możli-
we też „żebyście dwa razy odnieśli ko-
rzyść”. 1:17 �Dosł. „według ciała”.
1:19 �Nazywanym też Sylasem. 1:20
�Dosł. „[staj� si�] ‚tak’ ”. 1:22 �Dosł.
„w nasze serca”. �Lub „zadatek”.

ROZDZ. 1
a Rz 15:4

2Ts 2:16, 17

b 1Ko 4:11-13
Kol 1:24

c Rz 8:18
2Tm 2:11, 12

d Dz 20:18, 19

e 1Ko 15:32

f 2Ko 12:10

g Ps 34:7, 19
2Tm 4:18
2Pt 2:9

h Flp 1:19
Flm 22

i Dz 12:5
Rz 15:30-32

j 1Ko 2:4, 5
��������������������

szpalta 2
a 1Ko 16:5, 6

b Dz 18:5

c Rz 15:8

d Obj 3:14

e 1Jn 2:20, 27

f Ef 4:30

g Rz 8:23
2Ko 5:5
Ef 1:13, 14

1601 2 KORYNTIAN 1:5-22



23 Wzywam wi�c Boga na
świadka przeciwko sobie�, że
tylko dlatego nie przyszedłem
jeszcze do Koryntu, żeby was
oszcz�dzić. 24 Nie znaczy to,
że jesteśmy panami waszej wia-
rya. Jesteśmy waszymi współ-
pracownikami z myśl� o wa-
szej radości, bo przecież trwacie
dzi�ki swojej wierze.

2 Postanowiłem sobie nie przy-
chodzić do was w smutku.

2 Bo jeżeli ja was zasmucam, to
kto mnie rozweseli, jeśli nie ci,
których zasmuciłem? 3 Napisa-
łem do was dlatego, żebym gdy
przyjd�, nie smucił si� z powo-
du tych, z których powinienem
si� cieszyć. Jestem przekonany,
że to, co przynosi radość mnie,
przynosi radość wam wszystkim.
4 Pisałem do was w ogromnej
udr�ce i z bólem w sercu, wśród
wielu łez—nie po to, żeby was
zasmucićb, ale żebyście wiedzieli,
jak gł�boka jest moja miłość
do was.

5 Jeśli ktoś kogoś zasmuciłc,
to nie mnie. Nie chciałbym prze-
sadzić, ale do pewnego stopnia
zasmucił was wszystkich. 6 Te-
mu człowiekowi wystarczy skar-
cenie udzielone przez wi�kszość.
7 Teraz powinniście mu życzli-
wie przebaczyć i go pocieszyćd,
żeby go nie przytłoczył� nadmier-
ny smuteke. 8 Dlatego usilnie
was zach�cam: pokażcie, że go
kochacief. 9 Bo również w tym
celu pisz�, żeby si� przekonać,
czy we wszystkim jesteście po-
słuszni. 10 Cokolwiek wy ko-
muś przebaczacie, to i ja to ro-
bi�. W rzeczywistości cokolwiek
przebaczyłem (jeśli miałem coś
do przebaczenia), to Chrystus mi
świadkiem, że zrobiłem to ze
wzgl�du na was— 11 żeby nie

1:23 �Dosł. „[przeciwko swojej] duszy”.
2:7 �Lub „nie pochłon�ł”.

przechytrzył� nas Szatana. Bo
przecież dobrze znamy jego za-
miary�b.

12 Kiedy przybyłem do Troa-
dyc głosić dobr� nowin� o Chry-
stusie, otworzyły si� przede
mn� drzwi do służby dla Pana,
13 lecz nie zaznałem spokoju
ducha, bo nie spotkałem swo-
jego brata Tytusad. Pożegnałem
si� wi�c z miejscowymi braćmi
i poszedłem do Macedoniie.

14 Ale Bogu niech b�d� dzi�-
ki, że zawsze prowadzi nas
w pochodzie tryumfalnym ra-
zem z Chrystusem i że za na-
szym pośrednictwem wsz�dzie
niczym zapach rozchodzi si�
wiedza o Nim! 15 Roztaczamy
mił� Bogu woń Chrystusow�,
wyczuwaln� dla id�cych dro-
g� do wybawienia i dla id�cych
drog� do zagłady. 16 Dla tych
ostatnich jest to przykra woń
śmierci prowadz�ca do śmiercif,
dla tych pierwszych—zapach ży-
cia prowadz�cy do życia. A kto
jest wykwalifikowany do takiej
służby? 17 Właśnie my. Bo nie
handlujemy słowem Bożym�g jak
wiele ludzi, ale b�d�c uczniami
Chrystusa, głosimy z cał� szcze-
rości�—jak posłani przez Boga,
pod Jego okiem.

3 Czy znowu mamy rekomen-
dować samych siebie? Al-

bo czy potrzebujemy, jak niektó-
rzy ludzie, listów polecaj�cych
dla was lub od was? 2 To wy
jesteście naszym listem pole-
caj�cymh—wyrytym na naszych
sercach, a znanym i czytanym
przez cał� ludzkość. 3 Okazu-
jecie si� listem Chrystusa na-
pisanym dzi�ki naszej służbie i,
napisanym nie atramentem, ale

2:11 �Lub „chytrze nie podszedł”.
�Lub „zamysły; intrygi”. 2:17 �Lub
„nie zarabiamy na głoszeniu słowa Bo-
żego; nie czerpiemy zysków z głoszenia
słowa Bożego”.

ROZDZ. 1
a Heb 13:17

1Pt 5:2, 3
��������������������

ROZDZ. 2
b 2Ko 7:8, 9

c 1Ko 5:1

d Łk 15:23, 24

e Heb 12:12

f Rz 12:10
��������������������

szpalta 2
a Łk 22:31

2Tm 2:26

b Ef 6:11, 12
1Pt 5:8

c Dz 16:8

d Gal 2:3
Tyt 1:4

e 2Ko 7:5

f Jn 15:19
2Ko 4:3
1Pt 2:7, 8

g 2Ko 4:2
��������������������

ROZDZ. 3
h 1Ko 9:2

i 1Ko 3:5

2 KORYNTIAN 1:23�do�3:3 1602



duchem żywego Boga, nie na
tablicach kamiennycha, lecz na
tablicach ludzkich sercb.

4 Bóg daje nam to przekona-
nie za spraw� Chrystusa. 5 Nie
twierdzimy, że to sami z siebie
jesteśmy wykwalifikowani do tej
działalności, jakbyśmy uważali,
że cokolwiek pochodzi od nas.
Nasze kwalifikacje pochodz�
od Bogac, 6 który rzeczywiście
wykwalifikował nas do tego, że-
byśmy byli sługami nowego
przymierzad—nie spisanego ko-
deksue, lecz ducha. Bo spisany
kodeks skazuje na śmierćf, ale
duch daje życieg.

7 Jeśli kodeks sprowadzaj�-
cy śmierć, wyryty na kamie-
niachh, został przekazany w ta-
kiej chwale, że Izraelici nie mogli
wpatrywać si� w twarz Mojżesza
z powodu chwały, jak� promie-
niała i—chwały, która miała prze-
min�ć — 8 to czy udzielanie
ducha�j nie miałoby si� odby-
wać w jeszcze wi�kszej chwa-
le?k 9 Jeśli kodeks sprowadza-
j�cy pot�pieniel był przekazany
w chwalem, to o ileż wi�ksza
chwała powinna otaczać służ-
b� zwi�zan� z uznaniem ludzi
za prawych!n 10 W rzeczywis-
tości to, co kiedyś okryto chwa-
ł�, zostało pozbawione chwały
ze wzgl�du na to, co ma wi�ksz�
chwał�o. 11 Bo jeśli to, co mia-
ło zostać usuni�te, wprowadzo-
no w chwalep, to o ileż wi�ksza
chwała powinna otaczać to, co
pozostaje!q

12 Maj�c tak� nadziej�r, mó-
wimy z cał� śmiałości�. 13 Nie
robimy tego, co Mojżesz, któ-
ry zakładał sobie na twarz za-
słon�s, żeby Izraelici nie wpatry-
wali si� w chwał� tego, co miało
przemin�ć. 14 Ale ich umysły
były przyt�pionet. I aż do dzi-

3:8 �Dosł. „służba ducha”.

siaj, kiedy czytane jest stare
przymierze, zakrywa ich ta sa-
ma zasłonaa, bo może zostać
usuni�ta tylko dzi�ki Chrystu-
sowib. 15 W gruncie rzeczy za-
słona po dziś dzień leży na ich
sercachc, zawsze gdy czytane s�
pisma Mojżeszad. 16 Ale gdy
ktoś zwraca si� ku Jehowie�, za-
słona zostaje usuni�tae. 17 Je-
howa� jest istot� duchow�f.
I gdzie świ�ty duch Jehowy�,
tam wolnośćg. 18 My wszys-
cy, maj�c twarze odsłoni�te, ni-
czym lustra odbijamy chwał� Je-
howy� i doznajemy przemiany
na Jego obraz. Odwzorowujemy
coraz to wi�ksz� chwał��, staj�c
si� dokładnie tacy, jakimi nas
czyni Jehowa�, Ten, który jest
istot� duchow��h.

4 Skoro wi�c dzi�ki okazane-
mu nam miłosierdziu pełni-

my t� służb�, nie poddajemy si�.
2 Porzuciliśmy hańbi�ce, skryte
uczynki i nie post�pujemy prze-
biegle ani nie fałszujemy słowa
Bożegoi, lecz wyjawiamy praw-
d� i na oczach Boga reko-
mendujemy siebie wszystkim lu-
dziom, odwołuj�c si� do ich
sumienia j. 3 A jeśli dobra nowi-
na, któr� głosimy, rzeczywiście
jest zasłoni�ta, to tylko dla tych,
którzy id� drog� do zagłady—
4 dla ludzi bez wiary, którym
bóg tego świata�k zaślepia umys-
ły l, żeby nie mogło do nich do-
trzeć światło wspaniałej dobrej
nowiny o Chrystusie, który jest
obrazem Bogam. 5 Bo nie gło-
simy o samych sobie, ale o Je-
zusie Chrystusie, że jest Panem.
A my ze wzgl�du na Jezusa je-
steśmy waszymi niewolnikami.

3:16-18 �Zob. Dodatek A5. 3:18 �Dosł.
„[doznajemy przemiany] z chwały
w chwał�”. �Możliwe też „staj�c si�
dokładnie tacy, jakimi nas czyni duch
Jehowy”. 4:4 �Lub „systemu rzeczy;
epoki”. Zob. Słowniczek poj�ć, hasło
„System rzeczy”.
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6 To przecież Bóg powiedział:
„Niech w ciemności zaświeci
światło”a i oświetlił nasze sercab,
żeby poprzez� Chrystusa oświe-
cić je wspaniał� wiedz� o sobie.

7 Ale nosimy ten skarbc w na-
czyniach glinianychd, żeby by-
ło wyraźnie widać, że nasza nie-
zwykła siła� pochodzi od Boga,
a nie z nas samyche. 8 Z każdej
strony znosimy ucisk, ale nie je-
steśmy tak ściśni�ci, żebyśmy nie
mogli si� poruszyć. Przeżywamy
rozterki, ale wcale nie jesteśmy
bez wyjścia�f. 9 Jesteśmy prze-
śladowani, ale nie opuszczenig.
Jesteśmy powaleni, ale nie po-
konanih. 10 Stale znosimy� złe�
traktowanie, które znosił Jezusi,
żeby życie Jezusa ujawniło si�
też na nas�. 11 Ze wzgl�du na
Jezusa my, żyj�cy, wci�ż stajemy
oko w oko ze śmierci� j, żeby życie
Jezusa ujawniło si� też na nas�.
12 Przez to, że my narażamy si�
na śmierć, wy możecie mieć ży-
cie.

13 Mamy wiar��, o jakiej na-
pisano: „Uwierzyłem, dlatego mó-
wiłem”k. My też wierzymy i dla-
tego mówimy— 14 wiedz�c, że
Ten, który wskrzesił Jezusa, tak
jak Jezusa wskrzesi również nas
i postawi nas przed nim ra-
zem z wamil. 15 Bo wszystko
to dzieje si� ze wzgl�du na was,
żeby obfita miara niezasłużo-
nej życzliwości Bożej okazała si�
jeszcze obfitsza i żeby coraz wi�-
cej ludzi składało Bogu podzi�ko-
wania ku Jego chwalem.

16 Dlatego nie poddajemy
si�. Jeśli nawet nasze ciało nisz-

4:6 �Dosł. „[poprzez] twarz”. 4:7 �Lub
„moc wykraczaj�ca poza to, co normal-
ne”. 4:8 �Możliwe też „nie pogr�ża-
my si� w rozpaczy”. 4:10 �Dosł. „[zno-
simy] w ciele”. �Lub „śmiercionośne”.
�Dosł. „w naszym ciele”. 4:11 �Dosł.
„w naszym śmiertelnym ciele”. 4:13
�Dosł. „ducha wiary”.

czeje, to nasz wewn�trzny czło-
wiek dzień po dniu si� odnawia.
17 Bo nasz ucisk� jest chwilowy
i lekki, a przynosi nam chwał�,
która ma nieporównanie wi�k-
sz� wartość i jest wiecznaa.
18 Kierujemy wi�c wzrok nie na
to, co widoczne, ale na to, co
niewidoczneb. Bo to, co widocz-
ne, jest tymczasowe, a to, co
niewidoczne, jest wieczne.

5 Wiemy przecież, że jeśli nasz
ziemski dom�, obecny na-

miot, si� rozpadniec, otrzymamy
budowl� od Boga—wieczny dom
w niebiosach, którego nie zbu-
dowały ludzkie r�ced. 2 W tym
ziemskim domu naprawd� wzdy-
chamy, bardzo pragn�c wejść�
do tego, który przygotowano
dla nas w niebiee— 3 wejść� do
niego, żeby nie być bez mieszka-
nia�. 4 W tym namiocie przy-
tłoczeni wzdychamy, ale nie zna-
czy to, że chcemy z niego
wyjść�. Chcemy raczej wejść�
do tego drugiegof—żeby życie
wchłon�ło to, co śmiertelneg.
5 A przygotował nas do tego
Bógh, który dał nam ducha jako
gwarancj�� tego, co ma przyjść i.

6 Zawsze wi�c jesteśmy peł-
ni ufności. Wiemy, że dopóki ży-
jemy w tym ciele, jesteśmy da-
leko od Pana j. 7 Kierujemy si�
wiar�, a nie tym, co widzimy.
8 I jesteśmy pełni ufności. Wo-
lelibyśmy nie żyć dłużej w tym
ciele, a znaleźć dom u Panak.
9 Jednak czy b�d�c w domu
z nim, czy daleko od niego, sta-
wiamy sobie za cel, żeby cie-
szyć si� jego uznaniem. 10 Bo
wszyscy musimy stan�ć przed
tronem s�dziowskim Chrystusa,

4:17 �Lub „nasza próba”. 5:1 �Czyli
ciało. 5:2 �Dosł. „włożyć na siebie [ni-
czym ubranie]”. 5:3, 4 �Dosł. „włożyć
na siebie”. 5:3 �Dosł. „[żeby nie być]
nadzy”. 5:4 �Dosł. „z siebie zdj�ć”.
5:5 �Lub „zadatek”.
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żeby każdy odebrał zapłat� za
rzeczy, które robił, b�d�c w tym
ciele — stosownie do tego, czy
były dobre, czy złe�a.

11 Wiedz�c wi�c, co oznacza
bojaźń przed Panem, wci�ż prze-
konujemy ludzi, żeby uwierzyli
w to, czego uczymy. A Bóg do-
brze nas zna. I mam nadzie-
j�, że wy też w swoim sumie-
niu dobrze nas znacie. 12 Nie
rekomendujemy wam znowu sa-
mych siebie, lecz chcemy być dla
was powodem do dumy, żebyście
mieli odpowiedź dla tych, którzy
szczyc� si� tym, co widać na ze-
wn�trzb, a nie tym, co jest w ser-
cu. 13 Jeśli straciliśmy zmys-
łyc, to dla Boga. Jeśli jesteśmy
przy zdrowych zmysłach, to dla
was. 14 Przymusza nas miłość
Chrystusa, bo zrozumieliśmy, że
jeden człowiek umarł za wszyst-
kichd. Wszyscy przecież umarli�.
15 A umarł za wszystkich, żeby
ci, co żyj�, nie żyli już dla samych
siebiee, ale dla tego, który za
nich umarł i został wskrzeszony.

16 Odt�d wi�c nie patrzymy
na nikogo z cielesnego punktu wi-
dzenia�f. Nawet jeśli kiedyś pa-
trzyliśmy na Chrystusa z cie-
lesnego punktu widzenia�, teraz
już na pewno tak nie patrzy-
myg. 17 Dlatego kto żyje w jed-
ności z Chrystusem, jest nowym
stworzeniemh. Stare przemin�ło,
a zacz�ło istnieć nowe. 18 A
wszystko to jest od Boga, który
za pośrednictwem Chrystusa po-
jednał nas ze sob� i i zlecił nam
służb� pojednania j— 19 miano-
wicie głoszenie, że za pośrednic-
twem Chrystusa Bóg pojednał ze
sob� światk, nie rozliczaj�c ludzi
z ich grzechówl.

5:10 �Lub „haniebne”. 5:14 �Najwy-
raźniej chodzi o to, że jako grzeszni-
cy byli skazani na śmierć. 5:16
�Dosł. „nie znamy nikogo według cia-
ła”. �Dosł. „poznaliśmy Chrystusa we-
dług ciała”.

20 Jesteśmy wi�c ambasado-
ramia zast�puj�cymi Chrystusab

i to przez nas Bóg zwraca si� do
ludzi. Jako zast�puj�cy Chrys-
tusa prosimy: „Pojednajcie si�
z Bogiem”. 21 Tego, który był
bez grzechuc, uczynił On dla nas
ofiar� za grzech�, żebyśmy dzi�-
ki niemu stali si� w oczach Bo-
żych prawid.

6 Współpracuj�c z Bogieme, u-
silnie was też prosimy, żeby-

ście nie przyjmowali niezasłużo-
nej życzliwości Bożej, a potem
tracili z oczu jej celf. 2 Mówi
On przecież: „Wysłuchałem ci�
w czasie swojej przychylności�,
pomogłem ci w dniu wybawie-
nia”g. Właśnie teraz jest szcze-
gólny czas przychylności�. Teraz
jest dzień wybawienia.

3 W niczym nie dajemy żadne-
go powodu do zgorszenia, żeby
w naszej służbie nie doszukano
si� żadnej skazyh. 4 Przeciwnie,
pod każdym wzgl�dem rekomen-
dujemy siebie jako sług Bożych i.
Okazujemy wielk� wytrwałość,
znosimy zło, okresy szczególnej
potrzeby, trudności j, 5 bicie,
uwi�zieniek, ataki motłochu, ci�ż-
k� prac�, bezsenne noce, brak
jedzenial. 6 Zachowujemy czys-
tość, żyjemy zgodnie z wiedz�,
przejawiamy cierpliwośćm, życzli-
wośćn, poddajemy si� kierownic-
twu ducha świ�tego, okazujemy
nieobłudn� miłośćo, 7 mówimy
prawd�, polegamy na mocy Bo-
żejp, w prawej� i lewej� r�ce trzy-
mamy or�ż prawościq. 8 Reko-
mendujemy siebie, kiedy nas
chwal� i kiedy znieważaj�, kiedy
mówi� o nas źle i kiedy mówi�
dobrze. Uchodzimy za oszus-
tów, a jesteśmy prawdomów-
ni, 9 za nieznanych, a jesteśmy
dobrze znani, za umieraj�cych�,

5:21 �Dosł. „grzechem”. 6:2 �Lub „do-
brej woli”. 6:7 �Być może do ofensy-
wy. �Być może do obrony. 6:9 �Lub
„zasługuj�cych na śmierć”.
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a żyjemya. Jesteśmy karani�,
a jednak nie ponosimy śmier-
cib, 10 jesteśmy zasmucani, ale
zawsze radośni, jesteśmy bied-
ni, a wzbogacamy wielu, nie
mamy niczego, a jednak mamy
wszystkoc.

11 Koryntianie, otwieramy do
was usta� i szeroko otwieramy
swoje serca. 12 Nam nie bra-
kuje dla was uczućd, ale wam
brakuje serdecznych uczuć dla
nas. 13 Mówi� wi�c do was jak
do swoich dzieci: odpłaćcie nam
tym samym i też szeroko ot-
wórzcie swoje serca�e.

14 Nie wi�żcie si� z tymi,
którzy nie maj� wiary�f. Bo co
wspólnego ma prawość z niepra-
wości�?g Albo jaki zwi�zek ma
światło z ciemności�?h 15 I co
ł�czy Chrystusa z Belialem�? i Al-
bo wierz�cego� z tym, który nie
ma wiary?j 16 I co ma wspól-
nego świ�tynia Boża z bożka-
mi?k Jesteśmy przecież świ�-
tyni� Boga żywegol, tak jak
Bóg powiedział: „B�d� wśród
nich przebywałm, przechadzał si�
wśród nich. I ja b�d� ich Bo-
giem, a oni b�d� moim ludem”n.
17 „ ‚Dlatego wyjdźcie spośród
nich i si� oddzielcie’, mówi Jeho-
wa�, ‚i przestańcie dotykać tego,
co nieczyste’”o. „A ja was przyj-
m�”p. 18 „ ‚I b�d� dla was oj-
cemq, a wy b�dziecie dla mnie sy-
nami i córkami’r—mówi Jehowa�,
Wszechmocny”.

7 Kochani, skoro wi�c mamy
te obietnices, oczyśćmy si�

ze wszystkiego, co zanieczysz-
cza ciało i ducha t—pokażmy, że

6:9 �Lub „karceni”. 6:11 �Lub „mówi-
my do was otwarcie”. 6:13 �Lub „też
si� rozszerzcie”. 6:14 �Lub „nie wprz�-
gajcie si� nierówno w jarzmo z niewie-
rz�cymi”. 6:15 �Słowo pochodzenia
hebr., które oznacza „nic niewart”. Od-
nosi si� ono do Szatana. �Lub „wierne-
go”. 6:17, 18 �Zob. Dodatek A5.

boimy si� Boga, i d�żmy do peł-
nej świ�tości.

2 Zróbcie dla nas miejsce
w swoich sercacha. Nikogo nie
skrzywdziliśmy, nikogo nie zde-
prawowaliśmy, nikogo nie wyko-
rzystaliśmyb. 3 Nie mówi� tego,
żeby was pot�piać. Bo już wcześ-
niej powiedziałem, że jesteście
w naszych sercach na śmierć
i życie. 4 Mog� do was mówić
zupełnie otwarcie. Jestem z was
bardzo dumny. Zaznaj� wielkiej
pociechy i mimo wszystkich na-
szych udr�k przepełnia mnie ra-
dośćc.

5 Gdy przybyliśmy do Mace-
doniid, nie zaznaliśmy� ulgi, lecz
dalej na wszelkie sposoby by-
liśmy dr�czeni: na zewn�trz
zmagaliśmy si� ze sprzeciwem,
wewn�trz ze strachem. 6 Ale
Bóg, który pociesza przygn�bio-
nyche, pocieszył nas obecnoś-
ci� Tytusa. 7 Zreszt� nie tyl-
ko jego obecności�, ale też tym,
że on sam zaznał pocieszenia
z waszego powodu. Powiedział
nam, że za mn� t�sknicie, a tak-
że o waszym gł�bokim smutku
i szczerej trosce� o mnie. Dzi�-
ki temu jeszcze bardziej si� ucie-
szyłem.

8 Nawet jeśli zasmuciłem
was swoim listemf, nie żałuj� te-
go. Jeżeli pocz�tkowo żałowa-
łem (widz�c, że ten list was za-
smucił, choćby tylko na chwil�),
9 teraz si� ciesz�. Nie dlatego,
że byliście smutni, ale że ten
smutek pobudził was do skru-
chy. Zasmuciliście si� w sposób
miły Bogu, tak iż nie ponieśli-
ście z naszego powodu żad-
nej szkody. 10 Bo smutek miły
Bogu rodzi skruch� prowadz�-
c� do wybawienia i nie nale-
ży go żałowaćg. Natomiast smu-
tek typowy dla tego świata rodzi
śmierć. 11 Patrzcie, jak wielk�

7:5 �Dosł. „nasze ciało nie zaznało”.
7:7 �Dosł. „waszej gorliwości”.
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gorliwość wzbudził w was ten
smutek, jak� ch�ć oczyszczenia
si�, jakie oburzenie na zło, ja-
ki l�k, jakie szczere pragnienie
poprawy, jaki zapał, jakie napra-
wianie zła!a Pod każdym wzgl�-
dem okazaliście si� w tej spra-
wie czyści�. 12 Napisałem do
was nie ze wzgl�du na tego, któ-
ry wyrz�dził złob, ani ze wzgl�-
du na pokrzywdzonego, ale żeby
Bóg mógł zobaczyć wasze szcze-
re starania zwi�zane z naszy-
mi słowami. 13 Właśnie dlate-
go zaznaliśmy pocieszenia.

A spot�gowała je jeszcze ra-
dość Tytusa, którego wszyscy
pokrzepiliście na duchu. 14 Bo
jeśli szczyciłem si� wami przed
nim, nie zaznałem wstydu. Tak
jak prawd� było wszystko, co
wam mówiliśmy, tak też praw-
d� okazało si� to, czym szczycili-
śmy si� przed Tytusem. 15 A je-
go serdeczne uczucia do was
s� jeszcze wi�ksze, gdy sobie
przypomina posłuszeństwo was
wszystkichc — to, z jak gł�bo-
kim respektem� go przyj�liście.
16 Ciesz� si�, że pod każdym
wzgl�dem mog� wam zaufać�.

8 A teraz chcemy wam powie-
dzieć, bracia, o niezasłużo-

nej życzliwości Bożej, jakiej
zaznały zbory w Macedoniid.
2 Gdy podczas wielkiego wy-
próbowania bracia ci przeżywali
udr�ki, zachowali ogromn� ra-
dość i mimo skrajnego ubó-
stwa dowiedli, że s� bogaci,
bo okazali nadzwyczajn� szczod-
rość. 3 Mog� poświadczyć, że
zrobili, co moglie, a nawet wi�-
cejf, 4 ponieważ z własnej ini-
cjatywy gor�co nas błagali, żeby
mogli wzi�ć udział w szczodrym

7:11 �Lub „nieskalani; niewinni”. 7:15
�Dosł. „jak z l�kiem i drżeniem”. 7:16
�Możliwe też „ze wzgl�du na was mog�
być pełen odwagi”.

dawaniu, żeby mogli si� wł�czyć
w akcj� pomocy� dla świ�tycha.
5 I nie zrobili jedynie tego, czego
si� spodziewaliśmy, ale zgodnie
z wol� Boż� przede wszystkim
oddali samych siebie—zarówno
Panu, jak i nam. 6 Zach�ciliśmy
wi�c Tytusab, żeby doprowadził
do końca zadanie, które wcześ-
niej wśród was rozpocz�ł — że-
by zebrał też wasz ochoczy
dar. 7 I jak pod każdym wzgl�-
dem jesteście bogaci — jeśli cho-
dzi o wiar�, głoszenie słowa,
wiedz�, gorliwość we wszystkim
i miłość tak� jak nasza do was—
okażcie si� też bogaci pod wzgl�-
dem szczodrego dawaniac.

8 Nie mówi� tego, żeby wam
coś nakazywać, ale żeby po-
kazać, na jakie wysiłki zdo-
bywaj� si� inni, i poddać pró-
bie szczerość waszej miłości.
9 Znacie przecież niezasłużon�
życzliwość naszego Pana, Jezu-
sa Chrystusa—chociaż był boga-
ty, ze wzgl�du na was stał si�
biednyd, żebyście to wy dzi�ki
jego ubóstwu stali si� bogaci.

10 Moja opinia jest takae, że
wywi�zanie si� z tego zadania
b�dzie z korzyści� dla was. Bo
już rok temu nie tylko pokaza-
liście, że pragniecie to zrobić,
ale też zacz�liście działać w tej
sprawie. 11 Teraz wi�c z tak�
sam� ch�ci�, jak� mieliście na
pocz�tku, doprowadźcie t� spra-
w� do końca—odpowiednio do
tego, na co was stać. 12 Bo
jeśli ktoś daje ch�tnie, to da-
wanie jest szczególnie cenne—
oczywiście dawanie stosownie
do tego, co si� maf, a nie cze-
go si� nie ma. 13 Nie chodzi
mi o to, żeby innym było łat-
wo, a wam ci�żko, 14 ale żeby
wasz dostatek zrekompensował

8:4 �Lub „usługiwanie”.
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ich niedostatek, a ich dostatek
żeby zrekompensował wasz nie-
dostatek i żeby nast�piło wy-
równanie. 15 Tak jak napisa-
no: „Kto miał dużo, nie miał za
dużo, a kto miał mało, nie miał
za mało”a.

16 Dzi�ki niech b�d� Bogu,
że wlał w serce Tytusa t� sam�
szczer� trosk� o was, jak� my
przejawiamyb, 17 bo rzeczywi-
ście zareagował on na zach�t�
i bardzo przej�ty z własnej woli
udaje si� do was. 18 Ale posy-
łamy z nim brata, który stał
si� znany we wszystkich zbo-
rach dzi�ki temu, co robi dla do-
brej nowiny. 19 Co wi�cej, zo-
stał on wyznaczony przez zbory,
żeby towarzyszył nam w podró-
ży zwi�zanej z rozdzieleniem te-
go życzliwego daru — co czyni-
my na chwał� Pana i na dowód,
że jesteśmy gotowi pomagać in-
nym. 20 Dzi�ki temu nikt nie
b�dzie nam mógł niczego zarzu-
cić w zwi�zku z tym hojnym
darem, który powierzono nam
do rozdzieleniac. 21 Bo �stara-
my si� we wszystkim być ucz-
ciwi—nie tylko w oczach Jeho-
wy�, ale też w oczach ludzi’d.

22 Ponadto posyłamy z ni-
mi jeszcze jednego brata, któ-
rego cz�sto, w wielu sprawach
poddawaliśmy próbie i przeko-
naliśmy si� o jego sumiennoś-
ci, a który teraz ze wzgl�-
du na wielkie zaufanie do was
jest jeszcze bardziej sumienny.
23 Jeśli ktoś zapyta o Tytu-
sa, to powiedzcie, że jest on
moim towarzyszem� i współpra-
cownikiem usługuj�cym dla wa-
szej korzyści. A gdyby by-
ły pytania o towarzysz�cych mu
braci, to s� to wysłannicy� zbo-

8:21 �Zob. Dodatek A5. 8:23 �Dosł.
„wspólnikiem”. �Dosł. „apostołowie”.

rów, którzy przynosz� Chrys-
tusowi chwał�. 24 Dajcie wi�c
dowód miłości do nicha i pokaż-
cie zborom, że nie na darmo si�
wami szczyciliśmy.

9 Jeśli chodzi o usługiwanie
na rzecz świ�tychb, tak na-

prawd� nie ma potrzeby, że-
bym do was pisał, 2 bo znam
wasz� gotowość, któr� si� wa-
mi szczyc� przed Macedoń-
czykami. Powiedziałem im, że
Achaja jest gotowa do pomocy
już od roku, i to właśnie wa-
sza gorliwość pobudziła wi�k-
szość z nich. 3 Ale posyłam do
was braci, żeby si� nie okazało,
że szczyciliśmy si� wami na dar-
mo, ale żebyście naprawd� byli
gotowi do pomocy, tak jak mó-
wiłem. 4 Bo gdyby przyszli ze
mn� Macedończycy, a wy nie by-
libyście gotowi, to musielibyśmy
si� wstydzić z powodu tego, że
wam ufaliśmy, nie mówi�c już
o tym, że wam też byłoby wstyd.
5 Uznałem wi�c za konieczne
zach�cić braci, żeby wcześniej
do was przyszli i zebrali obieca-
ny przez was szczodry dar—tak
by zawczasu był gotowy i na-
prawd� okazał si� szczodrym
darem, a nie czymś wymuszo-
nym.

6 W zwi�zku z tym wiedzcie,
że kto sk�po sieje, ten b�dzie
sk�po zbierać, a kto obficie sie-
je, ten b�dzie obficie zbieraćc.
7 Niech każdy czyni tak, jak po-
stanowił w sercu, bez oci�gania
si�� i nie pod przymusemd, bo
Bóg kocha radosnego dawc�e.

8 Co wi�cej, Bóg potrafi was
w pełni obdarzyć niezasłużon�
życzliwości�, żeby nigdy niczego
wam nie brakowało, ale żebyście
mieli wszystkiego pod dostat-
kiem i byli zdolni do każdego do-
brego czynuf. 9 (Jak napisano:
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„Hojnie dzieli si� z innymi, da-
je biednym. Jego prawość trwa
wiecznie”a. 10 Ten, który obfi-
cie dostarcza siewcy ziarna,
a także chleba do jedzenia, wam
też w obfitości dostarczy ziarna
do siania i pomnoży plony wa-
szej prawości). 11 Pod każdym
wzgl�dem jesteście wzbogacani,
żebyście pod każdym wzgl�dem
mogli być szczodrzy. A nasze
działania zwi�zane z t� szczod-
rości� przyczyniaj� si� do tego,
że inni dzi�kuj� Bogu. 12 Bo
taka pomoc� nie tylko ma zaspo-
koić potrzeby świ�tychb, ale też
sprawić, że wielu b�dzie składać
Bogu podzi�kowania. 13 B�d�
wychwalać Boga, ponieważ wa-
sza pomoc� wyjawi, że jeste-
ście posłuszni dobrej nowinie
o Chrystusie, któr� publicznie
głosicie, i szczodrzy w dzieleniu
si� z nimi i ze wszystkimi inny-
mic. 14 B�d� też zanosić za
was błagania i wyrażać miłość
do was, widz�c, że Bóg okazuje
wam nadzwyczajn� niezasłużon�
życzliwość.

15 Dzi�ki niech b�d� Bogu za
Jego nieopisany dar.

10 Teraz ja, Paweł — którego
uważacie za słabego, kie-

dy jestem z wamid, a za śmiałe-
go, gdy jestem nieobecnye—zwra-
cam si� do was z łagodności�
i życzliwości� właściw� Chrys-
tusowif. 2 Postarajcie si�, pro-
sz�, żebym nie musiał okazać si�
tak śmiały, jak zamierzam—że-
bym nie musiał podejmować zde-
cydowanych działań przeciwko
tym, którzy patrz� na nas, jakby-
śmy kierowali si� cielesnymi
wzgl�dami. 3 Bo chociaż żyje-
my w ciele, nie prowadzimy wal-

9:12 �Lub „usługiwanie w ramach tej
publicznej służby”. 9:13 �Lub „usługi-
wanie”.

ki na sposób cielesny. 4 Broń,
któr� walczymy, nie jest cieles-
naa. Przeciwnie, ma tak� sił�
od Bogab, że potrafi obalić to,
co mocno obwarowane. 5 Oba-
lamy ni� bł�dne rozumowania
i każd� przeszkod� utrudniaj�-
c� zdobycie wiedzy o Boguc. Po-
za tym bierzemy w niewol� wszel-
k� myśl, żeby j� skłonić do
posłuszeństwa wobec Chrystusa.
6 I gdy tylko pokażecie, że jeste-
ście w pełni posłuszni, b�dziemy
gotowi wymierzyć kar� każdemu,
kto pod jakimś wzgl�dem okaże
si� nieposłusznyd.

7 Patrzycie na sprawy po-
wierzchownie. Jeżeli ktoś jest
przekonany, że należy do Chrys-
tusa, to niech przypomni so-
bie ten fakt: Jak on należy
do Chrystusa, tak również my.
8 Pan dał nam władz�, żebyśmy
was budowali, a nie rujnowali.
I gdybym nawet troch� za bar-
dzo szczycił si� t� władz�e, nie
miałbym powodu do wstydu.
9 Nie chc� sprawiać wrażenia,
że strasz� was swoimi listami.
10 Niektórzy mówi� przecież:
„Jego listy maj� duż� wag�
i moc, ale kiedy zjawia si� oso-
biście, okazuje si� słaby�, a kie-
dy zaczyna coś mówić, to nie da
si� tego słuchać�”. 11 Niech
tacy pami�taj�, że to, co mó-
wimy� za pośrednictwem listów,
gdy jesteśmy nieobecni, to samo
również zrobimy�, gdy b�dzie-
my obecni f. 12 Nie ośmielamy
si� zrównywać lub porównywać
z tymi, którzy rekomenduj� sa-
mych siebieg. Bo oni mierz� sie-
bie nawzajem swoj� własn� mia-
r� i porównuj� si� sami ze sob�,
niczego nie rozumiej�ch.

10:10 �Lub „nijaki”. �Lub „a jego
mowa zasługuje na pogard�”. 10:11
�Dosł. „jacy jesteśmy w słowie”.
�Dosł. „tacy b�dziemy w czynie”.
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13 Nie b�dziemy jednak
szczycić si� tym, co zdziałano
poza wyznaczonymi nam grani-
cami, lecz tym, co zdziałali-
śmy w granicach terenu, któ-
ry Bóg nam przydzielił�, a który
si�ga aż do wasa. 14 Przycho-
dz�c do was, nie przekroczyli-
śmy granic przydzielonego nam
terenu, jak gdyby was nie obej-
mował. W rzeczywistości pierw-
si dotarliśmy aż do was z dobr�
nowin� o Chrystusieb. 15 Nie,
wcale nie szczycimy si� cudz�
prac�—tym, co osi�gni�to poza
wyznaczonym nam terenem. Ale
mamy nadziej�, że to, co zdziała-
liśmy w obr�bie swojego terenu,
w miar� wzrostu waszej wiary
si� pomnoży. A wtedy b�dzie-
my mogli zdziałać jeszcze wi�-
cej. 16 B�dziemy mogli głosić
dobr� nowin� w innych miejs-
cach, tak by nie szczycić si�
tym, co na swoim terenie zro-
bili inni. 17 „A kto si� szczy-
ci, niech si� szczyci Jehow��”c.
18 Bo uznaniem Bożym cieszy
si� nie ten, kto rekomenduje
sam siebied, ale ten, kogo reko-
menduje Jehowa�e.

11 Chciałbym, żebyście mnie
znosili, nawet gdyby si�

wydawało, że mi brakuje zdro-
wego rozs�dku. Choć właści-
wie wy mnie znosicie! 2 Je-
stem o was zazdrosny Boż�
zazdrości��, bo osobiście przy-
rzekłem dać was za żon� jedne-
mu m�żowi, Chrystusowi, i chc�
mu was przedstawić jako czys-
t�� dziewic�f. 3 Boj� si� jed-
nak, że jak w�ż swoj� przebieg-
łości� zwiódł Ew�g, tak wasze
umysły mog� w jakiś sposób zo-
stać skażone i utracicie szcze-

10:13 �Lub „dla nas odmierzył”. 10:17,
18 �Zob. Dodatek A5. 11:2 �Dosł. „gor-
liwości�”. �Lub „nieskalan�”.

rość i czystość�, na jak� za-
sługuje Chrystusa. 4 Bo okazu-
je si�, że gdy ktoś przychodzi
i głosi o innym Jezusie niż ten,
o którym my głosiliśmy, albo
wnosi innego ducha niż ten, któ-
rego otrzymaliście, albo przyno-
si wam inn� dobr� nowin� niż
ta, któr� przyj�liścieb, toleruje-
cie go. 5 A uważam, że pod
żadnym wzgl�dem nie okazałem
si� gorszy od waszych prze-
świetnych apostołówc. 6 Na-
wet jeśli nie jestem wprawnym
mówc�d, to na pewno nie braku-
je mi wiedzy. Dowiedliśmy wam
tego wszelkimi sposobami i we
wszystkim.

7 Czy popełniłem grzech, bo
z myśl� o waszym wywyższe-
niu sam okazałem pokor� i ch�t-
nie bez żadnego wynagrodzenia
przekazywałem wam dobr� nowi-
n� od Boga?e 8 ˙

Zeby wam usłu-
giwać, obci�żyłem� inne zbory,
przyjmuj�c od nich wsparcie�f.
9 A gdy byłem wśród was i zna-
lazłem si� w potrzebie, nie sta-
łem si� dla nikogo ci�żarem, bo
bracia, którzy przyszli z Macedo-
nii, w pełni zadbali o moje potrze-
byg. Tak, robiłem wszystko, żeby
nie być dla was ci�żarem, i nadal
b�d� to robiłh. 10 Nie przestan�
si� tym szczycić i po całej Achai—
jest to tak pewne jak prawda
o Chrystusie, która jest we mnie.
11 Ale dlaczego tak post�powa-
łem? Czy dlatego, że was nie ko-
cham? Bóg wie, że was kocham.

12 Co robiłem dot�d, to b�d�
robił nadal j, żeby pozbawić pre-
tekstu tych, którzy szukaj� pod-
staw� do zrównania si� z nami
i do szczycenia si�. 13 Bo tacy
s� fałszywymi apostołami, pod-
st�pnymi pracownikami, którzy

11:3 �Lub „i przestaniecie być nieska-
lani”. 11:8 �Dosł. „ograbiłem”. �Lub
„zaopatrzenie”. 11:12 �Lub „pretek-
stu”.
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j 1Ko 9:11, 12
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tylko podszywaj� si� pod apos-
tołów Chrystusaa. 14 I nic dziw-
nego, bo sam Szatan ci�gle pod-
szywa si� pod anioła światłab.
15 Dlatego nic nadzwyczajnego,
że również jego słudzy ci�gle si�
podszywaj� pod sług prawości.
Ale czeka ich koniec odpowiedni
do ich uczynkówc.

16 Jeszcze raz mówi�: Niech
nikt nie myśli, że brakuje mi
zdrowego rozs�dku. A nawet
jeśli tak o mnie myślicie, to przyj-
mijcie mnie jako pozbawionego
rozs�dku, żebym ja też mógł si�
troch� poszczycić. 17 W tym,
co mówi�, nie naśladuj� przykła-
du Pana. Mówi� jak osoba, któ-
rej brakuje zdrowego rozs�dku,
z chełpliw� pewności� siebie.
18 Skoro wielu szczyci si� tym,
co ważne z cielesnego punktu
widzenia�, ja też b�d� si� tym
szczycił. 19 Ponieważ wy je-
steście tacy „rozs�dni”, wi�c
ch�tnie znosicie ludzi, którym
brakuje rozs�dku. 20 W rzeczy-
wistości znosicie każdego, kto
was zniewala, łupi�, rozgrabia
to, co macie, kto si� wobec was
wywyższa, kto was policzkuje.

21 To wstyd dla nas, że to
mówi�, bo może si� wydawać, że
jesteśmy słabi.

Ale jeśli inni śmiało sobie po-
czynaj� — mówi� jak ten, komu
brakuje zdrowego rozs�dku—
to ja też śmiało sobie poczy-
nam. 22 S� Hebrajczykami? Ja
teżd. S� Izraelitami? Ja też.
S� potomkami Abrahama? Ja
teże. 23 S� sługami Chrystu-
sa? Odpowiadam jak szaleniec—
ja jestem wybitniejszym. Ci�-
żej pracowałemf, cz�ściej byłem
wi�zionyg, niezliczone razy pod-
dawany chłoście, niejeden raz
bliski śmiercih. 24 Od

˙
Zydów

11:18 �Dosł. „według ciała”. 11:20
�Lub „pożera wasz� własność”.

pi�ć razy otrzymałem po 40 ude-
rzeń bez jednegoa, 25 trzy ra-
zy byłem bity rózgamib, raz
kamienowanyc, trzy razy prze-
żyłem rozbicie si� statkud, noc
i dzień sp�dziłem na otwartym
morzu. 26 Odbywałem cz�ste
podróże, znajdowałem si� w nie-
bezpieczeństwach na rzekach,
w niebezpieczeństwach ze stro-
ny bandytów, w niebezpieczeń-
stwach ze strony własnego lu-
due, w niebezpieczeństwach ze
strony ludzi z innych narodów f,
w niebezpieczeństwach w mie-
ścieg, w niebezpieczeństwach
na pustkowiu, w niebezpieczeń-
stwach na morzu, w niebezpie-
czeństwach wśród fałszywych
braci. 27 Ci�żko pracowałem,
nie oszcz�dzałem si�, w nocy
cz�sto nie zmrużyłem okah, od-
czuwałem głód i i pragnienie,
nierzadko brakowało mi jedze-
nia j, znosiłem zimno i nie mia-
łem si� w co ubrać�.

28 Oprócz tych trudności z
zewn�trz jest jeszcze coś, co
dzień w dzień nie daje mi spo-
koju�—troska o wszystkie zbo-
ryk. 29 Gdy ktoś jest słaby, czy
ja nie czuj� si� słaby? A gdy ktoś
upada, czy ja nie płon� gnie-
wem?

30 Jeżeli już musz� si� szczy-
cić, to b�d� si� szczycił tym, co
ujawnia moj� słabość. 31 Bóg
i Ojciec Pana Jezusa—Ten, któ-
remu należy si� chwała na wie-
ki — wie, że nie kłami�. 32 W
Damaszku namiestnik króla Are-
tasa postawił w mieście straże,
żeby mnie schwytać, 33 ale zo-
stałem spuszczony w koszu�
przez okno w murze l i uratowa-
łem si� z jego r�k.

11:27 �Dosł. „[znosiłem] nagość”.
11:28 �Lub „mnie przygniata”. 11:33
�Lub „wiklinowym koszu”.
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12 Skoro musz� si� szczycić,
choć nie jest to pożytecz-

ne, to porusz� spraw� nadprzy-
rodzonych wizjia i objawień od
Panab. 2 Znam człowieka żyj�-
cego w jedności z Chrystusem,
który 14 lat temu został porwa-
ny do trzeciego nieba. Nie wiem,
czy to było w ciele, czy poza cia-
łem—Bóg to wie. 3 Tak, znam
takiego człowieka—czy to było
w ciele, czy poza ciałem, nie
wiem, Bóg to wie. 4 Został on
porwany do raju i usłyszał sło-
wa, których nie można wypo-
wiadać, których człowiekowi
nie wolno wymawiać. 5 Takim
człowiekiem b�d� si� szczycił,
ale samym sob� — nie, chyba
że swoimi słabościami. 6 Gdy-
bym chciał si� szczycić, wcale
nie świadczyłoby to o braku roz-
s�dku z mojej strony, bo prze-
cież mówiłbym prawd�. Ale po-
wstrzymuj� si� od tego, żeby
nikt nie przypisywał mi wi�cej
niż to, co u mnie widzi czy
ode mnie słyszy, 7 tylko dla-
tego, że otrzymałem takie nad-
zwyczajne objawienia.˙

Zebym si� zbytnio nie wywyż-
szał, mam w ciele cierńc, który
jest jak anioł Szatana. Policzku-
je� mnie, żebym si� zbytnio nie
wywyższał. 8 Trzy razy błaga-
łem Pana, żeby usun�ł mi ten
cierń, 9 ale On mi powiedział:
„Wystarczy ci moja niezasłużona
życzliwość. Bo w słabości w peł-
ni ujawnia si� moja moc�”d. Naj-
ch�tniej wi�c b�d� si� szczycił
ze swoich słabości, żeby moc
Chrystusa pozostawała nade
mn� niczym namiot. 10 Właś-
nie dlatego odczuwam zadowo-
lenie, gdy dla Chrystusa zno-
sz� słabości, zniewagi, okresy

12:7 �Lub „bije”. 12:9 �Lub „bo w sła-
bości doskonali si� moja moc”.

szczególnej potrzeby, prześla-
dowania i trudności. Bo kie-
dy jestem słaby, wtedy jestem
mocnya.

11 Stałem si� jak ktoś, komu
brakuje rozs�dku. Wy mnie do
tego zmusiliście. A przecież to
wy powinniście mnie rekomen-
dować, bo pod żadnym wzgl�-
dem nie okazałem si� gorszy od
waszych prześwietnych aposto-
łów, nawet jeśli wydaj� si� ni-
kimb. 12 Na własne oczy wi-
dzieliście dowody na to, że
jestem apostołem: moj� wielk�
wytrwałośćc, znaki, cuda� i po-
t�żne dzieład. 13 Czego zosta-
liście pozbawieni w porównaniu
z pozostałymi zborami? Chyba
tylko tego, że nie stałem si�
dla was ci�żareme.

˙
Zyczliwie wy-

baczcie mi t� krzywd�.
14 Jestem gotowy przyjść do

was po raz trzeci i tym razem też
nie stan� si� dla was ci�żarem.
Nie zależy mi przecież na tym,
co posiadacief, ale na was. Bo
to nie dziecig powinny odkładać
dla rodziców, lecz rodzice dla
dzieci. 15 Jeżeli o mnie cho-
dzi, z najwi�ksz� ch�ci� oddam
za was� wszystko, nawet same-
go siebieh. Skoro tak bardzo was
kocham, czy wy macie mnie ko-
chać mniej? 16 Tak czy inaczej,
nie obci�żyłem wasi. Mimo to mó-
wicie, że byłem przebiegły i zła-
pałem was podst�pem. 17 Czy
wykorzystałem was przez kogoś
z tych, których do was wysłałem?
18 Zach�ciłem Tytusa, żeby do
was poszedł, i wysłałem z nim
jeszcze jednego brata. Czy Tytus
jakoś was wykorzystał? j Czy nie
działaliśmy� w tym samym du-
chu? Czy nie chodziliśmy tymi
samymi śladami?

12:12 �Lub „prorocze znaki”. 12:15
�Lub „wasze dusze”. 12:18 �Dosł.
„chodziliśmy”.
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19 Może przez cały czas myś-
licie, że si� przed wami uspra-
wiedliwiamy. Ale Bóg wie, że
mówimy prawd�, żyjemy prze-
cież w jedności z Chrystusem.
Kochani, wszystko, co robimy, ro-
bimy dla waszego zbudowania.
20 Boj� si�, że gdy przyb�d�,
mog� nie zastać was takimi, jaki-
mi bym chciał, a ja mog� nie być
taki, jak wy byście chcieli, i że
b�dzie dochodzić do kłótni, za-
zdrości, wybuchów gniewu, tarć,
obmawiania innych, rozsiewania
pogłosek�, nadymania si� pych�
i niepokojów. 21 Obawiam si�,
że gdy znowu przyjd�, mój Bóg
pozwoli mi zaznać wśród was
wstydu i b�d� odczuwał smu-
tek z powodu wielu tych, którzy
zgrzeszyli, a nie okazali skruchy
za nieczystość, niemoralne kon-
takty seksualne� i rozpasanie�.

13 Wybieram si� do was już
trzeci raz. „Każda spra-

wa ma być potwierdzona zezna-
niami� dwóch lub trzech świad-
ków”a. 2 Chociaż teraz nie ma
mnie z wami, ostrzegam tych,
którzy wcześniej zgrzeszyli, i
wszystkich pozostałych, jakbym
był u was po raz drugi: kie-
dy znowu przyjd�, nikogo nie
oszcz�dz�. 3 Bo szukacie do-
wodu, że naprawd� przemawia
przeze mnie Chrystus, a prze-
cież on w post�powaniu z wami
nie jest słaby, lecz działa z moc�.
4 B�d�c słabym�, został straco-
ny na palu, ale teraz dzi�ki mo-
cy Bożej żyjeb. Wprawdzie my też
jesteśmy słabi jak przedtem on,
ale dzi�ki mocy Bożej, która na

12:20 �Lub „plotek”. 12:21 �Dosł.
„rozpust�”. Gr. porneı́a. Zob. Słowniczek
poj�ć. �Lub „bezwstydne post�powa-
nie”. Gr. asélgeia. Zob. Słowniczek po-
j�ć. 13:1 �Dosł. „ustami”. 13:4 �Czyli
b�d�c człowiekiem.

was oddziałujea, b�dziemy razem
z nim żyćb.

5 Stale sprawdzajcie, czy
trwacie w wierze, ci�gle badaj-
cie�, jacy jesteściec. Czy nie roz-
poznajecie, że Jezus Chrystus
jest w jedności z wami? Powin-
niście. Chyba że straciliście Bo-
że uznanie. 6 Mam szczer� na-
dziej�, iż zrozumiecie, że my nie
straciliśmy uznania.

7 Modlimy si� do Boga, że-
byście nie czynili nic złego. Nie
robimy tego, żeby si� cieszyć
uznaniem. Chcemy, żebyście po-
st�powali dobrze, nawet gdyby-
śmy nie cieszyli si� uznaniem.
8 Nie możemy nic uczynić prze-
ciwko prawdzie, lecz tylko dla
prawdy. 9 Zawsze cieszymy si�,
kiedy jesteście mocni, nawet gdy
my jesteśmy słabi. I modlimy si�,
żebyście poprawili to, co koniecz-
ne�. 10 Właśnie dlatego pisz�
wam to wszystko, gdy mnie z wa-
mi nie ma, żebym gdy do was
przyb�d�, nie musiał być surowy,
korzystaj�c z władzy, któr� dał
mi Pand—żebym mógł budować,
a nie rujnować.

11 Na koniec zach�cam was,
bracia: Wci�ż si� radujcie, po-
prawiajcie to, co konieczne�,
ceńcie pocieszenie, jakie otrzy-
mujecie od innyche, b�dźcie jed-
nomyślni f, żyjcie ze sob� w po-
kojug, a Bóg miłości i pokojuh

b�dzie z wami. 12 Pozdrówcie
jedni drugich świ�tym pocałun-
kiem. 13 Przesyłaj� wam po-
zdrowienia wszyscy świ�ci.

14 Obyście wszyscy zazna-
wali niezasłużonej życzliwości
Pana Jezusa Chrystusa i miło-
ści Boga i wspólnie korzystali
z wpływu ducha świ�tego.

13:5 �Lub „poddawajcie siebie próbie”.
13:9 �Lub „poddali si� skorygowaniu”.
13:11 �Lub „poddawajcie si� korygowa-
niu”.
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1 Paweł—apostoł nie z upoważ-
nienia ludzi, powołany nie

przez człowieka, lecz przez Je-
zusa Chrystusaa i Boga, Ojcab,
który go wzbudził z martwych—
2 wraz ze wszystkimi braćmi,
którzy s� ze mn�, do zborów w
Galacji:

3 Niech Bóg, nasz Ojciec, i
Pan Jezus Chrystus okazuj� wam
niezasłużon� życzliwość i udzie-
laj� pokoju. 4 On oddał samego
siebie za nasze grzechyc, żeby nas
wyratować z obecnego niegodzi-
wego świata�d, zgodnie z wol�
naszego Boga i Ojcae, 5 które-
mu należy si� chwała po wiecz-
ne czasy, już na zawsze. Amen.

6 Jestem zdumiony, że tak

1:4 �Lub „systemu rzeczy; epoki”.
Zob. Słowniczek poj�ć, hasło „System
rzeczy”.

szybko odwracacie si�� od Te-
go, który was powołał za spra-
w� niezasłużonej życzliwości
Chrystusa, i słuchacie jakiejś in-
nej dobrej nowinya. 7 Nie ma
innej dobrej nowiny. S� tylko
pewni ludzie, którzy was niepo-
koj�b i chc� wypaczyć dobr� no-
win� o Chrystusie. 8 Ale gdy-
by nawet ktoś z nas albo anioł
z nieba głosił wam inn� dobr�
nowin� niż ta, któr� wam prze-
kazaliśmy, niech b�dzie przekl�-
ty. 9 Jak już powiedzieliśmy,
tak teraz mówi� jeszcze raz: Kto
by wam głosił inn� dobr� no-
win� niż ta, któr� przyj�liście,
niech b�dzie przekl�ty.

10 Kogo wi�c teraz próbuj�
sobie zjednać: ludzi czy Boga?

1:6 �Lub „dajecie si� odwieść”.
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Prawy b�dzie żył dzi�ki wierze (11)

Abraham nie otrzymał obietnicy
na podstawie Prawa (15-18)
Chrystus potomstwem Abrahama (16)

Pochodzenie i cel Prawa (19-25)
Uznani za synów Bożych
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Czy próbuj� przypodobać si� lu-
dziom? Gdybym nadal próbował
przypodobać si� ludziom, nie
byłbym niewolnikiem Chrystusa.
11 Chc�, żebyście wiedzieli, bra-
cia, że dobra nowina, któr� wam
przekazałem, nie pochodzi od lu-
dzia. 12 Ani nie przej�łem jej od
człowieka, ani nie byłem jej uczo-
ny. Otrzymałem j� dzi�ki objawie-
niu od Jezusa Chrystusa.

13 Słyszeliście przecież o mo-
im dawniejszym post�powaniu
w judaizmieb, że zaciekle� prze-
śladowałem zbór Boży i go zwal-
czałemc. 14 Robiłem w judaiz-
mie wi�ksze post�py niż wielu
moich rówieśników z mojego na-
rodu i z o wiele wi�ksz� gorliwoś-
ci� przestrzegałem tradycji swo-
ich ojcówd. 15 Ale gdy Bóg—
który pozwolił mi przyjść na
świat� i powołał mnie dzi�ki swo-
jej niezasłużonej życzliwoście—
uznał za słuszne 16 objawić za
moim pośrednictwem swojego
Syna, żebym głosił dobr� nowi-
n� o nim innym narodomf, nie
poszedłem od razu po rad� do
żadnego człowieka�. 17 Nie po-
szedłem do Jerozolimy, do tych,
którzy byli apostołami wcześ-
niej niż ja, ale udałem si� do
Arabii, a potem wróciłem do Da-
maszkug.

18 Dopiero po trzech latach
poszedłem do Jerozolimyh od-
wiedzić Kefasa�i i zatrzymałem
si� u niego na 15 dni. 19 Ale
z innych apostołów nie widzia-
łem nikogo poza Jakubem j, bra-
tem Pana. 20 Pisz�c wam o
tym, zapewniam was przed Bo-
giem, że nie kłami�.

21 Potem poszedłem na tere-
ny Syrii i Cylicjik. 22 Ale ucz-
niowie Chrystusa ze zborów
w Judei nie znali mnie oso-

1:13 �Lub „bez umiaru”. 1:15 �Dosł.
„oddzielił mnie od łona mojej matki”.
1:16 �Dosł. „ciała i krwi”. 1:18 �Nazy-
wanego też Piotrem.

biście. 23 Słyszeli tylko: „Ten,
co nas przedtem prześladowała

i zwalczał nasz� wiar�b, te-
raz głosi dobr� nowin�”. 24 I z
mojego powodu zacz�li wychwa-
lać Boga.

2 Nast�pnie, po 14 latach, zno-
wu udałem si� do Jerozo-

limy—z Barnabasemc. Zabrałem
ze sob� także Tytusad. 2 Po-
szedłem tam w wyniku objawie-
nia i na osobności opowiedzia-
łem szczególnie szanowanym
braciom, że głosz� dobr� no-
win� wśród innych narodów.
Chciałem si� upewnić, że nie
biegn� lub nie biegłem na
darmo. 3 Choć towarzysz�cy
mi Tytuse był Grekiem, nikt
nie zmuszał go do obrzezaniaf.
4 Kwestia ta wynikła z powodu
fałszywych braci, którzy ukrad-
kiemg wślizgn�li si� do nas ni-
czym szpiedzy, czyhaj�c na na-
sz� wolnośćh, której zaznajemy
jako uczniowie Chrystusa Jezu-
sa, i chc�c nas całkowicie znie-
wolić i. 5 Ale ani na chwil�� im
nie ulegliśmyj i nie podporz�d-
kowaliśmy si� im—żebyście da-
lej mogli trzymać si� prawdy za-
wartej w dobrej nowinie.

6 A jeśli chodzi o braci, któ-
rzy cieszyli si� szczególnym sza-
cunkiemk—choć dla mnie nie
ma znaczenia, kim byli, bo Bóg
nie ocenia ludzi po tym, co wi-
dać na zewn�trz—nie przekazali
mi nic nowego. 7 Przeciwnie,
gdy zobaczyli, że powierzono
mi głoszenie dobrej nowiny
nieobrzezanym l, tak jak Piotro-
wi obrzezanym 8 (bo Ten, któ-
ry Piotrowi dał moc, żeby był
apostołem wśród obrzezanych,
mnie dał moc, żebym był apos-
tołem wśród ludzi z innych na-
rodów)m, 9 i gdy zrozumieli, że
okazano mi niezasłużon� życzli-
wośćn, wtedy Jakubo, Kefas�

2:5 �Dosł. „godzin�”. 2:9 �Nazywany
też Piotrem.
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i Jan, uważani za filary, poda-
li mnie i Barnabasowia praw� r�-
k� na znak porozumienia�. My
mieliśmy iść do innych narodów,
a oni do obrzezanych. 10 Po-
prosili nas tylko, żebyśmy pa-
mi�tali o biednych. I to również
sumiennie starałem si� robićb.

11 Kiedy jednak Kefas�c przy-
szedł do Antiochiid, otwarcie mu
si� przeciwstawiłem�, bo post�-
pił nagannie�. 12 Zanim przy-
byli niektórzy od Jakubae, jadał
z osobami z innych narodówf,
a potem przestał to robić i zacz�ł
ich unikać ze strachu przed zwo-
lennikami obrzezaniag. 13 Rów-
nież pozostali

˙
Zydzi przył�czyli

si� do niego w tej hipokryzji�
i nawet Barnabas dał si� w ni�
wci�gn�ć. 14 Ale gdy zobaczy-
łem, że nie post�puj� zgodnie
z prawd� zawart� w dobrej no-
winieh, w obecności wszystkich
powiedziałem do Kefasa�: „Skoro
ty, chociaż jesteś

˙
Zydem, żyjesz

jak ludzie z innych narodów, a nie
jak

˙
Zydzi, to czemu zmuszasz lu-

dzi z innych narodów, żeby żyli
zgodnie z żydowskimi zwycza-
jami?” i.

15 My, którzy z racji uro-
dzenia jesteśmy

˙
Zydami, a nie

grzesznikami z innych naro-
dów, 16 wiemy, że człowiek zo-
staje uznany za prawego nie
na podstawie uczynków wyma-
ganych przez Prawo, lecz tylko
dzi�ki wierzej w Jezusa Chrystu-
sak. Uwierzyliśmy wi�c w Chrys-
tusa Jezusa, żeby zostać uznani
za prawych właśnie dzi�ki wie-
rze w Chrystusa, a nie na pod-
stawie uczynków wymaganych
przez Prawo—bo na ich podsta-
wie nikt� nie zostanie uznany

2:9 �Dosł. „wspólnoty”. 2:11 �Nazy-
wany też Piotrem. �Lub „sprzeciwiłem
mu si� w twarz”. �Lub „wyraźnie za-
winił”. 2:13 �Lub „w tym udawaniu”.
2:14 �Nazywanego też Piotrem. 2:16
�Dosł. „żadne ciało”.

za prawegoa. 17 Jeśli wi�c za-
biegaj�c o uznanie za prawych
dzi�ki Chrystusowi, my też oka-
zaliśmy si� grzesznikami, czy
to oznacza, że Chrystus był
sług� grzechu? Nic podobnego!
18 Jeśli na nowo buduj� coś,
co kiedyś zburzyłem, to poka-
zuj�, że dopuszczam si� wyst�p-
ku. 19 Przez Prawo umarłem
dla Prawab, żeby ożyć dla Boga.
20 Razem z Chrystusem zosta-
łem przybity do palac. I już nie
ja żyj�d, ale żyje we mnie Chrys-
tus. Tak naprawd� żyj�c teraz,
żyj� dzi�ki wierze w Syna Boże-
goe, który mnie pokochał i oddał
za mnie samego siebief. 21 Nie
odrzucam� niezasłużonej życz-
liwości Bożejg. Bo jeśli pra-
wość osi�ga si� dzi�ki Prawu,
to Chrystus właściwie umarł na
darmoh.

3 O nierozs�dni Galatowie! Kto
wywarł na was taki zły

wpływ?i Mieliście przecież przed
oczami wyraźny obraz Jezu-
sa Chrystusa przybitego do pa-
la j. 2 Chciałbym was zapytać
o jedno: Czy otrzymaliście ducha
dzi�ki uczynkom wymaganym
przez Prawo�, czy dzi�ki wierze
w to, co usłyszeliście?k 3 Czy
jesteście tak nierozs�dni, że za-
cz�liście post�pować w zgodzie
z duchem�, a kończycie w zgo-
dzie z ciałem�? l 4 Czy na dar-
mo znieśliście tyle cierpień? To
nie mogło być na darmo! 5 Czy
wi�c ten, który wam udziela du-
cha i dokonuje wśród was pot�ż-
nych dzieł�m, czyni to dlatego,
że spełniacie uczynki wymagane
przez Prawo, czy ze wzgl�du na
wasz� wiar� w to, co usłyszeli-
ście? 6 Jest tak jak z Abraha-
mem, który „uwierzył Jehowie�

2:21 �Lub „nie odtr�cam”. 3:2 �Zob.
Słowniczek poj�ć. 3:3 �Dosł. „zacz�li-
ście w duchu”. �Dosł. „kończycie w cie-
le”. 3:5 �Lub „cudów”. 3:6 �Zob. Do-
datek A5.
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i w rezultacie został uznany za
prawego”a.

7 Z pewności� wi�c wiecie, że
synami Abrahama s� ci, którzy
obstaj� przy wierzeb. 8 W Pis-
mach już wcześniej przewidzia-
no, że ludzi z innych narodów
Bóg uzna za prawych dzi�ki wie-
rze — zawczasu przekazano Ab-
rahamowi dobr� nowin�: „Dzi�ki
tobie otrzymaj� błogosławień-
stwo wszystkie narody”c. 9 Tak
wi�c ci, którzy obstaj� przy wie-
rze, zaznaj� błogosławieństwa
jak maj�cy wiar� Abrahamd.

10 Nawszystkich, którzy pole-
gaj� na uczynkach wymaganych
przez Prawo, ci�ży przekleństwo,
bo napisano: „Przekl�ty każdy,
kto nie trwa we wszystkich rze-
czach zapisanych w zwoju Pra-
wa i ich nie czyni”e. 11 Ponadto
jest oczywiste, że nikt nie zosta-
je uznany przez Boga za prawe-
go na podstawie Prawaf, bo „pra-
wy b�dzie żył dzi�ki wierze”g.
12 A Prawo nie jest oparte na
wierze. Mówi raczej, że „każdy,
kto tych rzeczy przestrzega, b�-
dzie żył”h. 13 Chrystus nas wy-
kupiłi, uwolnił j od przekleństwa
Prawa, sam staj�c si� za nas prze-
kl�tym. Bo jest napisane: „Prze-
kl�ty każdy, kto zawisł na palu”k.
14 Celem było to, żeby przez
Chrystusa Jezusa błogosławień-
stwo obiecane Abrahamowi mog-
ło obj�ć inne narody l i żebyśmy
my wszyscy dzi�ki wierze otrzy-
mali obiecanego ducham.

15 Bracia, posłuż� si� przy-
kładem z życia: Gdy uprawomoc-
ni si� jakaś umowa�, to choć zo-
stała zawarta tylko przez ludzi,
nikt jej nie unieważnia ani nie
uzupełnia. 16 Obietnice złożo-
no Abrahamowi i jego potom-
stwu�n. Pisma nie mówi�: „I two-

3:15 �Lub „przymierze”. 3:16 �Lub
„potomkowi”. Dosł. „nasieniu”.

im potomkom�”, maj�c na myśli
wielu, ale raczej: „I twojemu po-
tomstwu�”, maj�c na myśli jed-
nego, którym jest Chrystusa.
17 Powiem wam jeszcze: Pra-
wo, które nastało 430 latb po za-
warciu przez Boga przymierza,
nie unieważnia tego przymierza
i nie znosi obietnicy. 18 Bo jeśli
dziedzictwo jest oparte na pra-
wie, to już nie na obietnicy.
A przecież Bóg życzliwie dał je
Abrahamowi na podstawie obiet-
nicyc.

19 Po co wi�c Prawo? Nada-
no� je, żeby ujawniło wyst�pkid,
aż przyjdzie potomstwo�e, które-
go dotyczyła obietnica. A prze-
kazali je aniołowief r�k� pośred-
nikag. 20 Gdy w gr� wchodzi
jednostronne zobowi�zanie, nie
jest potrzebny pośrednik, a
przecież t� obietnic� złożył tyl-
ko Bóg. 21 Czy wi�c Prawo jest
przeciwne obietnicom Bożym?
Nic podobnego! Bo gdyby nada-
no prawo, które dawałoby życie,
to prawość faktycznie można by
osi�gn�ć dzi�ki prawu. 22 Ale
w Pismach podano, że wszys-
cy zostali oddani pod straż grze-
chu, żeby obietnica zależna od
wiary w Jezusa Chrystusa stała
si� udziałem właśnie tych, którzy
w niego wierz�.

23 Zanim jednak nastała wia-
ra�, strzegło nas Prawo. Byli-
śmy pod jego straż� i wypatry-
waliśmy wiary, która miała być
objawionah. 24 Tak wi�c Pra-
wo stało si� naszym opieku-
nem� prowadz�cym do Chrystu-
sa i, żebyśmy zostali uznani za
prawych dzi�ki wierzej. 25 Ale
skoro nastała wiarak, nie podle-
gamy już opiekunowi�l.

3:16 �Dosł. „nasionom”. 3:19 �Dosł.
„dodano”. �Lub „potomek”. Dosł. „na-
sienie”. 3:23 �Najwyraźniej chodzi
o wiar� chrześcijańsk�. 3:24 �Lub „wy-
chowawc�”. 3:25 �Lub „wychowawcy”.
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26 W rzeczywistości wy
wszyscy dzi�ki wierze w Chry-
stusa Jezusa jesteście syna-
mi Bożymia. 27 Bo wy wszyscy,
ochrzczeni w Chrystusie�, stali-
ście si� jak Chrystus�b. 28 Nie
ma

˙
Zyda ani Greka�c, nie ma

niewolnika ani wolnegod, nie
ma m�żczyzny ani kobietye. Bo
wy wszyscy, żyj�cy w jednoś-
ci z Chrystusem Jezusem, sta-
nowicie jednof. 29 Co wi�cej,
jeśli należycie do Chrystusa,
to naprawd� jesteście potom-
stwem Abrahamag, dziedzicamih
zgodnie z obietnic� i.

4 Dopóki dziedzic jest małym
dzieckiem, wcale nie różni si�

od niewolnika. Chociaż jest pa-
nem wszystkiego, 2 do dnia wy-
znaczonego przez ojca podlega
opiekunom i zarz�dcom domu�.
3 Podobnie i my, kiedy byliśmy
dziećmi, pozostawaliśmy w nie-
woli elementarnych zasad rz�-
dz�cych tym światem j. 4 Ale
gdy nastał wyznaczony czas�,
Bóg posłał swojego Syna—które-
go urodziła kobietak i który pod-
legał Prawu l— 5 żeby wykupił
i uwolnił spod Prawa tych, któ-
rzy mu podlegalim, i żebyśmy zo-
stali usynowieni przez Bogan.

6 A ponieważ jesteście syna-
mi, Bóg posłał do naszych serc
duchao, którego dał swojemu Sy-
nowi�, i ten duch woła: „Abba�,
Ojcze!”p. 7 Tak wi�c nikt z was
nie jest już niewolnikiem, lecz
synem, a jeśli synem, to za spra-
w� Boga również dziedzicemq.

8 Gdy nie znaliście Boga, by-
liście niewolnikami tych, którzy

3:27 �Lub „żeby być w jedności z Chrys-
tusem Jezusem”. �Dosł. „włożyliście
na siebie Chrystusa”. 3:28 �Zob. Słow-
niczek poj�ć. 4:2 �Lub „szafarzom”.
4:4 �Dosł. „przyszła pełnia czasu”. 4:6
�Dosł. „ducha swego Syna”. �Piesz-
czotliwe, a zarazem pełne szacunku
określenie pochodzenia hebr. lub aram.,
którym dzieci zwracały si� do ojca.

w rzeczywistości nie s� boga-
mi. 9 Ale teraz poznaliście Bo-
ga albo raczej Bóg poznał was.
Czemu wi�c znowu powraca-
cie do elementarnych zasad rz�-
dz�cych tym światem, słabycha

i nic niewartych? Czemu znowu
chcecie być ich niewolnikami?b

10 Starannie wyróżniacie pew-
ne dni, miesi�cec, pory i lata.
11 Boj� si� o was, żeby czasem
moje wysiłki w zwi�zku z wami
nie okazały si� daremne.

12 Prosz� was, bracia: Stań-
cie si� tacy jak ja, bo ja też by-
łem taki jak wyd. W niczym mnie
nie skrzywdziliście. 13 Wiecie,
że po raz pierwszy miałem okazj�
głosić wamdobr� nowin�, gdy za-
chorowałem. 14 I chociaż moja
choroba była dla was prób�, nie
potraktowaliście mnie z pogar-
d� ani z odraz��, lecz przyj�li-
ście mnie jak anioła Bożego, jak
Chrystusa Jezusa. 15 Gdzie po-
działo si� szcz�ście, które wte-
dy odczuwaliście? Przecież je-
stem pewny, że gdyby to było
możliwe, sami wyłupilibyście so-
bie oczy i dali je mniee. 16 Czy
wi�c dlatego, że mówi� wam
prawd�, stałem si� waszym wro-
giem? 17 Pewni ludzie gorliwie
próbuj� przeci�gn�ć was na swo-
j� stron�, ale nie maj� dobrych
zamiarów. Chc� was do mnie zra-
zić, żebyście ch�tnie poszli za
nimi. 18 To miłe, że ktoś gor-
liwie o was zabiega, ale jeśli ro-
bi to z czystych pobudek i za-
wsze, a nie tylko wtedy, kiedy
ja jestem z wami. 19 Moje ko-
chane dzieci!f Z waszego powodu
znowu odczuwam bóle porodo-
we i b�dzie tak, dopóki nie sta-
niecie si� odbiciem Chrystusa�.
20 Chciałbym być teraz z wami

4:14 �Lub „ani nie splun�liście na
mnie”. 4:19 �Lub „dopóki nie zostanie
w was ukształtowany Chrystus”.
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i zwracać si� do was w innym to-
nie. W każdym razie z waszego
powodu jestem w rozterce.

21 Powiedzcie mi, wy, któ-
rzy chcecie podlegać Prawu:
Czy nie wiecie, co mówi Pra-
wo? 22 Napisano na przykład,
że Abraham miał dwóch sy-
nów: jednego urodzonego przez
służ�c�a i jednego przez kobie-
t� woln�b. 23 Ale syn służ�-
cej urodził si� naturaln� kolej�
rzeczy�c, a ten drugi—syn kobie-
ty wolnej—na podstawie obiet-
nicyd. 24 Wszystko to ma sym-
boliczne znaczenie�: Te kobiety
oznaczaj� dwa przymierza. Jed-
no, zawarte przy górze Synaje,
wydaje dzieci na niewol� i przy-
pomina Hagar. 25 Hagar ozna-
cza Synaj f, gór� w Arabii, i od-
powiada dzisiejszej Jerozolimie,
bo ona jest ze swoimi dziećmi�
w niewoli. 26 Natomiast Jero-
zolima górna jest wolna i to
ona jest nasz� matk�.

27 Napisano przecież: „Ra-
duj si�, niepłodna kobieto, która
nie rodziłaś. Radośnie wykrzy-
kuj, kobieto, która nie zazna-
łaś bólów porodowych, bo dzieci
opuszczonej kobiety jest wi�cej
niż tej, która ma m�ża”g. 28 Wy,
bracia, jesteście dziećmi obietni-
cy, tak samo jak Izaakh. 29 Ale
jak było wtedy, gdy ten urodzo-
ny naturaln� kolej� rzeczy� za-
cz�ł prześladować urodzonego
za spraw� ducha i, tak samo jest
terazj. 30 Co jednak mówi� Pis-
ma? „Wyp�dź służ�c� i jej syna,
bo syn służ�cej na pewno nie b�-
dzie dziedzicem razem z synem
kobiety wolnej”k. 31 Tak wi�c,
bracia, nie jesteśmy dziećmi
służ�cej, ale kobiety wolnej.

4:23, 29 �Dosł. „według ciała”. 4:24
�Lub „stanowi symboliczny dramat”.
4:25 �Dzieci oznaczaj� tu mieszkańców
miasta.

5 Do takiej wolności wyzwolił
nas Chrystus. Dlatego trwaj-

cie niezachwianiea i nie pozwól-
cie znów włożyć na siebie jarz-
ma niewolib.

2 Ja, Paweł, mówi� wam, że
jeśli zostaniecie obrzezani, Chry-
stus na nic si� wam nie przydac.
3 Jeszcze raz oświadczam każ-
demu człowiekowi, który daje
si� obrzezać, że ma obowi�zek
przestrzegać całego Prawa�d.
4 Wy, którzy próbujecie zostać
uznani za prawych na podstawie
Prawae, odeszliście od Chrystusa
i pozbawiliście si� jego niezasłu-
żonej życzliwości. 5 Natomiast
my za spraw� ducha z przej�-
ciem oczekujemy uznania za
prawych dzi�ki wierze. 6 Bo
dla żyj�cych w jedności z Chrys-
tusem Jezusem ani obrzezanie
nie ma żadnej wartości, ani nie-
obrzezanief. Liczy si� tylko wia-
ra wyrażaj�ca si� w miłości.

7 Biegliście bardzo dobrzeg.
Kto wam przeszkodził być po-
słusznym prawdzie? 8 Takie
namowy nie pochodz� od Tego,
który was powołuje. 9 Troch�
zakwasu zakwasza całe ciastoh.
10 Jestem przekonany, że wy,
którzy żyjecie w jedności z Pa-
nem i, myślicie tak samo jak ja.
A ten, kto was niepokoi j, otrzy-
ma zasłużony wyrok, bez wzgl�-
du na to, kim jest. 11 Z kolei
jeśli ja, bracia, dalej głosz� o ob-
rzezaniu, to za co jestem prze-
śladowany? Przecież wtedy po-
wód do potkni�cia—pal m�ki�k—
zostaje usuni�ty. 12 Niech ci,
którzy próbuj� was niepokoić,
dadz� si� nawet wykastrować�.

13 Wy, bracia, zostaliście po-
wołani do wolności. Tylko nie

5:3, 11 �Zob. Słowniczek poj�ć. 5:12
�Lub „dadz� si� pozbawić m�skości;
stan� si� eunuchami”. Gdyby to zrobili,
nie byliby w stanie przestrzegać Prawa,
przy którym obstawali.
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a Rdz 16:15

b Rdz 21:2, 3

c Rdz 16:1, 2

d Rdz 17:15, 16

e Wj 19:20
Wj 24:12

f Wj 19:18

g Iz 54:1

h Rz 9:8
Gal 3:29

i Rdz 21:9

j Gal 5:11
2Tm 3:12

k Rdz 21:10
��������������������

szpalta 2
��������������������
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a 1Ko 16:13

Flp 4:1

b Dz 15:10

c Gal 6:12

d Rz 2:25
Gal 3:10

e Rz 3:20

f 1Ko 7:19
Gal 6:15
Kol 3:10, 11

g 1Ko 9:24
Gal 3:3

h 1Ko 5:6
1Ko 15:33
2Tm 2:16-18

i Jn 17:20, 21

j Gal 1:7

k 1Ko 1:23

1619 GALAT
´
OW 4:21�do�5:13



wykorzystujcie tej wolności jako
okazji do ulegania pragnieniom
ciałaa, lecz z miłości usługujcie
jedni drugim jak niewolnicyb.
14 Bo całe Prawo znajduje speł-
nienie� w jednym przykazaniu:
„Masz kochać swojego bliźniego
jak samego siebie”c. 15 Jeżeli
jednak wci�ż si� nawzajem k�-
sacie i pożeracied, to uważajcie,
żebyście si� nawzajem nie uni-
cestwilie.

16 Mówi� wam: Stale post�-
pujcie w zgodzie z duchemf, a nie
spełnicie żadnego pragnienia
ciałag. 17 Bo ciało ze wzgl�du
na swoje pragnienia sprzeciwia
si� duchowi, a duch sprzeciwia
si� ciału. Ponieważ pozostaj� ze
sob� w sprzeczności, nie robi-
cie tego, co chcielibyście robićh.
18 Jeśli jednak prowadzi was
duch, to nie podlegacie Prawu.

19 Wyraźnie widoczne s� u-
czynki ciała: niemoralne kontak-
ty seksualne�i, nieczystość, roz-
pasanie� j, 20 bałwochwalstwo,
spirytyzm�k, wrogość, kłótnie,
zazdrość, napady gniewu, spory,
podziały, sekciarstwo, 21 za-
wiść, pijaństwo l, dzikie zabawy�
i tym podobne rzeczym. Ostrze-
gam was w zwi�zku z nimi, jak
już ostrzegałem, że ci, którzy si�
czegoś takiego dopuszczaj�, nie
odziedzicz� Królestwa Bożegon.

22 Natomiast owocem ducha
jest miłość, radość, pokój, cierp-
liwość�, życzliwość, dobroćo, wia-
ra, 23 łagodność, panowanie
nad sob�p. Przeciwko takim rze-
czom nie wyst�puje żadne pra-

5:14 �Możliwe też „streszcza si�”. 5:19
�Dosł. „rozpusta”. Gr. porneı́a. Zob.
Słowniczek poj�ć. �Lub „bezwstydne
post�powanie”. Gr. asélgeia. Zob. Słow-
niczek poj�ć. 5:20 �Lub „czary; zaży-
wanie narkotyków”. Zob. Słowniczek po-
j�ć. 5:21 �Lub „hulanki”. 5:22 �Lub
„wielkoduszna cierpliwość”.

wo. 24 I ci, którzy należ� do
Chrystusa Jezusa, przybili ciało
do pala—razem z cielesnymi na-
mi�tnościami i pragnieniamia.

25 Jeżeli żyjemy w zgodzie
z duchem, to w zgodzie z du-
chem właściwie post�pujmyb.
26 Nie popadajmy w próżnośćc,
pobudzaj�c si� wzajemnie do
współzawodnictwad, pałaj�c do
drugich zawiści�.

6 Bracia, jeśli nawet ktoś zro-
bi fałszywy krok�, a nie zda-

je sobie z tego sprawy, wy, którzy
macie kwalifikacje duchowe, pró-
bujcie go skorygować w duchu ła-
godnoście. Ale uważajcie na sa-
mych siebief, żeby przypadkiem
też nie ulec pokusieg. 2 Noście
brzemiona jedni drugichh. W ten
sposób wypełnicie prawo Chrys-
tusowe i. 3 Jeśli ktoś myśli, że
coś znaczy, choć nic nie zna-
czy j, to oszukuje samego siebie.
4 Niech każdy sprawdza swoje
własne post�powaniek, a wtedy
b�dzie miał powód do radości ze
wzgl�du na samego siebie, a nie
w porównaniu z kimś innyml.
5 Każdy przecież poniesie swój
własny ci�żar�m.

6 Poza tym niech każdy, kto
uczy si�� słowa Bożego, dzieli
si� wszelkimi dobrami z tym,
który go uczy�n.

7 Nie dajcie si� wprowadzić
w bł�d: Bóg nie da si� z sie-
bie naśmiewać�. Co ktoś sieje,
to b�dzie zbieraćo. 8 Kto sie-
je z myśl� o swoim ciele, ten
z powodu ciała zbierze zgub��,
ale kto sieje z myśl� o duchu,
ten dzi�ki duchowi zbierze życie
wiecznep. 9 Tak wi�c nie prze-
stawajmy czynić tego, co do-

6:1 �Lub „zacznie zmierzać w niewłaś-
ciwym kierunku”. 6:5 �Lub „ci�żar od-
powiedzialności”. 6:6 �Lub „jest ust-
nie uczony”. �Lub „ustnie uczy”. 6:7
�Lub „Boga nie sposób oszukać”. 6:8
�Dosł. „zepsucie”.
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bre, bo jeśli si� nie poddamy�,
w stosownym czasie zbierze-
my plona. 10 Dopóki możemy�,
wyświadczajmy dobro wszyst-
kim, a zwłaszcza tym, którzy s�
z nami spokrewnieni w wierze.

11 Zobaczcie, jak wielkimi li-
terami napisałem do was swoj�
własn� r�k�.

12 Wszyscy, którzy próbuj�
was zmusić do obrzezania, to
ludzie, którzy chc� robić do-
bre wrażenie tym, co widać na
zewn�trz�, żeby tylko unikn�ć
prześladowania z powodu pa-
la m�ki� Chrystusa. 13 Bo ci,
którzy poddali si� obrzeza-
niu, sami nie przestrzegaj� Pra-
wab, a was chc� obrzezać, żeby

6:9 �Lub „nie znużymy”. 6:10 �Dosł.
„mamy wyznaczony czas”. 6:12 �Lub
„na ciele”. 6:12, 14 �Zob. Słowniczek
poj�ć.

móc si� szczycić waszym cia-
łem. 14 Ja nigdy nie chc� si�
szczycić, chyba że palem m�-
ki� naszego Pana, Jezusa Chrys-
tusaa, za spraw� którego świat
dla mnie umarł�, a ja dla świa-
ta. 15 Bo ani obrzezanie nic
nie znaczy, ani nieobrzezanieb.
Liczy si� tylko nowe stworze-
niec. 16 Wszyscy, którzy post�-
puj� zgodnie z t� zasad�—człon-
kowie Izraela Bożegod — niech
zaznaj� pokoju i miłosierdzia.

17 Niech odt�d nikt nie wy-
rz�dza mi przykrości, bo nosz�
na ciele pi�tna niewolnika Je-
zusae.

18 Bracia, niech nasz Pan, Je-
zus Chrystus, okazuje wam nie-
zasłużon� życzliwość za ducha,
którego przejawiacie. Amen.

6:14 �Lub „został stracony na palu”.
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1 Paweł, z woli Bożej powo-
łany na apostoła Chrystusa

Jezusa, do świ�tych w Efeziea,
wiernych uczniów Chrystusa Je-
zusa:

2 Niech Bóg, nasz Ojciec, i
Pan Jezus Chrystus okazuj�
wam niezasłużon� życzliwość
i udzielaj� pokoju.

3 Niech b�dzie wysławiany
Bóg i Ojciec naszego Pana, Jezu-
sa Chrystusa, bo zapewnił nam,
żyj�cym w jedności z Chrystu-
sem, wszelkie duchowe błogosła-
wieństwa w niebiosachb. 4 Wy-
brał nas już przed założeniem
świata, żebyśmy pozostawali z
nim� w jedności, przejawiaj�c mi-
łość i b�d�c świ�ci i nieskalanic
w oczach Bożych. 5 Bo z góry
postanowiłd, że poprzez Jezu-
sa Chrystusa usynowi nase zgod-
nie ze swoim pragnieniem i wo-
l�f, 6 tak by wysławiano Jego
wspaniał� niezasłużon� życzli-
wośćg, któr� nas życzliwie obda-
rzył za pośrednictwem swojego
ukochanego Synah. 7 Dzi�ki nie-
mu, dzi�ki jego krwi dost�pujemy
wyzwolenia na podstawie okupu i,
przebaczenia swoich przewinień j,
stosownie do bogactwa niezasłu-
żonej życzliwości Boga.

8 On szczodrze obdarzył nas
t� niezasłużon� życzliwości�,
gdy udzielił nam wszelkiej m�d-
rości i zrozumienia� 9 i dał nam
poznać świ�t� tajemnic�k zwi�za-
n� z Jego wol�. Odpowiada
ona Jego pragnieniu i powzi�-
temu zamierzeniu 10 co do te-
go, by z nastaniem wyznaczo-
nych czasów� ustanowić system
zarz�dzania� i zebrać wszystko
razem za spraw� Chrystusa—to,
co w niebiosach, i to, co na

1:4 �Czyli z Chrystusem. 1:8 �Lub
„zdrowego rozs�dku”. 1:10 �Dosł.
„pełni wyznaczonych czasów”. �Lub
„kierowania sprawami”.

ziemia, tak, zebrać wszystko ra-
zem za jego spraw�. 11 ˙

Zyjemy
z nim w jedności i z nim zosta-
liśmy ustanowieni dziedzicamib.
Bóg, który czyni wszystko tak,
jak postanowi, stosownie do swej
woli, z góry nas do tego wy-
znaczył zgodnie ze swoim zamie-
rzeniem, 12 żebyśmy Go wysła-
wiali i przysparzali Mu chwały—
my, którzy pierwsi oparliśmy na-
dziej� na Chrystusie. 13 Ale wy
również po usłyszeniu słowa
prawdy, dobrej nowiny zwi�zanej
z waszym wybawieniem, oparli-
ście na nim nadziej�. Kiedy uwie-
rzyliście, za jego spraw� zosta-
liście opiecz�towanic obiecanym
duchem świ�tym, 14 który jest
gwarancj�� naszego dziedzic-
twad. Stało si� tak, żeby ci, któ-
rzy s� własności� Bogae, zostali
uwolnieni na podstawie okupuf—
ku Jego czci i chwale.

15 Odk�d wi�c usłyszałem
o waszej wierze w Pana Jezusa
i o waszej miłości do wszystkich
świ�tych, 16 nigdy nie prze-
staj� za was dzi�kować. Sta-
le wspominam o was w swoich
modlitwach, 17 żeby Bóg na-
szego Pana, Jezusa Chrystusa—
pełen chwały Ojciec—dał wam
ducha m�drości i zrozumienia
tego, co wam wyjawia, tak by-
ście zdobyli dokładn� wiedz�
o Nimg. 18 On oświecił oczy
waszego serca, żebyście wie-
dzieli, do jakiej nadziei was po-
wołał, jak wielkie bogactwo gro-
madzi jako dziedzictwo dla
świ�tychh 19 i jak niezrówna-
nie wielka jest Jego moc wobec
nas, wierz�cych i. Ta wielkość
uwidoczniła si� wtedy, gdy użył
swej pot�żnej siły� 20 w wy-
padku Chrystusa—gdy wzbudził
go z martwych i posadził po

1:14 �Lub „zadatkiem”. 1:19 �Dosł.
„pot�gi siły”.
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swojej prawej stroniea w nie-
bie, 21 wyniósł ponad wszel-
ki rz�d, władz�, moc, panowanie
i ponad wszelkie imi�b nie tylko
w tym systemie rzeczy�, ale też
w przyszłym. 22 On wszystko
położył pod jego nogic i uczynił
go głow� nad wszystkim, co ma
zwi�zek ze zboremd, 23 czyli
jego ciałeme—pełni� tego, który
wypełnia wszystko na wszelkie
sposoby.

2 Bóg was ożywił, chociaż byli-
ście martwi z powodu swoich

przewinień i grzechówf. 2 Kie-
dyś post�powaliście w sposób
typowy dla tego świata�g i dla
władcy, który panuje nad powie-
trzemh, czyli nad duchem i od-
działuj�cym teraz na niepo-
słusznych�. 3 Zreszt� kiedyś my
wszyscy post�powaliśmy zgod-
nie z pragnieniami swojego cia-
ła j, spełniaj�c zachcianki cia-
ła i ulegaj�c własnym myślomk,
i z natury zasługiwaliśmy na Bo-
ży gniew�l—tak jak pozostali.
4 Ale Bóg, który jest bogaty
w miłosierdziem, ze wzgl�du na
wielk� miłość do nasn 5 ożywił
nas i zjednoczył z Chrystusem,
gdy byliśmy martwi z powodu
swoich przewinieńo. Dzi�ki Jego
niezasłużonej życzliwości zosta-
liście wybawieni. 6 Ożywił nas
razem z Chrystusem Jezusem
i jako b�d�cych z nim w jedności
posadził nas razem z nim w nie-
biosachp. 7 Zrobił to po to, że-
by w nadchodz�cych czasach�
przez przychylność dla nas—ży-
j�cych w jedności z Chrystusem

1:21 �Lub „epoce”. Zob. Słowniczek po-
j�ć. 2:2 �Lub „systemu rzeczy tego
świata”. Zob. Słowniczek poj�ć, has-
ło „System rzeczy”. �Dosł. „synów
nieposłuszeństwa”. 2:3 �Dosł. „byli-
śmy dziećmi gniewu”. 2:7 �Lub „syste-
mach rzeczy; epokach”. Zob. Słowniczek
poj�ć, hasło „System rzeczy”.

Jezusem — ukazać niezrównane
bogactwo swojej niezasłużonej
życzliwości.

8 Zostaliście wybawieni właś-
nie za spraw� tej niezasłużonej
życzliwości—dzi�ki wierzea. Nie
jest to wasza zasługa. To Boży
dar. 9 Nie, nie jest to rezultat
waszych uczynkówb, żeby nikt
nie miał podstaw do chełpienia
si�. 10 Jesteśmy dziełem Bo-
żych r�k, stworzenic dzi�ki jed-
ności z Chrystusem Jezusemd

do spełniania dobrych uczyn-
ków, które Bóg z góry dla nas
ustalił.

11 Dlatego pami�tajcie, że
kiedyś pod wzgl�dem cieles-
nym� byliście ludźmi z innych
narodów i ci, których obrzeza-
ły na ciele ludzkie r�ce, nazy-
wali was nieobrzezanymi. 12 W
tym czasie żyliście bez Chrys-
tusa, oddzieleni od ludu� Iz-
raela i nieobj�ci przymierzami�
zwi�zanymi z obietnic�e.

˙
Zyli-

ście na świecie bez Boga i nie
mieliście nadzieif. 13 Ale te-
raz, żyj�c w jedności z Chrys-
tusem Jezusem, wy, którzy kie-
dyś byliście daleko od Boga,
dzi�ki krwi Chrystusa staliście
si� Mu bliscy. 14 Bo on przy-
niósł nam pokójg. Dwie grupy
poł�czył w jedn�h i zburzył mur,
który je rozdzielał i. 15 Składa-
j�c w ofierze swoje ciało, usu-
n�ł przyczyn� wrogości—Prawo
złożone z przykazań i postano-
wień—żeby z dwóch grup stwo-
rzyć jedn��, żyj�c� z nim w jed-
ności j, i zaprowadzić pokój,
16 żeby przez pal m�ki�k dwie
grupy w pełni pojednać z Bo-
giem i uczynić jedn��. Bo swoj�
śmierci� położył kres wrogości l.

2:11 �Lub „co do ciała”. 2:12 �Lub
„obywateli”. �Lub „obcy przymie-
rzom”. 2:15 �Dosł. „jednego nowego
człowieka”. 2:16 �Zob. Słowniczek po-
j�ć. �Dosł. „jednym ciałem”.
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17 Przyszedł i przekazał dobr�
nowin� o pokoju zarówno wam,
którzy byliście daleko od Bo-
ga, jak i tym, którzy byli blisko.
18 Za jego spraw� my, obie gru-
py, mamy swobodny dost�p do
Ojca—dzi�ki temu samemu du-
chowi.

19 Tak wi�c nie jesteście już
obcymi ani cudzoziemcamia, ale
macie takie obywatelstwob jak
inni świ�ci i należycie do Bożej
rodzinyc. 20 Jesteście budowl�
wznoszon� na fundamencie apos-
tołów i prorokówd, przy czym
fundamentowym kamieniem na-
rożnym jest sam Chrystus Je-
zuse. 21 Cała ta zjednoczona
z nim budowla, harmonijnie ze-
spolonaf, rośnie w świ�t� świ�ty-
ni� dla Jehowy�g. 22 Tak wi�c
b�d�c z nim w jedności, jesteście
budowani razem z innymi, żeby
stać si� miejscem, w którym Bóg
zamieszka przez swojego duchah.

3 Dlatego ja, Paweł, wi�zieńi

ze wzgl�du na Chrystusa Je-
zusa i ze wzgl�du na was, lu-
dzi z innych narodów...� 2 Sły-
szeliście o zadaniu zwi�zanym
z niezasłużon� życzliwości� Bo-
ż��j, jakie mi powierzono ze
wzgl�du na was— 3 o tym, że
za spraw� objawienia zosta-
ła mi przekazana świ�ta tajem-
nica, jak już wcześniej krót-
ko wspomniałem. 4 Czytaj�c
to, możecie si� wi�c przeko-
nać, że rozumiem świ�t� tajem-
nic�k o Chrystusie. 5 Za minio-
nych pokoleń tajemnica ta nie
została wyjawiona ludziom tak
jak teraz, kiedy Bóg przez swego
ducha wyjawił j� świ�tym apos-
tołom i prorokom l. 6 Dotyczy
ona tego, że ludzie z innych na-

2:21 �Zob. Dodatek A5. 3:1 �Wydaje
si�, że kontynuacja tej myśli jest w wer-
secie 14. 3:2 �Lub „obowi�zkach sza-
farza niezasłużonej życzliwości Bożej”.

rodów, którzy dzi�ki dobrej no-
winie żyj� w jedności z Chrystu-
sem Jezusem, maj� być współ-
dziedzicami, maj� tworzyć jedno
ciałoa i skorzystać z tej samej
obietnicy co my. 7 A ja stałem
si� jej sług� dzi�ki darowi nieza-
służonej życzliwości Boga, któ-
ry otrzymałem jako przejaw Je-
go mocyb.

8 Ja, człowiek mniejszy od
najmniejszego ze wszystkich
świ�tychc, zaznałem tej nieza-
służonej życzliwościd, żeby do-
br� nowin� o niezgł�bionym
bogactwie zwi�zanym z Chrys-
tusem przekazać innym naro-
dom 9 i żeby każdy zobaczył,
jak Bóg, który stworzył wszyst-
ko, zarz�dza sprawami zwi�za-
nymi ze świ�t� tajemnic�e, któr�
przez wieki ukrywał. 10 Stało
si� to w tym celu, żeby teraz
za pośrednictwem zboruf rz�dy
i władze w niebiosach mogły po-
znać m�drość Boga, która wy-
raża si� na wiele sposobówg —
11 zgodnie z Jego wiecznotrwa-
łym zamierzeniem co do Chry-
stusah Jezusa, naszego Pana.
12 Dzi�ki niemu, dzi�ki wierze
w niego nie musimy si� bać�
i możemy z ufności� zbliżać si�
do Boga i. 13 Prosz� was wi�c,
żebyście nie tracili ducha z po-
wodu moich cierpień na wasz�
rzecz, bo one oznaczaj� dla was
chwał�j.

14 Dlatego zginam kolana
przed Ojcem, 15 któremu za-
wdzi�cza swoj� nazw� każda ro-
dzina� w niebie i na ziemi.
16 Modl� si�, żeby stosownie
do ogromu swej chwały umoc-
nił On moc� swojego ducha wa-
szego wewn�trznego człowiekak.
17 Modl� si�, żeby dzi�ki wa-
szej wierze Chrystus zamieszkał
w waszych sercach i żeby pano-

3:12 �Lub „mamy śmiałość; mamy swo-
bod� mowy”. 3:15 �Lub „ród”.
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wała wśród was miłośća. I mod-
l� si�, żebyście mieli mocne ko-
rzenieb i byli mocno osadzeni na
fundamenciec— 18 tak byście
ze wszystkimi świ�tymi potrafili
w pełni zrozumieć szerokość,
długość, wysokość i gł�bokość
prawdy, 19 a także poznać mi-
łość Chrystusad, która przewyż-
sza wiedz�, i otrzymać pełn�
miar�� tego, co daje Bóg.

20 Temu, który sw� moc�, od-
działuj�c� na nase, może uczy-
nić nieskończenie wi�cej ponad
to wszystko, o co poprosimy
lub co sobie pomyślimyf, 21 na-
leży si� chwała za spraw� zbo-
ru i za spraw� Chrystusa Jezu-
sa po wszystkie pokolenia, już na
zawsze. Amen.

4 Dlatego ja, wi�zieńg ze wzgl�-
du na Pana, apeluj� do was,

żebyście post�powali w spo-
sób godnyh swojego powołania.
2 We wszystkim przejawiajcie
pokor�� i, łagodność, cierpli-
wość j, znoście jedni drugich z
miłości�k, 3 ze wszystkich sił
starajcie si� zachowywać jed-
ność wynikaj�c� z działania du-
cha�, zespoleni wi�zi� pokoju l.
4 Jest jedno ciałom i jeden duchn,
tak samo jak jedna nadzie-
jao, do której zostaliście powoła-
ni. 5 Jest jeden Panp, jedna
wiara, jeden chrzest, 6 jeden
Bóg i Ojciec wszystkich, który
jest ponad wszystkimi i działa
przez wszystkich i we wszyst-
kich.

7 Każdego z nas obdarzono
niezasłużon� życzliwości� pro-
porcjonalnie do daru rozdzie-
lanego przez Chrystusaq. 8 Bo
Pisma mówi�: „Kiedy wst�pił
na wysokość, uprowadził jeńców,
dał dary w postaci ludzi�”r. 9 A
co sugeruje słowo „wst�pił”? Czy

3:19 �Dosł. „pełni�”. 4:2 �Lub „uni-
żenie umysłu”. 4:3 �Lub „jedność du-
cha”. 4:8 �Lub „dary w ludziach”.

nie to, że najpierw zst�pił niżej—
na ziemi�? 10 Właśnie ten, któ-
ry zst�pił, ten również wst�piła

wysoko ponad całe niebiosab, że-
by wszystko wypełnić.

11 I ustanowił� jednych apos-
tołamic, innych prorokamid, jesz-
cze innych ewangelizatorami�e,
pasterzami i nauczycielamif —
12 żeby korygowali� świ�tych,
usługiwali, budowali� ciało Chry-
stusag, 13 aż wszyscy dojdzie-
my do jedności pod wzgl�dem
wiary i dokładnego poznania Sy-
na Bożego, aż staniemy si� ludź-
mi dojrzałymi�h, aż osi�gniemy
dojrzałość� właściw� Chrystuso-
wi. 14 Nie powinniśmy już być
dziećmi, które wskutek podst�-
pu ludzi, wskutek przebiegłych
matactw s� miotane jakby przez
fale i unoszone tu i tam byle wia-
trem nauki i. 15 Trzymajmy si�
prawdy� i pobudzani miłości�,
pod każdym wzgl�dem d�żmy do
dojrzałości właściwej Chrystu-
sowi, który jest głow�j. 16 On
sprawia, że wszystkie cz�ści cia-
łak s� ze sob� harmonijnie ze-
spolone i że współdziałaj� dzi�-
ki różnym stawom spełniaj�cym
niezb�dne funkcje. A kiedy każ-
da cz�ść ciała właściwie funkcjo-
nuje, przyczynia si� to do wzros-
tu całego ciała, które buduje si��
dzi�ki miłości l.

17 Dlatego wam mówi�, ape-
luj� do was w imi� Pana, żeby-
ście już nie post�powali jak lu-
dzie ze światam, którzy żyj�
zgodnie ze swoim pustym� spo-
sobem myślenian. 18 Z powo-
du trwania w niewiedzy i z po-
wodu niewrażliwości� swoich

4:11 �Dosł. „dał”. �Lub „głosicielami
dobrej nowiny”. 4:12 �Lub „szkolili”.
�Lub „wzmacniali”. 4:13 �Lub „do-
rosłymi”. �Lub „pełni�”. 4:15 �Lub
„mówmy prawd�”. 4:16 �Lub „wzmac-
nia si�”. 4:17 �Lub „daremnym; jało-
wym”. 4:18 �Lub „nieczułości; zatwar-
działości”.
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serc pod wzgl�dem umysłowym
s� pogr�żeni w ciemności i da-
lecy od życia właściwego Bogu.
19 Ponieważ zatracili wszelkie
poczucie moralności, oddali si�
rozpasaniu�a i chciwie dopusz-
czaj� si� wszelkiego rodzaju nie-
czystości.

20 Ale wy nie tego uczyli-
ście si� o Chrystusie— 21 jeśli
tylko naprawd� go słuchaliście,
kiedy byliście przez niego ucze-
ni—bo w Jezusie jest prawda.
22 Uczono was, że macie odrzu-
cić� star� osobowośćb — odpo-
wiadaj�c� waszemu poprzednie-
mu sposobowi post�powania—
która pod wpływem zwodni-
czych pragnień ulega zepsuciuc.
23 Macie wci�ż odnawiać swój
sposób myślenia�d 24 i macie
włożyć na siebie now� oso-
bowośće, stworzon� w zgodzie
z wol� Boż� i odzwierciedlaj�c�
prawdziw� prawość i lojalność.

25 Dlatego skoro odrzuciliście
fałsz, b�dźcie prawdomówni jed-
ni wobec drugichf, ponieważ je-
steśmy cz�ściami jednego ciała,
zależnymi od siebie nawzajem�g.
26 Kiedy si� rozgniewacie, nie
grzeszcieh. Nie pozwólcie, żeby
słońce zaszło, gdy wci�ż jeste-
ście rozgniewanii. 27 Nie dawaj-
cie przyst�pu Diabłu�j. 28 Kto
kradł, niech już nie kradnie, ale
niech raczej ci�żko pracuje,
niech wykonuje uczciw� pra-
c�k, żeby mieć czym wspierać b�-
d�cych w potrzebiel. 29 Niech
z waszych ust nie wychodzi żad-

4:19 �Lub „bezwstydnemu post�powa-
niu”. Gr. asélgeia. Zob. Słowniczek poj�ć.
4:22 �Lub „odłożyć”. 4:23 �Lub „domi-
nuj�ce nastawienie umysłu”. Dosł. „du-
cha waszego umysłu”. 4:25 �Lub „nale-
ż�cymi do siebie nawzajem”. 4:27 �Lub
„nie zostawiajcie miejsca Diabłu; nie da-
wajcie Diabłu sposobności, żeby wywie-
rał na was wpływ”.

ne zgniłe słowoa, lecz tylko sło-
wa dobre, które w razie potrze-
by mog� zbudować i przynieść
słuchaj�cym korzyśćb. 30 Nie
zasmucajcie świ�tego ducha Bo-
żegoc, bo zostaliście nim opiecz�-
towanid na dzień uwolnienia na
podstawie okupue.

31 Usuńcie spośród siebie
wszelk� złośliw� goryczf, złość,
gniew, krzyk, obraźliw� mow��g,
wszystko, co wyrz�dza szkod�h.
32 B�dźcie jedni dla drugich
życzliwi, okazujcie serdeczne
współczucie i, wspaniałomyślnie
przebaczajcie sobie nawzajem,
jak i wam Bóg przez Chrystusa
wspaniałomyślnie przebaczył j.

5 Tak wi�c b�dźcie naśladow-
cami Bogak jako Jego kocha-

ne dzieci 2 i przejawiajcie mi-
łość l — tak jak Chrystus, który
nas� pokochałm i złożył za nas�
samego siebie w ofierze jako mi-
ły Bogu zapachn.

3 Niemoralność� i wszelka
nieczystość lub chciwość niech
nawet nie b�d� wśród was wspo-
minaneo, bo to nie przystoi świ�-
tymp. 4 Niestosowne jest też
bezwstydne post�powanie, głu-
pia paplanina i nieprzyzwoite
żartyq. Powinniście raczej skła-
dać podzi�kowaniar. 5 Bo sami
wiecie i dobrze rozumiecie, że
nikt, kto dopuszcza si� niemo-
ralności�s, ani żaden nieczysty,
ani chciwiect—to znaczy bałwo-
chwalca—nie odziedziczy Króle-
stwa Chrystusa i Bogau.

6 Niech was nikt nie zwodzi
pustymi słowami, bo takie rze-
czy ści�gaj� na nieposłusznych�

4:31 �Lub „zniewagi słowne”. 5:2
�Możliwe też „was”. 5:3 �Dosł. „roz-
pusta”. Gr. porneı́a. Zob. Słowniczek
poj�ć. 5:5 �Dosł. „żaden rozpustnik”.
W tekście gr. użyto tu słowa spokrewnio-
nego ze słowem porneı́a. Zob. Słowni-
czek poj�ć. 5:6 �Dosł. „synów niepo-
słuszeństwa”.
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gniew Boży. 7 Dlatego nie miej-
cie z nimi nic wspólnego. 8 Kie-
dyś byliście w ciemności, ale
teraz jesteście w świetlea, po-
nieważ pozostajecie w jedności
z Panemb.

˙
Zyjcie wi�c jako dzieci

światła, 9 bo na owoc światła
składa si� wszelka dobroć, pra-
wość i prawdac. 10 Wci�ż si�
upewniajcie, co si� podobad Pa-
nu, 11 i przestańcie brać udział
w bezowocnych uczynkach ty-
powych dla ciemnoście. Prze-
ciwnie, ujawniajcie� je. 12 Bo
o tym, co ludzie robi� po kryjo-
mu, wstyd nawet wspominać.
13 Wszystko, co jest ujawniane�,
staje si� jawne dzi�ki światłu,
wi�c wszystko, co staje si�
jawne, jest światłem. 14 Dlate-
go powiedziano: „Obudź si�, ty,
który śpisz, powstań z mart-
wychf, a Chrystus ześle na ciebie
światło”g.

15 Bardzo wi�c uważajcie,
żeby nie post�pować jak nie-
m�drzy. Post�pujcie jak m�drzy,
16 robi�c jak najlepszy użytek
ze swojego czasu�h, bo nade-
szły złe dni. 17 Dlatego prze-
stańcie być nierozs�dni, lecz
stale sobie uświadamiajcie, co
jest wol� Jehowy�i. 18 I nie
upijajcie si� winem j, bo to
prowadzi do rozwi�złości�, ale
wci�ż napełniajcie si� duchem.
19 ´

Spiewajcie razem� psalmy,
pieśni pochwalne dla Boga
i pieśni duchowe.

´
Spiewajciek

Jehowie� przy dźwi�kach mu-
zyki l rozbrzmiewaj�cej w wa-
szych sercachm 20 i zawsze za
wszystko dzi�kujcien naszemu
Bogu i Ojcu w imi� naszego Pa-
na, Jezusa Chrystusao.

5:11 �Lub „pi�tnujcie”. 5:13 �Lub
„pi�tnowane”. 5:16 �Dosł. „wykupu-
j�c sobie wyznaczony czas”. 5:17, 19
�Zob. Dodatek A5. 5:18 �Lub „zacho-
wania pozbawionego hamulców”. 5:19
�Możliwe też „sobie samym”.

21 B�dźcie podporz�dkowani
jedni drugima z bojaźni przed
Chrystusem. 22 ˙

Zony niech b�-
d� podporz�dkowane swoim m�-
żomb jak Panu, 23 bo m�ż jest
głow� żonyc, tak jak Chrystus
jest głow� zborud—ciała, które-
go jest wybawc�. 24 W gruncie
rzeczy żony powinny być pod-
porz�dkowane swoim m�żom
we wszystkim, jak zbór jest
podporz�dkowany Chrystusowi.
25 M�żowie, kochajcie swoje żo-
nye, tak jak Chrystus pokochał
zbór i oddał za niego same-
go siebief, 26 żeby go uświ�-
cić, oczyszczaj�c go wod�� słowa
Bożegog, 27 i żeby go zobaczyć
w całej wspaniałości, bez plamy,
rysy� czy czegoś podobnegoh—
żeby był świ�ty i bez skazy i.

28 Właśnie tak m�żowie po-
winni kochać swoje żony jak
własne ciała. Kto kocha swo-
j� żon�, ten kocha samego sie-
bie. 29 Bo nikt nigdy nie miał
własnego ciała w nienawiści,
lecz każdy je żywi i piel�gnuje,
tak jak Chrystus zbór— 30 któ-
ry robi to dlatego, że stanowimy
cz�ści jego ciała j. 31 „Z tego
wzgl�du m�żczyzna opuści ojca
i matk�, a przylgnie do swojej
żony� i oboje b�d� jednym cia-
łem”k. 32 Wielka jest ta świ�ta
tajemnica l. Mówi� o Chrystusie
i zborzem. 33 Ale również każ-
dy z was ma kochać swoj� żo-
n�n jak samego siebie. Z kolei
żona powinna mieć gł�boki re-
spekt dla swojego m�żao.

6 Dzieci, b�dźcie posłuszne
swoim rodzicomp zgodnie z

wol� Pana�, bo to jest prawe.
2 „Szanuj ojca i matk�”q to

5:26 �Lub „k�piel� w wodzie”. 5:27
�Dosł. „zmarszczki”. 5:31 �Lub „pozo-
stanie ze swoj� żon�”. 6:1 �Lub „w jed-
ności z Panem”.
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pierwszy nakaz z obietnic�:
3 „

˙
Zeby ci si� dobrze wiodło

i żeby móc długo żyć na ziemi”.
4 Ojcowie, nie rozdrażniajcie
swoich dziecia, ale wychowuj-
cie je w karnościb i pouczajcie�
zgodnie z zasadami Jehowy�c.

5 Niewolnicy, b�dźcie po-
słuszni swoim panomd, z respek-
tem i bojaźni�, ze szczerego
serca, jak Chrystusowi— 6 nie
tylko wtedy, gdy jesteście obser-
wowani�, jakbyście chcieli przy-
podobać si� ludziome, lecz ja-
ko niewolnicy Chrystusa, którzy
z całej duszy� spełniaj� wol�
Boż�f. 7 Pełnijcie służb� z do-
brym nastawieniem, jak dla Je-
howy�g, a nie dla ludzi, 8 bo
wiecie, że każdy—czy niewol-
nik, czy wolny—cokolwiek do-
brego by zrobił, otrzyma to od
Jehowy� z powrotemh. 9 A wy,
panowie, traktujcie swoich nie-
wolników tak samo. Nie uży-
wajcie gróźb. Wiecie przecież,
że zarówno wy, jak i oni ma-
cie w niebie tego samego Pana i,
a On nie jest stronniczy.

10 Na koniec zach�cam was:
Wci�ż umacniajcie si� za spra-
w� Pana i Jego pot�żnej siłyj.
11 Nałóżcie cał� zbroj�k od Bo-
ga, żeby pozostać niezachwia-
ni wobec przebiegłych dzia-
łań� Diabła. 12 Bo walczymy�l

nie z krwi� i ciałem, ale z rz�-
dami, władzami, władcami tego
świata ciemności, armi� niego-
dziwych duchówm w niebiosach.
13 Z tego powodu nałóżcie ca-

6:4 �Lub „napominajcie; ukierunkowuj-
cie”. �Lub „i wkładajcie im do umys-
łu sposób myślenia Jehowy”. Zob. Do-
datek A5. 6:6 �Dosł. „nie przez służb�
dla oka”. �Zob. Słowniczek poj�ć. 6:7,
8 �Zob. Dodatek A5. 6:11 �Lub „sztu-
czek; machinacji”. 6:12 �Lub „zmaga-
my si�”. Dosł. „[bierzemy udział w] zapa-
sach”.

ł� zbroj� od Bogaa, żeby w złym
czasie móc stawić opór i—wypo-
sażeni we wszystko—trwać nie-
zachwianie.

14 A zatem trwajcie nie-
zachwianie, przepasani pasem
prawdyb, maj�c na sobie na-
pierśnik prawościc 15 i na no-
gach buty gotowości do głosze-
nia dobrej nowiny o pokojud.
16 Oprócz tego wszystkiego za-
wsze miejcie ze sob� wiel-
k� tarcz� wiarye, któr� zdo-
łacie zagasić wszystkie płon�ce
strzały� Niegodziwcaf. 17 Noś-
cie też hełm wybawieniag i
miecz ducha, czyli słowo Bożeh,
18 i przy każdej okazji zwracaj-
cie si� do Boga w każdej formie
modlitwyi i błagania, poddaj�c
si� pod wpływ ducha Bożego j.
W zwi�zku z tym stale czu-
wajcie. I nieustannie zanoście
błagania za wszystkich świ�-
tych. 19 Módlcie si� również
za mnie, żebym—kiedy otwie-
ram usta—mógł znaleźć właści-
we słowa i śmiało głosić świ�t�
tajemnic� zwi�zan� z dobr� no-
win�k, 20 dla której wyst�puj�
jako ambasador l w łańcuchach—
żebym mówił z tak� śmiałości�,
z jak� powinienem mówić.

21 Jeśli chodzi o mnie, o to,
co si� u mnie dzieje, wszyst-
ko opowie wam Tychikm, ko-
chany brat i wierny sługa Pa-
nan. 22 Właśnie po to wysyłam
go do was, żebyście wiedzieli, jak
si� mamy, i żeby pocieszył wasze
serca.

23 Niech Bóg, Ojciec, i Pan
Jezus Chrystus sprawi�, żeby
wśród braci panował pokój i mi-
łość wraz z wiar�. 24 Niech
wszyscy, którzy darz� naszego
Pana, Jezusa Chrystusa, praw-
dziw� miłości�, zaznaj� nieza-
służonej życzliwości.

6:16 �Lub „pociski”.
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1 Paweł i Tymoteusz, niewol-
nicy Chrystusa Jezusa, do

wszystkich świ�tych w Filippia,
b�d�cych w jedności z Chrystu-
sem Jezusem, w tym do nadzor-
ców i sług pomocniczychb:

2 Niech Bóg, nasz Ojciec,
i Pan Jezus Chrystus okazu-
j� wam niezasłużon� życzliwość
i udzielaj� pokoju.

3 Zawsze, gdy was wspomi-
nam, dzi�kuj� swojemu Bogu
4 w każdej błagalnej modlitwie.
Z radości� zanosz� błagania za
was wszystkichc 5 ze wzgl�du
na wasz wkład na rzecz� dobrej
nowiny, jaki wnosicie od pierw-
szego dnia aż dot�d. 6 Jestem
przekonany, że Ten, który roz-
pocz�ł wśród was� dobre dzieło,
doprowadzi je do końcad, zanim
nadejdzie dzień Chrystusa Jezu-
sae. 7 Słusznie myśl� tak o was
wszystkich, bo jesteście w moim
sercu—wy, którzy razem ze mn�

1:5 �Lub „udział w szerzeniu”. 1:6
�Dosł. „w was”.

zaznajecie niezasłużonej życzli-
wości i wspieracie mnie zarówno
w moich wi�zacha, jak i w obro-
nie dobrej nowiny i umacnianiu
prawa do jej głoszeniab.

8 Bóg mi świadkiem, jak t�sk-
ni� za wami wszystkimi, bo da-
rz� was serdecznymi uczucia-
mi, takimi jak Chrystus Jezus.
9 I wci�ż si� modl�, żeby wasza
miłość coraz bardziej i bardziej
wzrastałac wraz z dokładn� wie-
dz�d i pełnym rozeznanieme—
10 żebyście umieli ocenić, co
naprawd� si� liczy�f, tak by-
ście aż po dzień Chrystusa byli
bez skazy i nie gorszyli innychg

11 i byście dzi�ki Jezusowi
Chrystusowi w obfitości wyda-
wali prawe owoceh na chwał�
i cześć Boga.

12 Chc�, bracia, byście wie-
dzieli, że moja sytuacja w rzeczy-
wistości przyczyniła si� do
rozkrzewienia dobrej nowiny,

1:10 �Lub „żebyście si� upewniali co do
rzeczy ważniejszych”.
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w ciele (1-11)
Spisanie wszystkiego na straty
ze wzgl�du na Chrystusa (7-9)

Usilne zmierzanie do celu (12-21)
Obywatelstwo w niebiosach (20)
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13 bo moje wi�zya ze wzgl�-
du na Chrystusa stały si� pub-
licznie znaneb całej gwardii pre-
toriańskiej i wszystkim innym.
14 A wi�kszość braci pełni�-
cych służb� dla Pana okazuje
jeszcze wi�ksz� odwag� i nieu-
straszenie głosi słowo Boże, bo
z powodu mojego uwi�zienia na-
brali otuchy.

15 Co prawda niektórzy gło-
sz� o Chrystusie, kieruj�c si� za-
wiści� i duchem rywalizacji, ale
inni robi� to z dobrych pobudek.
16 Ci ostatni głosz� o Chrystu-
sie z miłości, bo wiedz�, że zo-
stałem wyznaczony do obrony
dobrej nowinyc, 17 a ci pierwsi
robi� to z kłótliwości, nie z czys-
tych pobudek— żeby przyspo-
rzyć mi cierpień w moich wi�-
zach. 18 I co z tego wynika?
Tylko to, że wszelkimi sposoba-
mi—czy ze złych, czy z dobrych
pobudek—głosi si� o Chrystusie.
A ja si� z tego ciesz�. I dalej b�-
d� si� cieszył, 19 bo wiem, że
to wszystko przyczyni si� do
mojego wybawienia—dzi�ki wa-
szym błaganiomd i dzi�ki wspar-
ciu ducha, którego udziela Jezus
Chrystuse. 20 Właśnie tego wy-
czekuj� i mam nadziej�, że pod
żadnym wzgl�dem nie zostan�
zawstydzony, ale że dzi�ki moje-
mu śmiałemu głoszeniu� Chrys-
tus za moj� spraw�� zostanie te-
raz wywyższony—jak był zawsze
przedtem—niezależnie od tego,
czy b�d� żył, czy umr�f.

21 Bo dla mnie życie to
Chrystusg, a śmierć to zyskh.
22 Jeśli dalej mam żyć w ciele,
moja praca może przynosić owo-
ce. Ale co sam wolałbym wybrać,
tego nie wyjawi�. 23 Jestem
rozdarty z powodu tych dwóch
rzeczy. Z jednej strony pragn�

1:20 �Lub „głoszeniu z cał� swobod�
mowy”. �Dosł. „w moim ciele”.

odejść i być z Chrystusema, bo
to oczywiście jest o wiele lep-
szeb. 24 Ale z drugiej strony
dla was b�dzie lepiej, żebym po-
został w ciele. 25 B�d�c o tym
przekonany, wiem, że pozostan�
i dalej b�d� z wami wszystki-
mi, żebyście mogli robić post�-
py i zaznawać radości płyn�cej
z wiary— 26 żeby z mojego po-
wodu was, naśladowców Chrys-
tusa Jezusa, ta radość wr�cz
przepełniała, kiedy znów do was
przyb�d�.

27 Tylko zachowujcie si��
w sposób godny dobrej nowiny
o Chrystusiec, żebym—czy przyj-
d� i was zobacz�, czy mnie
wśród was nie b�dzie—słyszał,
że trwacie niezachwianie, zjed-
noczeni w myśleniu�, jedno-
myślnie�d walcz�c rami� w ra-
mi� za wiar� w dobr� nowin�,
28 i że w niczym nie dajecie si�
zastraszyć swoim przeciwnikom.
Wszystko to jest dowodem, że ich
czeka zagładae, a was wybawie-
nief—dowodem ze strony Boga.
29 Bo dost�piliście zaszczytu,
żeby nie tylko uwierzyć w Chrys-
tusa, ale też dla niego cierpiećg.
30 Toczycie t� sam� walk� co
ja—któr� sami widzieliścieh, a te-
raz słyszycie, że dalej j� tocz�.

2 Jeśli wi�c dla was, b�d�-
cych w jedności z Chrystu-

sem, znaczy coś jakaś zach�ta,
jakieś pocieszenie wypływaj�-
ce z miłości, duchowa wi�ź�,
serdeczne uczucia i współczucie,
2 sprawcie, żebym zaznał pełni
radości, i b�dźcie jednomyślni,
okazujcie sobie nawzajem tak�
sam� miłość, zachowujcie cał-
kowit� jedność�, b�dźcie zjed-
noczeni w myśleniu i. 3 Nicze-
go nie czyńcie z kłótliwości j czy

1:27 �Lub „post�pujcie jak obywatele”.
�Dosł. „w jednym duchu”. �Lub „jedn�
dusz�”. 2:1 �Dosł. „wspólnota ducha”.
2:2 �Lub „b�dźcie zespoleni w duszy”.
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z próżnościa, ale z pokor�� uwa-
żajcie innych za wyższych od sie-
bieb. 4 I miejcie na oku nie tyl-
ko swoje własne sprawyc, ale też
sprawy drugichd.

5 Zachowujcie takie samo na-
stawienie umysłu, jakie miał
Chrystus Jezuse. 6 Chociaż ist-
niał on w postaci Bożejf, nie
brał pod uwag�, żeby si�gn�ć
po coś, do czego nie miał
prawa, i zrównać si� z Bogiem�g.
7 Przeciwnie, wyzbył si� wszyst-
kiego i przybrał postać nie-
wolnikah. Stał si� człowiekiem�i.
8 Co wi�cej, gdy przyszedł jako
człowiek, okazał pokor� i pozo-
stał posłuszny aż do śmierci j, i to
śmierci na palu m�ki�k. 9 Właś-
nie dlatego Bóg wyniósł go na
wyższe stanowisko l i życzliwie
dał mu imi�, które przewyższa
wszelkie inne imi�m, 10 żeby
w imi� Jezusa zgi�ło si� każde
kolano—tych w niebie, tych
na ziemi i tych pod ziemi�n—
11 i żeby każdy� otwarcie przy-
znał, że Jezus Chrystus jest Pa-
nemo na chwał� Boga, Ojca.

12 Moi kochani, wy zawsze je-
steście posłuszni. Byliście tacy
nie tylko wtedy, gdy wśród
was przebywałem, ale jeszcze
bardziej jesteście tacy teraz,
podczas mojej nieobecności.
Dlatego z l�kiem i drżeniem
wypracowujcie swoje wybawie-
nie. 13 Bo to sam Bóg pobudza
was do czynu zgodnie ze swo-
j� wol�—daje wam i pragnienie,
i siły do działania. 14 Czyń-
cie wszystko bez szemraniap i
sporówq, 15 żeby stać si� ludź-
mi nienagannymi i niewinny-
mi, dziećmi Bożymir bez skazy

2:3 �Lub „uniżeniem umysłu”. 2:6
�Lub „nie brał pod uwag� zagarni�cia,
mianowicie tego, żeby być równym Bo-
gu”. 2:7 �Lub „przybrał postać ludz-
k�”. 2:8 �Zob. Słowniczek poj�ć. 2:11
�Dosł. „każdy j�zyk”.

wśród zepsutego i zdeprawowa-
nego pokoleniaa. W tym świe-
cie świecicie jak źródła światłab,
16 mocno trzymaj�c si� sło-
wa życiac. Dzi�ki temu w dniu
Chrystusa b�d� miał powód do
radości, wiedz�c, że nie biegłem
na darmo, że nie na darmo ci�ż-
ko pracowałem. 17 Nawet jeśli
składam siebie w ofierze�d ni-
czym ofiar� płynn�e, pełni�c
świ�t� służb��, do której i was
pobudza wiara, to si� ciesz�, ra-
duj� si� z wami wszystkimi.
18 Tak samo cieszcie si� i wy,
radujcie si� razem ze mn�.

19 Mam nadziej�, że—jeśli ta-
ka b�dzie wola Pana Jezusa—
wkrótce pośl� do was Tymoteu-
szaf, żebym mógł si� zbudować
wieściami o was. 20 Nie mam
nikogo innego o takim usposo-
bieniu jak on, kto by si� szcze-
rze o was zatroszczył. 21 Bo
wszyscy inni dbaj� o swoje włas-
ne sprawy, a nie o sprawy zwi�-
zane z Jezusem Chrystusem.
22 Wiecie, z jakiej strony dał si�
poznać—że jak dzieckog z ojcem
służył razem ze mn� niczym nie-
wolnik, szerz�c dobr� nowin�.
23 Dlatego to jego mam nadzie-
j� do was posłać, gdy tylko zo-
bacz�, jak ułoż� si� moje spra-
wy. 24 Zreszt� jestem pewny,
że jeśli taka b�dzie wola Pana,
sam też wkrótce dowas przyjd�h.

25 Tymczasem uważam za
konieczne odesłać do was Epa-
frodyta—swojego brata, współ-
pracownika i żołnierza w tej
samej walce—którego do mnie
przysłaliście, żeby służył mi po-
moc� w potrzebiei. 26 On bar-
dzo chce zobaczyć was wszyst-
kich, a jest przygn�biony, bo
usłyszeliście, że zachorował.
27 Rzeczywiście, tak si� rozcho-
rował, że o mało nie umarł. Ale

2:17 �Lub „wylewam siebie na ofiar�”.
�Lub „publiczn� służb�”.
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Bóg si� nad nim zlitował, a właś-
ciwie nie tylko nad nim, ale
też nade mn�, żebym nie zazna-
wał jednego smutku za drugim.
28 Dlatego chc� go wysłać jak
najszybciej, żebyście mogli si�
z nim zobaczyć i znowu zaznać
radości, a ja żebym si� mniej
martwił. 29 Przyjmijcie go ser-
decznie, z najwi�ksz� radości�,
jak to jest w zwyczaju wśród ucz-
niów Pana. I zawsze ceńcie ta-
kich ludzia. 30 Bo ze wzgl�du
na dzieło Chrystusa� był bliski
śmierci, ryzykował życie�, żeby
zrekompensować mi wasz� nieo-
becność—to, że sami nie może-
cie mi służyć pomoc� w potrze-
bieb.

3 Tak wi�c, moi bracia, ciesz-
cie si�, że pozostajecie w jed-

ności z Panemc. Pisanie do was
o tym samym nie jest dla mnie
uci�żliwe, a służy waszemu bez-
pieczeństwu.

2 Strzeżcie si� psów�. Strzeż-
cie si� wyrz�dzaj�cych krzywd�.
Strzeżcie si� tych, którzy oka-
leczaj� ciałod. 3 Bo my podda-
liśmy si� prawdziwemu obrzeza-
niue—my, którzy pełnimy świ�t�
służb� za spraw� ducha Boże-
go i którzy szczycimy si� Chrys-
tusem Jezusemf. Nie pokłada-
my ufności w ciele, 4 choć jeśli
ktokolwiek ma powody do pokła-
dania ufności w ciele, to ja mam.

Jeżeli ktoś inny myśli, że ma
powody do pokładania ufności
w ciele, to ja mam wi�cej: 5 ´

Os-
mego dnia obrzezanyg, z narodu
Izraela, z plemienia Beniamina,
Hebrajczyk, syn Hebrajczykówh;
jeśli chodzi o Prawo—faryze-
usz i; 6 jeśli chodzi o gorliwość—
prześladowca zboru j; jeśli chodzi

2:30 �Możliwe też „dzieło Pana”. �Lub
„wystawiał na niebezpieczeństwo sw�
dusz�”. 3:2 �Chodzi o tych, którzy sta-
j� si� nieczyści w oczach Boga przez to,
co głosz�.

o prawość opart� na Prawie—
człowiek, który okazał si� niena-
ganny. 7 A jednak to, co było
dla mnie zyskiem, ze wzgl�du na
Chrystusa spisałem na straty�a.
8 Tak naprawd� wszystko spisa-
łem na straty ze wzgl�du na nie-
zrównan� wartość wiedzy o swo-
im Panu, Chrystusie Jezusie. Na
rzecz Chrystusa zniosłem t� stra-
t� i uważam to wszystko za ster-
t� śmieci�, żeby tylko zyskać jego
uznanie 9 i być z nim w jed-
ności—nie dzi�ki własnej prawo-
ści, wynikaj�cej z przestrzegania
Prawa, ale dzi�ki prawości wy-
nikaj�cej z wiaryb w Chrystusac,
prawości od Boga opartej na wie-
rzed. 10 Moim celem jest to, że-
by poznać jego samego i moc jego
zmartwychwstaniae, żeby cier-
pieć jak onf i jak on umrzećg—
11 tak by jeśli to możliwe, dost�-
pić wcześniejszego zmartwych-
wstania�h.

12 Nie mówi�, że już otrzyma-
łem to, na co czekam, albo że
już jestem doskonały, ale że nie
ustaj� w wysiłkach�i, by si� prze-
konać, czy ja też zdołam osi�g-
n�ć� to, zewzgl�du na co wybrał�
mnie Chrystus Jezus j. 13 Bra-
cia, ja jeszcze nie uważam, że to
osi�gn�łem�. Ale jedno jest pew-
ne: Zapominam o tym, co za
mn�k, a si�gam po to, co przede
mn�l, 14 i usilnie zmierzam do
celu—po nagrod�m powołania
w gór�n, któr� daje Bóg za spra-
w� Chrystusa Jezusa. 15 Dlate-
go niech ci z nas, którzy s�
dojrzalio, maj� takie samo nasta-
wienie umysłu. A jeśli pod ja-
kimś wzgl�dem myślicie inaczej,
to Bóg wam wyjawi, jakie na-
stawienie jest właściwe. 16 Tak

3:7 �Możliwe też „ch�tnie porzuciłem”.
3:8 �Lub „odpadków”. 3:11 �Dosł.
„zmartwychwstania spośród umar-
łych”. 3:12 �Lub „p�dz�”. �Lub „po-
chwycić; złapać”. �Dosł. „pochwycił”.
3:13 �Lub „pochwyciłem; złapałem”.
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czy inaczej, w jakim stopniu zro-
biliśmy post�py, dalej chodźmy t�
sam� drog�.

17 Bracia, stańcie si� wszys-
cy moimi naśladowcamia i przy-
patrujcie si� tym, którzy ży-
j� zgodnie z przykładem, jaki
wam daliśmy. 18 Bo jest wie-
lu takich—cz�sto o nich wspo-
minałem, a i teraz wspominam
o nich z płaczem—którzy post�-
puj� jak wrogowie pala m�-
ki� Chrystusa. 19 Czeka ich za-
głada. Ich bogiem jest brzuch�.
S� dumni z tego, czego powin-
ni si� wstydzić. I skupiaj� umysły
na rzeczach ziemskichb. 20 Ale
my mamy obywatelstwoc w nie-
biosachd i stamt�d z przej�-
ciem oczekujemy wybawcy, Pa-
na Jezusa Chrystusae, 21 który
przemieni nasze znikome ciało,
żeby było jak jego wspaniałe cia-
łof. Uczyni to za spraw� swojej
mocy, dzi�ki której jest w sta-
nie wszystko sobie podporz�dko-
waćg.

4 Moi bracia, kocham was
i t�skni� za wami. Jesteście

moj� radości� i koron�h. Trwaj-
cie wi�c niezachwianie i przy Pa-
nu, moi kochani.

2 Wzywam Ewodi� i wzywam
Syntych�, żeby były jednomyśl-
ne w służbie dla Pana j. 3 A cie-
bie, wierny współpracowniku�,
prosz�, żebyś im pomagał, bo
walczyły ze mn� rami� w ra-
mi� na rzecz dobrej nowiny, ra-
zem z Klemensem i reszt� mo-
ich współpracowników, których
imiona s� w ksi�dze życiak.

4 Zawsze radujcie si� w służ-
bie dla Pana. Jeszcze raz mówi�:
Radujcie si�!l 5 Niech wasz roz-
s�dek�m stanie si� znany wszyst-
kim ludziom. Pan jest blisko.

3:18 �Zob. Słowniczek poj�ć. 3:19
�Lub „cielesne pragnienia”. 4:3 �Lub
„prawdziwy towarzyszu we wspólnym
jarzmie”. 4:5 �Dosł. „ust�pliwość”.

6 O nic si� nie zamartwiajciea,
ale wszystkie swoje troski po-
wierzajcie Bogu. Zwracajcie si�
do Niego z gor�cymi prośba-
mi, zanoście modlitwy i bła-
gania wraz z podzi�kowaniamib.
7 A pokójc Boży, którego ludz-
ki umysł nie jest w stanie po-
j�ć, b�dzie strzegł waszych
sercd i władz umysłowych� przez
Chrystusa Jezusa.

8 Ponadto, bracia, stale myśl-
cie� o tym, co jest zgodne z
prawd�, co zasługuje na poważ-
ne zainteresowanie, co jest pra-
we, czyste�, miłe, o czym mó-
wi si� dobrze, co jest cnot� i co
jest godne pochwałye. 9 Wpro-
wadzajcie w czyn to, czego si�
ode mnie nauczyliście i co przy-
j�liście, a także co słyszeli-
ście i widzieliście, że sam robi�f.
A Bóg pokoju b�dzie z wami.

10 Jako sługa Pana bardzo si�
ciesz�, że odżyła w was troska
o mnieg. Bo choć o mnie myśleli-
ście, nie mieliście możliwości, że-
by to okazać. 11 Mówi� o tym
nie dlatego, że jestem w po-
trzebie, bo nauczyłem si� zado-
walać tym, co mam�, niezależ-
nie od okolicznościh. 12 Umiem
żyć w biedziei, umiem też żyć
w dostatku. Poznałem tajemnic�
tego, jak być zadowolonymwkaż-
dych warunkach—czy jem do sy-
ta, czy głoduj�, czy mam dużo,
czy nie mam nic. 13 Do wszyst-
kiego mam sił� dzi�ki Temu, któ-
ry mnie umacniaj.

14 Wkażdym razie dobrze zro-
biliście, przychodz�c mi z pomo-
c� w trudnym czasie. 15 Prze-
cież wy, Filipianie, wiecie też, że
gdy po raz pierwszy przekaza-
łem wam dobr� nowin�, a potem
odszedłem z Macedonii, żaden

4:7 �Lub „waszych umysłów; waszych
myśli”. 4:8 �Lub „rozmyślajcie; roz-
ważajcie”. �Lub „nieskalane”. 4:11
�Lub „odczuwać zadowolenie z tego,
co mam”.

ROZDZ. 3
a 1Ko 4:16

2Ts 3:9

b Rz 8:5
Jak 3:15

c Ef 2:19

d Jn 18:36
Ef 2:6
Kol 3:1

e 1Ko 1:7
1Ts 1:10
Tyt 2:13
Heb 9:28

f 1Ko 15:42, 49

g 1Ko 15:27
Heb 2:8

��������������������

ROZDZ. 4
h 1Ts 2:19

i Flp 1:27

j Rz 15:5, 6
1Ko 1:10
2Ko 13:11
Flp 2:2
1Pt 3:8

k Ps 69:28
Łk 10:20

l Ps 64:10
1Ts 5:16

m Tyt 3:2
Jak 3:17

��������������������

szpalta 2
a Mt 6:25

Łk 12:22

b Jn 16:23
Rz 12:12
1Pt 5:6, 7

c Jn 16:33
Rz 5:1

d Kol 3:15

e Kol 3:2

f Flp 3:17

g 2Ko 11:8, 9

h 1Tm 6:6, 8
Heb 13:5

i 1Ko 4:11
2Ko 6:4, 10
2Ko 11:27

j Iz 40:29
2Ko 4:7
2Ko 12:9, 10

1633 FILIPIAN 3:17�do�4:15



1 Paweł, z woli Bożej powo-
łany na apostoła Chrystusa

Jezusa, i nasz brat Tymoteusza

2 do świ�tych w Kolosach, do
wiernych braci b�d�cych w jed-
ności z Chrystusem:

Niech Bóg, nasz Ojciec, oka-
zuje wam niezasłużon� życzli-
wość i udziela pokoju.

3 Zawsze, gdy si� za was mod-
limy, dzi�kujemy Bogu, Ojcu na-
szego Pana, Jezusa Chrystusa,
4 bo usłyszeliśmy o waszej wie-
rze w Chrystusa Jezusa i o mi-
łości, jak� okazujecie wszystkim
świ�tym 5 ze wzgl�du na na-
dziej� zarezerwowan� dla was
w niebiosacha. O tej nadziei usły-

LIST

DO KOLOSAN
ZARY S T R E

´
S C I

1 Przywitanie (1, 2)
Składanie podzi�kowań za wiar�
Kolosan (3-8)

Modlitwa o duchowy wzrost (9-12)
Kluczowa rola Chrystusa (13-23)
Ci�żka praca Pawła na rzecz
zboru (24-29)

2
´
Swi�ta tajemnica Boża—Chrystus (1-5)
Należy si� strzec oszustów (6-15)
Tym, co realne, jest Chrystus (16-23)

3 Stara i nowa osobowość (1-17)
Należy uśmiercić skłonności ciała (5)
Miłość doskonał� wi�zi� jedności (14)

Rady dla członków rodzin
i dla niewolników (18-25)

4 Rady dla panów (1)
„Stale si� módlcie” (2-4)
Należy post�pować m�drze
wobec ludzi postronnych (5, 6)

Końcowe pozdrowienia (7-18)
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1Pt 1:3, 4

zbór nie wymieniał si� ze mn�
w dawaniu i przyjmowaniu, tylko
wy samia. 16 Kiedy byłem w Te-
salonice, przysłaliście mi wspar-
cie, i to dwa razy. 17 Nie zna-
czy to, że oczekuj� prezentów.
Chc� raczej, żebyście spełniali
dobre uczynki�, które b�dzie
można dopisać dowaszego konta.
18 Mam wszystko, czego potrze-
buj�, a nawet wi�cej. Nie brakuje
mi niczego, bo dostałem od Epaf-
rodytab wasz dar—miły zapachc,
godn� przyj�cia ofiar�, która po-
doba si� Bogu. 19 A mój Bóg
odpowiednio do miary swojego

4:17 �Lub „wydawali owoce”.

wielkiego bogactwa przez Chrys-
tusa Jezusawpełni zaspokoi każ-
d� wasz� potrzeb�a. 20 Nasze-
mu Bogu i Ojcu należy si� chwała
po wieczne czasy, już na zawsze.
Amen.

21 Przekażcie moje pozdro-
wienia każdemu świ�temu, b�-
d�cemu w jedności z Chrys-
tusem Jezusem. Przesyłaj� wam
pozdrowienia bracia, którzy s�
ze mn�. 22 Przesyłaj� wam
pozdrowienia wszyscy świ�ci,
a zwłaszcza ci z domu Cezarab.

23 Niech Pan Jezus Chrystus
okazuje wam niezasłużon� życz-
liwość za ducha, którego przeja-
wiacie.
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szeliście dzi�ki głoszeniu praw-
dy, dzi�ki dobrej nowinie,
6 która do was dotarła. Ta dobra
nowina wydaje owoce i szerzy
si� na całym świeciea. I tak samo
jest wśród was od dnia, gdy usły-
szeliście i dokładnie poznaliście
prawd� o niezasłużonej życzli-
wości Bożej. 7 Dowiedzieliście
si� o niej od naszego kochane-
go Epafrasab, naszego współ-
niewolnika, który jest wiernym
sług� Chrystusa i działa w na-
szym imieniu. 8 To on opowie-
dział nam o waszej miłości, któr�
przejawiacie z pomoc� ducha�.

9 Właśnie dlatego od dnia,
gdy o tym usłyszeliśmy, nie
przestajemy modlić si� za wasc

i prosić, żebyście dokładnie po-
znali wol� Boż��d, zdobyli wszel-
k� m�drość i duchowe zrozu-
mieniee 10 i post�powali, jak
przystało na sług Jehowy�, tak
by Mu si� w pełni podobać,
dalej wydaj�c owoce w postaci
wszelkich dobrych czynów i po-
gł�biaj�c dokładn� wiedz� o Bo-
guf. 11 Niech On stosownie
do swojej wielkiej pot�gi umoc-
ni was wszelk� moc�g, żebyście
mogli znieść wszystko cierpli-
wie i z radości� 12 i dzi�kować
Ojcu, że z Jego pomoc� staliście
si� godni otrzymać dziedzictwo,
które przypada świ�tymh prze-
bywaj�cym w świetle.

13 On nas uwolnił spod wła-
dzy ciemności i i przeniósł do
królestwa swojego ukochanego
Syna, 14 poprzez którego do-
st�pujemy wyzwolenia na pod-
stawie okupu—przebaczenia na-
szych grzechów j. 15 On jest
obrazem niewidzialnego Bo-
gak, pierwszym� spośród całego

1:8 �Dosł. „waszej miłości w duchu”.
1:9 �Lub „zostali napełnieni dokładn�
wiedz� o woli Bożej”. 1:10 �Zob. Doda-
tek A5. 1:15 �Dosł. „pierworodnym”.

stworzeniaa. 16 Wszystko inne
w niebie i na ziemi, to, co wi-
dzialne i co niewidzialne—czy to
trony, zwierzchnictwa, rz�dy, czy
władze—zostało stworzone za je-
go pośrednictwemb. Wszystko to
zostało stworzone poprzez nie-
goc i dla niego. 17 On był przed
wszystkim innymd i wszystko in-
ne zacz�ło istnieć za jego pośred-
nictwem. 18 On też jest głow�
ciała, zborue. On jest pocz�tkiem,
jest pierworodnym z umarłychf,
żeby był pierwszy we wszystkim.
19 Bo Bogu si� spodobało, że-
by w nim znalazła si�� cała peł-
niag 20 i żeby poprzez niego na
nowo pojednać ze sob� wszyst-
ko inneh—czy to na ziemi, czy w
niebiosach—ustanawiaj�c pokój
przez krew i, któr� on przelał na
palu m�ki�.

21 Właśnie was, którzy kie-
dyś byliście wrogami Boga, od-
dalonymi od Niego, bo skupia-
liście umysły na niegodziwych
uczynkach, 22 On teraz pojed-
nał ze sob� za spraw� tego, któ-
ry wydał na śmierć swoje ludz-
kie ciało. Zrobił to, żebyście
mogli być w Jego oczach świ�-
ci, nieskalani, bez zarzutuj—
23 oczywiście pod warunkiem
że zachowujecie wiar�k, mocno
osadzeni na fundamenciel i nie-
zachwianim, i że odk�d usłysze-
liście dobr� nowin�, nie dajecie
si� odwieść od swojej nadziei.
Ta dobra nowina była głoszona
na całym świecie�n i ja, Paweł,
stałem si� jej sług�o.

24 Ciesz� si� teraz ze swoich
cierpień ze wzgl�du na wasp. Zno-
sz� udr�ki jak Chrystus i uwa-
żam, że moje ciało nie zazna-
ło ich jeszcze w pełnej mierze
na rzecz jego ciałaq, czyli zborur.

1:19 �Dosł. „zamieszkała”. 1:20 �Zob.
Słowniczek poj�ć. 1:23 �Lub „wszelkie-
mu stworzeniu pod niebem”.
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25 Stałem si� sług� tego zboru,
bo dla waszego dobra Bóg po-
wierzył mi zadanie�a, żebym
w pełni rozgłosił słowo Boże—
26 świ�t� tajemnic�b, która od
minionych systemów rzeczy�
i od minionych pokoleń była
ukrytac, a teraz została ujaw-
niona Jego świ�tym sługomd.
27 Bóg zechciał wyjawić innym
narodom, jak wspaniałe bogac-
two si� z ni� wi�żee. T� świ�t�
tajemnic� jest Chrystus b�d�cy
w jedności z wami—co oznacza
dla was nadziej� na udział w jego
chwalef. 28 To o nim głosimy,
napominaj�c i z wszelk� m�droś-
ci� nauczaj�c każdego człowie-
ka, żeby każdego postawić przed
Bogiem jako dojrzałego ucznia
Chrystusa�g. 29 Właśnie w tym
celu ci�żko pracuj�, wyt�żam si�
z pomoc� Jego siły, która pot�ż-
nie na mnie oddziałujeh.

2 Chc�, żebyście wiedzieli, jak
ci�żk� walk� tocz� na wasz�

rzecz i na rzecz tych w Laody-
cei i oraz wszystkich innych, któ-
rzy nie widzieli mnie osobiście�.
2 Robi� to, żeby ich serca za-
znały pocieszenia j i żeby wszyst-
kich zespalała miłośćk, tak by
posiedli wszelkie bogactwa wy-
nikaj�ce z dobrego zrozumienia
prawdy—którego s� całkowicie
pewni—i zdobyli dokładn� wie-
dz� o świ�tej tajemnicy Bożej,
o Chrystusiel. 3 To on skry-
wa w sobie wszelkie skarby
m�drości i wiedzym. 4 Mówi�
o tym, żeby was nikt nie zwo-
dził przekonuj�cymi argumenta-
mi. 5 Chociaż fizycznie nie ma
mnie wśród was, to jednak du-
chem jestem z wami. Ciesz� si�,

1:25 �Lub „obowi�zki szafarza”. 1:26
�Lub „minionych epok”. Zob. Słowni-
czek poj�ć. 1:28 �Lub „jako zupełnego
w jedności z Chrystusem”. 2:1 �Dosł.
„nie widzieli mojego oblicza w ciele”.

widz�c wśród was należyty po-
rz�deka i niewzruszon� wiar� w
Chrystusab.

6 Skoro wi�c przyj�liście Pa-
na Chrystusa Jezusa, dalej po-
zostawajcie z nim w jedności.
7 B�dźcie w niego wkorzenieni,
dalej budujcie si� na jego fun-
damenciec i utwierdzajcie si�
w wierzed—tak jak was uczono.
I b�dźcie przepełnieni wdzi�cz-
ności�e.

8 Uważajcie, żeby nikt nie
wzi�ł was w niewol�� przez filo-
zofi� i zwykłe oszustwof oparte
na ludzkiej tradycji, na elemen-
tarnych zasadach rz�dz�cych
tym światem, a nie na Chrystu-
sie. 9 Bo to on w całej pełni jest
ucieleśnieniem� Bożych przymio-
tówg. 10 Tak wi�c dzi�ki temu,
który jest głow� wszelkiego rz�-
du i władzyh, nie brakuje wam
niczego�. 11 Dzi�ki wi�zi z nim
poddaliście si� obrzezaniu bez
udziału r�k— przestaj�c ulegać
woli ciała i — obrzezaniu właści-
wemu Chrystusowi j. 12 Przyj-
muj�c chrzest taki jak on, zosta-
liście z nim pogrzebanik i dzi�ki
wi�zi z nim zostaliście też razem
ożywieni l, bo uwierzyliście w moc
Boga, który go wzbudził z mart-
wychm.

13 Chociaż byliście martwi z
powodu swoich przewinień i nie-
obrzezani na ciele, Bóg was oży-
wił, żebyście byli z nim w jed-
nościn.

˙
Zyczliwie przebaczył nam

wszystkie nasze przewinieniao

14 i unieważnił� spisany r�cz-
nie dokumentp, który składał si�
z postanowieńq i świadczył prze-
ciwko namr. Usun�ł go z drogi
przez przybicie do pala m�ki�s.

2:8 �Lub „uprowadził was jako swój łup”.
2:9 �Dosł. „bo w nim mieszka cieleśnie
cała pełnia”. 2:10 �Lub „macie pełni�”.
2:14 �Dosł. „wymazał”. �Zob. Słowni-
czek poj�ć.
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15 Za spraw� pala m�ki� obna-
żył rz�dy i władze, wystawił je na
widok publiczny jako pokonanea

i poprowadził w pochodzie try-
umfalnym.

16 Dlatego niech was nikt nie
os�dza z powodu jedzenia i piciab

czy obchodzenia jakiegoś świ�-
ta, przestrzegania nowiuc albo
szabatud. 17 Te rzeczy s� tylko
cieniem tego, co ma nadejśće,
a tym, co realne, jest Chrys-
tusf. 18 Niech was nie pozba-
wia nagrody żaden człowiekg,
który lubuje si� w fałszywej po-
korze i kulcie aniołów, szczyc�c
si� swoimi wizjami�. Taki czło-
wiek w rzeczywistości chełpi si��
bez uzasadnionego powodu swo-
im cielesnym sposobem myśle-
nia, 19 a nie trzyma si� moc-
no głowyh—tego, który żywi całe
ciało, który je harmonijnie zespa-
la przez stawy i wi�zadła i spra-
wia, że ono wci�ż rośnie, przy
czym wzrost ten daje Bóg i.

20 Jeżeli umarliście razem z
Chrystusem, odrzucaj�c elemen-
tarne zasady rz�dz�ce tym świa-
temj, to dlaczego żyjecie tak,
jakbyście dalej byli cz�ści� świa-
ta? Dlaczego dalej słuchacie za-
kazów w rodzajuk: 21 „Nie ru-
szaj, nie próbuj, nie dotykaj”?
22 Przecież dotycz� one te-
go, co w wyniku spożycia u-
lega zniszczeniu, i s� oparte na
nakazach i naukach ludzkich l.
23 Nakazy te—zwi�zane z sa-
mowolnie obran� form� kul-
tu, fałszyw� pokor� i surowym
traktowaniem ciałam — na po-
zór s� przejawem m�drości, ale

2:15 �Możliwe też „za jego spraw�”,
czyli za spraw� Chrystusa. 2:18 �Lub
„‚stawiaj�c stop�’ na czymś, co zoba-
czył”. Słowa „stawiaj�c stop�” pocho-
dz� z obrz�dów inicjacyjnych odpra-
wianych podczas pogańskich misteriów.
�Lub „nadyma si�”.

w walce z dogadzaniem ciału nie
maj� żadnej wartości.

3 Jeżeli zostaliście ożywieni z
Chrystusema, to zabiegajcie�

o to, co w górze, gdzie Chrys-
tus zasiada po prawej stronie Bo-
gab. 2 Wci�ż skupiajcie umysły
na tym, co w górzec, a nie na
tym, co na ziemid. 3 Bo umar-
liście, a wasze życie jest ukryte
w Chrystusie, b�d�cym w jedno-
ści z Bogiem. 4 Kiedy Chrys-
tus, nasze życiee, zostanie ujaw-
niony w chwale, wtedy również
wy zostaniecie ujawnieni z nim w
chwalef.

5 Dlatego uśmierćcie skłon-
ności swojego ciała�g, jeśli chodzi
o niemoralne kontakty seksual-
ne�, nieczystość, niepohamowa-
ne ż�dze seksualneh, złe prag-
nienia oraz chciwość, która jest
bałwochwalstwem. 6 Wszystko
to ści�ga na ludzi gniew Boży.
7 Wy sami, prowadz�c dawny
styl życia, też tak post�powali-
ście i. 8 Ale teraz musicie od-
rzucić to wszystko: złość, gniew,
zło j, obraźliw� mow��k. I niech
z waszych ust nie wychodz� nie-
przyzwoite słowa l. 9 Nie okła-
mujcie si� nawzajemm. Zrzućcie
z siebie star� osobowość�n razem
z typowymi dla niej uczynkami
10 i włóżcie na siebie now� oso-
bowośćo, która pod wpływem do-
kładnej wiedzy wci�ż si� odnawia
na obraz Tego, który j� stworzyłp.
11 W tym stanie nie ma różnicy
mi�dzy Grekiem i

˙
Zydem, obrze-

zaniem i nieobrzezaniem, cudzo-
ziemcem, Scyt��, niewolnikiem
czy wolnym, lecz Chrystus jest
wszystkim we wszystkimq.

3:1 �Dosł. „szukajcie”. 3:5 �Dosł.
„członki, które s� na ziemi”. �Dosł.
„rozpust�”. Gr. porneı́a. Zob. Słowni-
czek poj�ć. 3:8 �Lub „zniewagi słow-
ne”. 3:9 �Dosł. „starego człowieka”.
3:11 �Określenie to odnoszono do ludzi
niecywilizowanych.

ROZDZ. 2
a 1Jn 5:4

Obj 3:21

b Rz 14:3, 17

c Ps 81:3

d Rz 14:6

e Heb 8:5
Heb 10:1

f Jn 14:6
Heb 9:11, 12

g Flp 3:14

h Ef 1:22, 23

i Ef 2:21
Ef 4:16

j Gal 4:3
Kol 2:8

k Ef 2:15
Kol 2:14

l Mt 15:9

m 1Tm 4:3
��������������������

szpalta 2
��������������������

ROZDZ. 3
a Ef 2:6

b Ps 110:1
1Pt 3:22

c Flp 3:20
Flp 4:8
1Pt 1:13

d 1Jn 2:15

e Jn 11:25

f 1Ko 15:42, 43

g Mk 9:43
Gal 5:24

h 1Ko 6:18
Ef 5:3

i 1Ko 6:9-11
Ef 2:3
Tyt 3:3

j 1Pt 2:1

k Ef 4:31

l Ef 5:3, 4

m Ef 4:25
Obj 21:8

n Ef 4:22

o Rz 12:2
Ef 4:24

p Rdz 1:26, 27
1Pt 1:16

q Gal 3:28
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12 Tak wi�c jako wybrani
przez Bogaa—świ�ci, których On
kocha—ubierzcie si� w serdecz-
ne współczucieb, życzliwość, po-
kor��c, łagodnośćd i cierpliwośće.
13 Znoście jedni drugich i wspa-
niałomyślnie przebaczajcie sobie
nawzajemf, nawet jeśli ktoś ma
powód do narzekania na drugie-
gog. Jak Jehowa� wspaniałomyśl-
nie wam przebaczył, tak samo
róbcie i wyh. 14 Oprócz tego
wszystkiego ubierzcie si� w mi-
łość i, bo jest to doskonała wi�ź
jedności j.

15 Niech w waszych sercach
panuje pokój Chrystusowyk, bo
właśnie do tego zostaliście po-
wołani—żeby mieć ten pokój
i tworzyć jedno ciało. I okazujcie
si� wdzi�czni. 16 Niech słowo
Chrystusa wypełnia was bez re-
szty� i udziela wam wszelkiej
m�drości. Wci�ż nauczajcie i za-
ch�cajcie si� nawzajem� psal-
mami l, pieśniami pochwalnymi
dla Boga i pieśniami duchowy-
mi wyrażaj�cymi wdzi�czność�,
śpiewaj�c Jehowie� w swoich
sercachm. 17 I cokolwiek mó-
wicie lub czynicie, wszystko to
róbcie w imi� Pana Jezusa, dzi�-
kuj�c przez niego Bogu, Ojcun.

18 ˙
Zony, b�dźcie podporz�d-

kowane swoim m�żomo, jak
przystało na osoby b�d�ce ucz-
niami Pana. 19 M�żowie, ko-
chajcie swoje żonyp i nie b�dźcie
dla nich szorstcy�q. 20 Dzie-
ci, b�dźcie posłuszne swoim
rodzicom we wszystkimr, bo
to si� podoba Panu. 21 Ojco-
wie, nie rozdrażniajcie swoich
dziecis, żeby nie wpadły w przy-

3:12 �Lub „uniżenie umysłu”. 3:13, 16,
22-24 �Zob. Dodatek A5. 3:16 �Dosł.
„mieszka w was bogato”. �Lub „udzie-
lajcie rad sobie nawzajem”. �Lub
„wdzi�cznymi pieśniami duchowymi”.
3:19 �Lub „nie b�dźcie na nie gorzko za-
gniewani”.

gn�bienie�. 22 Niewolnicy, we
wszystkim b�dźcie posłuszni
swoim panom�a—nie tylko wte-
dy, kiedy was obserwuj��, jak-
byście chcieli przypodobać si�
ludziom, lecz ze szczerego ser-
ca, z bojaźni� wobec Jehowy�.
23 Cokolwiek robicie, róbcie to
z całej duszy� jak dla Jehowy�b,
a nie dla ludzi, 24 bo przecież
wiecie, że to od Jehowy� otrzy-
macie w nagrod� dziedzictwoc.
Służcie Panu, Chrystusowi, jak
niewolnicy. 25 Kto czyni zło,
ten na pewno otrzyma za nie od-
płat�d. Bóg nie jest stronniczye.

4 Panowie, traktujcie swoich
niewolników sprawiedliwie,

tak jak należy, wiedz�c, że wy
też macie Pana w niebief.

2 Stale si� módlcieg, pozo-
stawajcie w zwi�zku z tym czuj-
ni. Składajcie podzi�kowaniah,
3 a zarazem módlcie si� za nas i,
żeby Bóg otworzył nam drzwi do
głoszenia słowa, do przekazywa-
nia świ�tej tajemnicy o Chrystu-
sie, z powodu której jestem w
wi�zach j— 4 żebym obwieścił
j� tak, jak powinienem.

5 Post�pujcie m�drze wobec
ludzi postronnych, robi�c jak
najlepszy użytek ze swojego cza-
su�k. 6 Niech wasze słowa za-
wsze b�d� ujmuj�ce, przypra-
wione sol� l, żebyście każdemu
umieli dać właściw� odpowiedźm.

7 O wszystkim, co u mnie no-
wego, opowie wam Tychikn, mój
kochany brat oraz wierny sługa
i niewolnik Pana tak samo jak
ja. 8 Posyłam go do was właś-
nie po to, żebyście wiedzieli, co
u nas słychać, i żeby pocieszył
wasze serca. 9 Przyjdzie on ra-

3:21 �Lub „nie uległy zniech�ceniu”.
3:22 �Dosł. „panom według ciała”.
�Dosł. „nie przez służb� dla oka”. 3:23
�Zob. Słowniczek poj�ć. 4:5 �Dosł.
„wykupuj�c sobie wyznaczony czas”.

ROZDZ. 3
a 1Pt 2:9
b Flp 2:1, 2
c Rz 12:16
d Tyt 3:2
e Ef 4:1, 2

1Ts 5:14
f Prz 19:11

Ef 4:32
1Pt 4:8

g Mt 18:15
h Mt 6:14

Mk 11:25
i 1Jn 3:23
j 1Ko 13:4-7
k Jn 14:27

Flp 4:7
l 1Ko 14:26
m Ef 5:19
n 1Ko 10:31
o Ef 5:22

1Pt 3:1
p Ef 5:25

1Pt 3:7
q Ef 4:31
r Prz 6:20

Łk 2:51
Ef 6:1

s Ef 6:4
��������������������

szpalta 2
a Ef 6:5, 6

Tyt 2:9
1Pt 2:18

b Łk 10:27
Rz 12:11

c Ef 6:8
1Pt 1:3, 4

d Rz 2:6
Gal 6:7

e Rz 2:11
1Pt 1:17

��������������������

ROZDZ. 4
f Ef 6:9
g Łk 18:1

Rz 12:12
Ef 6:18

h Kol 3:15
1Ts 5:18

i Rz 15:30
j Ef 6:19, 20

Flp 1:7
k Ef 5:15, 16
l Mt 5:13

Mk 9:50
m 1Pt 3:15
n Ef 6:21, 22
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PIERWSZY LIST

DO TESALONICZAN
ZARY S T R E

´
S C I

1 Przywitanie (1)
Składanie podzi�kowań za wiar�
Tesaloniczan (2-10)

2 Służba Pawła w Tesalonice (1-12)
Tesaloniczanie przyjmuj�
słowo Boże (13-16)

Paweł bardzo pragnie zobaczyć si�
z Tesaloniczanami (17-20)

3 Paweł zaniepokojony czeka
w Atenach (1-5)

Tymoteusz przynosi pocieszaj�ce
nowiny (6-10)

Modlitwa za Tesaloniczan (11-13)

4 Ostrzeżenie przed niemoralności� (1-8)
Zach�ta, żeby kochać drugich
w wi�kszym stopniu (9-12)
�Dbajcie o swoje własne
sprawy’ (11)

Zmarli w jedności z Chrystusem
powstan� pierwsi (13-18)

5 Przyjście dnia Jehowy (1-5)
„Pokój i bezpieczeństwo!” (3)

„Czuwajmy i miejmy trzeźwy
umysł” (6-11)

Usilne zach�ty (12-24)
Końcowe pozdrowienia (25-28)

1639 KOLOSAN 4:10 do 1 TESALONICZAN Zarys treści
zem z Onezymema, moim wier-
nym, kochanym bratem, który
jest z waszego terenu, i obaj
opowiedz� wam o wszystkim, co
si� tutaj dzieje.

10 Przesyła wam pozdrowie-
nia mój współwi�zień Arys-
tarchb, a także kuzyn Barnabasa
Marekc (co do którego otrzyma-
liście wskazówki, żeby go ser-
decznie przyj�ćd, gdy do was
przyjdzie) 11 i Jezus nazywa-
ny Justusem. Spośród obrzeza-
nych tylko oni współpracuj� ze
mn� na rzecz Królestwa Bożego.
Stali si� dla mnie źródłem wiel-
kiego pocieszenia�. 12 Przesy-
ła wam pozdrowienia Epafrase,
który jest spośród was, niewol-
nik Chrystusa Jezusa. On za-
wsze żarliwie si� za was modli�,
żebyście na koniec okazali si�
dojrzali� i mocno przekonani, że

4:11 �Lub „krzepi�c� pomoc�”. 4:12
�Dosł. „walczy za was w modlitwach”.
�Dosł. „zupełni”.

spełni si� każdy aspekt woli Bo-
żej. 13 Mog� poświadczyć, że
dla waszego dobra oraz dla do-
bra braci w Laodycei i w Hiera-
polis zdobywa si� na wielkie wy-
siłki.

14 Przesyła wam pozdrowie-
nia nasz kochany lekarz Łukasza,
a także Demasb. 15 Przekaż-
cie moje pozdrowienia braciom
w Laodycei, jak również Nim-
fie i zborowi, który spotyka si�
w jej domuc. 16 A gdy już ten
list zostanie wśród was odczy-
tany, zadbajcie, żeby odczyta-
nod go też w zborze w Laody-
cei. Z kolei wy zapoznajcie si�
z tym, który wysyłam do La-
odycei. 17 I powiedzcie Archi-
powie: „Przykładaj si� do służby,
któr� powierzył ci Pan”.

18 A tu ja, Paweł, własno-
r�cznie dopisuj� swoje pozdro-
wieniaf. Nie zapominajcie o mo-
ich wi�zachg. Obyście zaznawali
niezasłużonej życzliwości.

ROZDZ. 4
a Flm 10

b Dz 19:29
Dz 20:4
Dz 27:2

c Dz 12:12
Dz 15:37
Flm 23, 24

d Rz 15:7

e Kol 1:7, 8
��������������������

szpalta 2
a Łk 1:3

Dz 1:1

b Flm 23, 24

c Rz 16:5
1Ko 16:19

d 1Ts 5:27

e Flm 1, 2

f 2Ts 3:17

g Flp 1:7
Flm 9



1 Paweł, Sylwan�a i Tymote-
uszb do zboru w Tesalonice,

do b�d�cych w jedności z Bo-
giem, Ojcem, i Panem Jezusem
Chrystusem:

Obyście zaznawali niezasłu-
żonej życzliwości i pokoju.

2 Zawsze dzi�kujemy Bogu,
gdy wspominamy o was wszyst-
kich w swoich modlitwachc.
3 Stale wspominamy przed na-
szym Bogiem i Ojcem wasz� wier-
n� prac�, pełen miłości trud,
oraz wasz� wytrwałość, któr�
okazujecie dzi�ki nadzieid pokła-
danej w naszym Panu, Jezu-
sie Chrystusie. 4 Wiemy, bracia,
że Bóg was pokochał i wybrał,
5 bo dobra nowina, któr� wam
głosiliśmy, nie ograniczała si�
tylko do samych słów. Przeka-
zywaliśmy j� z moc�—za spra-
w� ducha świ�tego i z gł�bo-
kim przekonaniem. Zreszt� sami
wiecie, jak działaliśmy na wasz�
rzecz. 6 A wy staliście si� na-
śladowcami naszymie i Panaf, bo
pomimo ogromnej udr�kig przy-
j�liście słowo Boże z radości�,
której źródłem jest duch świ�ty,
7 i tym samym staliście si� wzo-
rem dla wszystkich wierz�cych
w Macedonii i w Achai.

8 W rzeczywistości słowo Je-
howy� rozniosło si� dzi�ki wam
nie tylko po Macedonii i Achai.
Wieści o waszej wierze w Bo-
ga rozeszły si� wsz�dzieh, tak iż
nie musimy już nic o tym mó-
wić. 9 Wszyscy sami opowiada-
j�, jak po raz pierwszy do
was przybyliśmy i jak porzucili-
ście swoje bożki i, a nawróciliście
si� do żywego, prawdziwego Bo-
ga, żeby być Jego niewolnika-
mi, 10 i oczekujecie przybycia
z niebios Jego Syna j, którego
On wzbudził z martwych—Jezu-

1:1 �Nazywany też Sylasem. 1:8 �Zob.
Dodatek A5.

sa, który nas ratuje od nadcho-
dz�cego gniewu Bożegoa.

2 Sami z pewności� wiecie,
bracia, że nasza wizyta u was

nie okazała si� daremnab. 2 Bo
jak wam wiadomo, choć wcześ-
niej w Filippi zaznaliśmy cier-
pień i zostaliśmy potraktowani
zuchwalec, to dzi�ki naszemu Bo-
gu zdobyliśmy si� na śmiałość�,
żeby mimo wielkiego sprzeciwu�
opowiedzieć wam dobr� nowi-
n� od Bogad. 3 Udzielaj�c wam
usilnych zach�t, nie kierujemy
si� bł�dnymi pogl�dami czy nie-
czystymi pobudkami, nie ucieka-
my si� też do podst�pu. 4 Sko-
ro Bóg uznał nas za godnych
powierzenia nam dobrej nowiny,
głosimy tak, żeby podobać si�
nie ludziom, ale właśnie Bogu,
który bada nasze sercae.

5 Wiecie przecież, że nigdy
nie posługiwaliśmy si� pochleb-
stwami ani niczego nie uda-
waliśmy, żeby coś zyskaćf. Bóg
świadkiem! 6 Nie zabiegaliśmy
też o chwał� u ludzi: ani u was,
ani u innych. Jako apostołowie
Chrystusa mogliśmy was obci�-
żyć wielkimi kosztamig. 7 Tym-
czasem staliśmy si� wśród was
delikatni jak karmi�ca matka,
która czule troszczy si�� o swo-
je dzieci. 8 Darzyliśmy was tak
serdecznymi uczuciami, że byli-
śmy zdecydowani� nie tylko
przekazać wam dobr� nowin� od
Boga, ale też oddać wam sa-
mych siebie�h. Bardzo was poko-
chaliśmy i.

9 Z pewności� pami�tacie,
bracia, nasz� ci�żk� prac�, nasz
wielki trud. Pracowaliśmy dniem
i noc�, żeby głosz�c wam do-
br� nowin� od Boga, dla niko-

2:2 �Lub „odwag�”. �Możliwe też
„z wielkim zmaganiem”. 2:7 �Lub „pie-
l�gnuje”. 2:8 �Dosł. „mieliśmy upodo-
banie”. �Lub „swoje dusze”.

ROZDZ. 1
a Dz 15:22

1Pt 5:12

b Dz 16:1, 2

c 2Ts 1:11, 12

d 1Pt 1:3, 4

e 1Ko 11:1
Flp 3:17
2Ts 3:9

f 1Pt 2:21

g 1Ts 2:14

h 2Ts 1:4

i 1Ko 10:14
1Ko 12:2
Gal 4:8
1Jn 5:21

j Dz 1:10, 11
Tyt 2:13

��������������������

szpalta 2
a 1Ts 5:2

2Pt 3:12
��������������������

ROZDZ. 2
b Dz 17:1, 4

c Dz 16:12
Dz 16:22-24

d Dz 17:1, 2

e Prz 17:3
Jer 11:20

f Dz 20:33

g 2Ko 11:9
2Ts 3:8, 10

h Jn 15:13

i Jn 13:35
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go z was nie stać si� ci�żarema.
10 I wy, i Bóg jesteście świad-
kami, jak lojalnie, sprawiedliwie
i nienagannie post�powaliśmy
wobec was, wierz�cych. 11 Do-
brze wiecie, że obchodziliśmy
si� z wami jak ojciecb ze swoimi
dziećmi—usilnie was zach�cali-
śmy, pocieszaliśmy i stanowczo
nawoływaliśmy każdego z wasc,
12 żebyście dalej post�powali,
jak przystało na sług Bogad, któ-
ry was powołuje do swojego Kró-
lestwae i chwałyf.

13 Stale też dzi�kujemy Bo-
gug, bo gdy usłyszeliście od nas
słowo Boże, przyj�liście je właś-
nie takim, jakie jest naprawd�—
nie jako słowo ludzkie, ale jako
słowo Boże, które na was, wie-
rz�cych, wywiera wpływ. 14 I
spotkało was, bracia, to co zbo-
ry Boże w Judei, które pozosta-
j� w jedności z Chrystusem Je-
zusem—z r�k własnych rodaków
wycierpieliścieh to samo, co one
cierpi� z r�k

˙
Zydów, 15 którzy

zabili nawet Pana Jezusa i oraz
proroków, a i nas prześladowali j.
Nie podobaj� si� Bogu i tylko
wszystkim szkodz�, 16 bo pró-
buj� nas powstrzymać od głosze-
nia ludziom z innych narodów,
żeby mogli zostać wybawienik.
W rezultacie stale powi�kszaj�
swój grzech. Ale nadci�ga już na
nich gniew Boży l.

17 Bracia, kiedy na krótko
byliśmy z wami rozdzieleni�—
ciałem, nie sercem— bardzo za
wami t�skniliśmy i robiliśmy
wszystko, żeby zobaczyć was
osobiście�. 18 Chcieliśmy do
was przyjść — ja, Paweł, próbo-
wałem nie tylko raz, ale dwa ra-
zy, jednak Szatan przeci�ł nam
drog�. 19 Bo kto jest nasz� na-
dziej�, radości�, koron�, któr�

2:17 �Lub „osierociliśmy was”. �Dosł.
„zobaczyć wasze oblicze”.

b�dziemy si� szczycić przed na-
szym Panem, Jezusem, podczas
jego obecności? Czy nie wy?a

20 To wy jesteście nasz� chwa-
ł� i radości�.

3 Nie mog�c wi�c już dłużej
czekać, postanowiliśmy� po-

zostać w Atenach samib, 2 a Ty-
moteuszac, naszego brata i sług�
Bożego�, który głosi dobr� nowi-
n� o Chrystusie, wysłaliśmy, żeby
was umocnił i pokrzepił z korzyś-
ci� dla waszej wiary, 3 tak by te
cierpienia nikim nie wstrz�sn�-
ły�. Bo sami wiecie, że nie może-
my ich unikn�ć�d. 4 Gdy u was
byliśmy, zapowiadaliśmy wam, że
b�dziemy znosić cierpienia, i jak
wiecie, tak właśnie si� stałoe.
5 Kiedy wi�c nie mogłem już
dłużej czekać, posłałem Tymote-
usza, żeby si� dowiedział, czy po-
zostajecie wiernif, czy Kusicielg

w jakiś sposób was nie skusił, bo
wtedy nasz trud okazałby si� da-
remny.

6 A teraz Tymoteusz przy-
szedł od wash i przyniósł nam
dobre nowiny o waszej wierności
i miłości, a także o tym, że za-
wsze miło nas wspominacie i go-
r�co pragniecie nas zobaczyć,
tak samo jak my was. 7 Tak
wi�c, bracia, dzi�ki wam i wier-
ności, jak� okazujecie, zaznali-
śmy pocieszenia w każdej naszej
udr�ce� i cierpieniu i. 8 Teraz
dopiero wst�piło w nas życie�, bo
niezachwianie trwacie przy Panu.
9 Jak możemy podzi�kować za
was Bogu—za wielk� radość, jak�
odczuwamy przed Nim z waszego
powodu? 10 Dniem i noc� zano-
simy błagania, tak żarliwie, jak

3:1 �Paweł używa tu liczby mnogiej
w odniesieniu do samego siebie. 3:2
�Możliwe też „i Bożego współpracow-
nika”. 3:3 �Lub „tak by wskutek tych
cierpień nikt si� nie zachwiał”. �Lub
„że do tego zostaliśmy wyznaczeni”.
3:7 �Dosł. „potrzebie”. 3:8 �Dosł. „te-
raz żyjemy”.
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tylko możemy, żeby zobaczyć was
osobiście� i uzupełnić to, czego
brakuje waszej wierzea.

11 Oby wi�c sam nasz Bóg i
Ojciec oraz nasz Pan, Jezus,
utorował nam drog� do was.
12 I oby Pan sprawił, żebyście
wzrastali w miłości do siebie na-
wzajemb oraz do wszystkich in-
nych—żeby ta miłość wr�cz was
przepełniała, jak nas przepeł-
nia miłość do was. 13 Niech
w ten sposób umocni wasze ser-
ca, żeby były nienaganne, świ�te
przed naszym Bogiemc i Ojcem
podczas obecności naszego Pa-
na, Jezusad, ze wszystkimi jego
świ�tymi.

4 Ponadto, bracia, prosimy
was, apelujemy w imi� Pa-

na Jezusa: post�pujcie tak, że-
by podobać si� Bogue—zgodnie
z naszymi pouczeniami. Już tak
post�pujecie, ale czyńcie to da-
lej w jeszcze wi�kszym stopniu.
2 Wiecie przecież, jakie nakazy�
daliśmy wam w imi� Pana Je-
zusa.

3 Wol� Boż� jest to, żeby-
ście byli świ�cif i powstrzymy-
wali si� od niemoralnych kon-
taktów seksualnych�g. 4 Każdy
z was powinien wiedzieć, jak pa-
nować nad swoim ciałem�h, żeby
było świ�te i i godne szacunku,
5 i nie ulegać nienasyconym,
niepohamowanym ż�dzom sek-
sualnymj, jak narody, które nie
znaj� Bogak. 6 Nikt nie może
przekraczać stosownych granic
i krzywdzić w tej sprawie swoje-
go brata, ponieważ Jehowa� wy-
mierza za to wszystko kar�.
Mówiliśmy wam o tym już wcześ-
niej i wyraźnie was ostrzegliśmy.

3:10 �Dosł. „zobaczyć wasze oblicze”.
4:2 �Lub „pouczenia”. 4:3 �Dosł. „roz-
pusty”. Gr. porneı́a. Zob. Słowniczek po-
j�ć. 4:4 �Dosł. „naczyniem”. 4:6, 15
�Zob. Dodatek A5.

7 Bo Bóg nie powołał nas do ży-
cia w nieczystości, lecz w świ�-
tościa. 8 Kto wi�c to lekcewa-
ży, lekceważy nie człowieka, ale
Bogab, który wam daje swojego
świ�tego duchac.

9 A jeśli chodzi o miłość bra-
tersk�d, nie musimy wam o tym
pisać, bo to Bóg was uczy ko-
chać siebie nawzajeme. 10 I w
rzeczywistości wy już tak post�-
pujecie wobec wszystkich bra-
ci w całej Macedonii. Ale usilnie
zach�camy was, bracia, żebyście
czynili to w jeszcze wi�kszym
stopniu. 11 Postawcie sobie za
cel, żeby prowadzić spokojne
życief oraz dbać o swoje włas-
ne sprawyg i pracować własny-
mi r�kamih, jak was uczyliśmy—
12 tak by ludzie postronni wi-
dzieli, że post�pujecie przyzwo-
icie i, i żebyście niczego nie po-
trzebowali.

13 Ponadto, bracia, nie chce-
my, żebyście pozostawali w nie-
wiedzy co do tych, którzy śpi�
snem śmiercij, i si� smucili jak
pozostali, którzy nie maj� na-
dzieik. 14 Bo jeśli wierzymy, że
Jezus umarł i znowu powstał l,
to tak samo wierzymy, że Bóg
przywróci do życia tych, którzy
zasn�li snem śmierci jako ucz-
niowie Jezusa — żeby mogli być
razem z nimm. 15 I mówimy
wam na podstawie słowa Jeho-
wy�, że my, żyj�cy—którzy pozo-
staniemy przy życiu aż do obec-
ności Pana—w żaden sposób nie
wyprzedzimy tych, którzy za-
sn�li snem śmierci. 16 Bo sam
Pan zst�pi z nieba z tr�b�
Boż�, wyda głośny nakaz, za-
woła archanielskimn głosem,
i ci, co umarli, b�d�c w jed-
ności z Chrystusem, powstan�
pierwsio. 17 Potem my, którzy
b�dziemy jeszcze żyć, zostanie-
my wraz z nimi porwani w ob-
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łokacha, żeby spotkać si� z Pa-
nemb w powietrzu. I już zawsze
b�dziemy z Panemc. 18 Wci�ż
wi�c pocieszajcie si� nawzajem
tymi słowami.

5 Jeśli chodzi o czasy i pory,
bracia, nie ma potrzeby wam

o tym pisać. 2 Sami przecież
bardzo dobrze wiecie, że dzień
Jehowy�d przyjdzie jak złodziej
w nocye. 3 Kiedy tylko b�-
d� mówić: „Pokój i bezpieczeń-
stwo!”, wtedy natychmiast spad-
nie na nich nagła zagładaf—jak
bóle porodowe na kobiet� ci�-
żarn�. I na pewno nie umkn�.
4 Ale wy, bracia, nie jesteście
w ciemności, żeby ten dzień miał
was zaskoczyć, tak jak dzień za-
skakuje złodziei. 5 Wszyscy je-
steście synami światła i synami
dniag. Nie jesteśmy synami nocy
ani ciemnościh.

6 Dlatego nie śpijmy już jak
pozostali i, ale czuwajmyj i miejmy
trzeźwy umysłk. 7 Bo ci, którzy
śpi�, śpi� w nocy, a ci, którzy si�
upijaj�, s� pijani w nocy l. 8 Ale
my, synowie dnia, miejmy trzeź-
wy umysł. Nałóżmy napierśnik
wiary i miłości, a jako hełm—na-
dziej� wybawieniam, 9 bo Bóg
nie wybrał nas po to, żebyśmy za-
znali Jego gniewu, lecz żebyśmy
za spraw� naszego Pana, Jezu-
sa Chrystusa, zostali wybawienin.
10 On za nas umarło, żebyśmy—
czy czuwamy, czy śpimy�—mogli
razem z nim żyćp. 11 Dlatego
jedni drugich zach�cajcie� i jed-
ni drugich budujcieq, jak to w rze-
czywistości czynicie.

12 Prosimy was, bracia, że-
byście darzyli szacunkiem tych,
którzy wśród was ci�żko pracu-
j�, którzy przewodz� wam w służ-
bie dla Pana i udzielaj� wam

5:2 �Zob. Dodatek A5. 5:10 �Lub „śpi-
my snem śmierci”. 5:11 �Lub „pocie-
szajcie”.

rad. 13 Za ich prac� okazujcie
im miłość i nadzwyczajne wzgl�-
dya.

˙
Zyjcie ze sob� w zgodzie�b.

14 Ponadto usilnie zach�camy
was, bracia: ostrzegajcie� niepo-
rz�dnychc, pocieszajcie przygn�-
bionych�, wspierajcie słabych,
wobec wszystkich b�dźcie cierp-
liwid. 15 Uważajcie, żeby nikt
nie odpłacał nikomu krzywd� za
krzywd�e, ale zawsze wyświad-
czajcie dobro—sobie nawzajem,
a także wszystkim innymf.

16 Zawsze si� radujcieg.
17 Nieustannie si� módlcieh.
18 Za wszystko składajcie po-
dzi�kowania i. Taka jest wola Bo-
ża wobec was, którzy pozostaje-
cie w jedności z Chrystusem
Jezusem. 19 Nie gaście ognia
ducha j. 20 Nie gardźcie pro-
roctwamik. 21 Wszystko spraw-
dzajcie l i mocno trzymajcie si� te-
go, co dobre. 22 Wystrzegajcie
si� wszelkiego rodzaju złam.

23 Oby Bóg pokoju sam w
pełni was uświ�cił. I oby wasz
duch, dusza� i ciało, bracia, by-
ły pod każdym wzgl�dem zdro-
we — tak by podczas obecności
naszego Pana, Jezusa Chrystu-
sa, wci�ż pozostawały bez ska-
zyn. 24 Ten, który was powołu-
je, jest wierny i na pewno tego
dokona.

25 Bracia, stale si� za nas
módlcieo.

26 Pozdrówciewszystkich bra-
ci świ�tym pocałunkiem.

27 Uroczyście zobowi�zuj�
was w imi� Pana, żeby ten list
został odczytany wszystkim bra-
ciomp.

28 Niech nasz Pan, Jezus
Chrystus, okazuje wam nieza-
służon� życzliwość.

5:13 �Lub „pokoju”. 5:14 �Lub „na-
pominajcie”. �Lub „zniech�conych”.
Dosł. „maj�cych mał� dusz�”. 5:23
�Lub „życie”. Zob. Słowniczek poj�ć.
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1 Paweł, Sylwan� i Tymoteusza

do zboru w Tesalonice, do
b�d�cych w jedności z Bogiem,
naszym Ojcem, oraz Panem Je-
zusem Chrystusem:

2 Niech Bóg, nasz Ojciec,
i Pan Jezus Chrystus okazu-
j� wam niezasłużon� życzliwość
i udzielaj� pokoju.

3 Zawsze, bracia, powinni-
śmy dzi�kować za was Bogu.
Jest to stosowne, bo wasza wia-
ra niezwykle rośnie, u każde-
go z was wzrasta też miłość do
drugichb. 4 W rezultacie szczy-
cimy si� wamic wśród zborów
Bożych ze wzgl�du na wasz�
wytrwałość i wiar�, jak� okazu-
jecie we wszystkich prześlado-
waniach i udr�kach�d. 5 Dowo-
dzi to, że Boży os�d jest prawy—
że możecie zostać uznani za god-
nych Królestwa Bożego, dla któ-
rego cierpiciee.

6 Bóg uważa za prawe, że-
by tym, przez których znosicie
udr�k��, odpłacić udr�k��f, 7 a
wam, znosz�cym udr�k��, razem
z nami zapewnić ulg�. Nast�pi to
w czasie objawienia z nieba Pana
Jezusag wraz z jego pot�żnymi

1:1 �Nazywany też Sylasem. 1:4 �Lub
„uciskach”. 1:6, 7 �Lub „ucisk”. 1:6
�Lub „uciskiem”.

aniołamia — 8 w płomieniach
ognia. Dokona on wtedy zemsty
na tych, którzy nie znaj� Boga,
i na tych, którzy nie s� posłuszni
dobrej nowinie o naszym Panu,
Jezusieb. 9 Zostan� oni skaza-
ni na wieczn� zagład�c i usuni�-
ci sprzed oczu Pana i jego wspa-
niałej pot�gi, 10 gdy przyjdzie,
żeby okryć si� chwał� w zwi�zku
ze swoimi świ�tymi i żeby w tym
dniu wszyscy, którzy uwierzyli,
odnosili si� do niego z podzi-
wem. A wy naprawd� uwierzyli-
ście naszemu świadectwu.

11 Dlatego zawsze si� za
was modlimy, żeby nasz Bóg
uznał was za godnych życia, do
którego was powołałd, żeby swo-
j� moc� doprowadził do koń-
ca wszelkie swoje dobre zamiary
i zapewnił powodzenie każdemu
czynowi wypływaj�cemu z wia-
ry. 12 Wszystko to po to, żeby
imi� naszego Pana, Jezusa, okry-
ło si� w zwi�zku z wami chwał�,
a wy żebyście okryli si� chwał�
dzi�ki jedności z nim, stosownie
do niezasłużonej życzliwości na-
szego Boga, a także Pana Jezu-
sa Chrystusa.

2 Jeśli chodzi, bracia, o obec-
ność naszego Pana, Jezusa

Chrystusae, i o czas, gdy b�dzie-
my zebrani, by być razem z nimf,
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prosimy was, 2 żebyście nie
utracili szybko trzeźwego os�du
i nie dali si� przestraszyć żadnej
natchnionej wypowiedzi�a, żad-
nym słowom czy listowi napisa-
nemu rzekomo przez nas, że ni-
by już nastał dzień Jehowy�b.

3 Niech was nikt w żaden spo-
sób nie zwiedzie�, bo ten dzień
nie nastanie, dopóki nie nadej-
dzie odst�pstwoc i nie ujawni
si� człowiek bezprawiad, syn za-
gładye. 4 Przeciwstawia si� on
każdemu, kto jest uważany za
boga, lub każdemu obiektowi
kultu i si� nad niego wynosi.
Zasiada też w świ�tyni Bożej,
publicznie podaj�c si� za boga.
5 Czy nie pami�tacie, że mówi-
łem wam o tym, gdy jeszcze
z wami byłem?

6 I jak wiecie, jest coś, co go
powstrzymuje — tak by ujawnił
si� dopiero w stosownym czasie.
7 Wprawdzie bezprawie tego
człowieka już oddziałujef, ale po-
zostanie tajemnic�, dopóki ten,
który teraz go powstrzymuje, nie
zejdzie z drogi. 8 Wtedy to czło-
wiek bezprawia si� ujawni, a Pan
Jezus—ujawniaj�c swoj� obec-
nośćg—zgładzi go duchem swo-
ich usth, unicestwi go. 9 A obec-
ności tego człowieka bezprawia,
działaj�cego za spraw� Szatana i,
b�d� towarzyszyć wszelkie pot�ż-
ne dzieła, fałszywe znaki i cu-
da�j, 10 wszelkie nieprawe me-
tody zwodzeniak tych, którzy
id� drog� do zagłady— b�d�cej
zapłat� za to, że nie przyj�li
i nie pokochali prawdy prowa-
dz�cej do wybawienia. 11 Właś-
nie dlatego Bóg pozwoli, żeby
zostali wprowadzeni w bł�d
i uwierzyli kłamstwu l, 12 a w re-
zultacie żeby wszyscy oni zostali

2:2 �Dosł. „duchowi”. Zob. Słowni-
czek poj�ć, hasło „Duch”. 2:2, 13; 3:1
�Zob. Dodatek A5. 2:3 �Lub „nie oma-
mi”. 2:9 �Lub „prorocze znaki”.

os�dzeni, ponieważ nie uwierzyli
prawdzie, lecz znajdowali przy-
jemność w nieprawości.

13 Ale za was, bracia, których
Jehowa� pokochał, zawsze po-
winniśmy dzi�kować Bogu, po-
nieważ On już na pocz�tku was
wybrała, żebyście zostali wyba-
wieni. Uświ�cił wasb swoim du-
chem, bo uwierzyliście w praw-
d�. 14 Właśnie do tego was
powołał dzi�ki dobrej nowinie,
któr� głosimy— żebyście dost�-
pili chwały jak nasz Pan, Jezus
Chrystusc. 15 Dlatego, bracia,
trwajcie niezachwianied i dalej
trzymajcie si� tego�, czego was
uczonoe—zarówno tego, co prze-
kazano wam ustnie, jak i przez
list od nas. 16 A sam nasz
Pan, Jezus Chrystus, oraz Bóg,
nasz Ojciec, który nas pokochałf

i w swojej niezasłużonej życzli-
wości zapewnił nam nieprzemi-
jaj�ce pocieszenie i niezawod-
n� nadziej�g, 17 niech pocieszy
wasze serca i was umocni�, że-
byście zawsze robili i mówili to,
co dobre.

3 Na koniec zach�cam was,
bracia: Módlcie si� za nash,

żeby słowo Jehowy� szybko si�
szerzyło i i było otaczane chwał�,
jak to dzieje si� u was, 2 i że-
byśmy zostali uwolnieni od lu-
dzi wyrz�dzaj�cych szkod� i nie-
godziwych j, bo nie wszyscy maj�
wiar�k. 3 Ale Pan jest wierny.
On was umocni i b�dzie was
chronił przed Niegodziwcem.
4 Jako uczniowie Pana ufamy,
że post�pujecie i nadal b�dzie-
cie post�pować zgodnie z naszy-
mi pouczeniami. 5 Niech Pan
w dalszym ci�gu kieruje wasze
serca w dobr� stron�—tak by-
ście mieli miłość do Boga l i prze-
jawiali wytrwałośćm ze wzgl�du
na Chrystusa.

2:15 �Lub „tradycji”. 2:17 �Lub
„utwierdzi”.

ROZDZ. 2
a 1Jn 4:1

b Sof 1:14
2Pt 3:10

c 1Tm 4:1
2Tm 2:16-18
2Tm 4:3
2Pt 2:1
1Jn 2:18, 19

d Mt 7:15
Dz 20:29, 30

e 2Pt 2:1, 3

f Dz 20:29, 30
1Ko 11:18, 19
1Jn 2:18

g 1Tm 6:13-15
2Tm 4:1, 8

h Iz 11:4
Obj 19:15

i 2Ko 11:3

j Mt 24:24

k Mt 24:11

l Mt 24:5
1Tm 4:1
2Tm 4:3, 4

��������������������

szpalta 2
a Jn 6:44

Rz 8:30

b Jn 17:17
1Ko 6:11
1Ts 4:7

c 1Pt 5:10

d 1Ko 15:58
1Ko 16:13

e 1Ko 11:2

f 1Jn 4:10

g 1Pt 1:3, 4
��������������������

ROZDZ. 3
h Rz 15:30

1Ts 5:25
Heb 13:18

i Dz 19:20
1Ts 1:8

j Iz 25:4

k Dz 28:24
Rz 10:16

l 1Jn 5:3

m Łk 21:19
Rz 5:3

1645 2 TESALONICZAN 2:2�do�3:5



PIERWSZY LIST

DO TYMOTEUSZA
ZARY S T R E

´
S C I

1 Przywitanie (1, 2)
Przestroga przed fałszywymi
nauczycielami (3-11)

Niezasłużona życzliwość okazana
Pawłowi (12-16)

Król Wieczności (17)
�Tocz szlachetn� walk�’ (18-20)

2 Modlitwy za najróżniejszych ludzi (1-7)
Jeden Bóg, jeden pośrednik (5)
Odpowiedni okup za wszystkich (6)

Wskazówki dla m�żczyzn i kobiet (8-15)
Skromny ubiór (9, 10)

3 Wymagania stawiane nadzorcom (1-7)
Wymagania stawiane sługom
pomocniczym (8-13)´

Swi�ta tajemnica oddania
dla Boga (14-16)

4 Przestroga przed naukami
demonów (1-5)

Co robić, żeby być dobrym sług�
Chrystusa (6-10)
Trening fizyczny a oddanie
dla Boga (8)

�Zwracaj uwag� na swoje
nauczanie’ (11-16)

6 Zalecamy wam, bracia, w
imi� Pana Jezusa Chrystusa, że-
byście stronili od każdego brata,
który post�puje nieporz�dniea —
wbrew nauce�, któr� przyj�li-
ście� od nasb. 7 Sami wiecie,
w czym powinniście nas naśla-
dowaćc, bo nie zachowywaliśmy
si� wśród was nieporz�dnie
8 ani u nikogo nie jedliśmy po-
karmu za darmod. Przeciwnie,
ci�żko pracowaliśmy, trudzili-
śmy si� dniem i noc�, żeby niko-
go z was nie obci�żać koszta-
mie. 9 Nie znaczy to, że nie
mamy do tego prawaf. Ale chcie-
liśmy stać si� dla was przykła-
dem, żebyście nas naśladowalig.
10 W rzeczywistości gdy u was
byliśmy, nakazywaliśmy wam:
„Kto nie chce pracować, niech
też nie je”h. 11 Tymczasem sły-
szymy, że niektórzy wśród was
post�puj� nieporz�dnie i —wcale
nie pracuj� i mieszaj� si� w nie
swoje sprawy j. 12 Takim naka-

3:6 �Lub „tradycji”. �Możliwe też
„przyj�li”.

zujemy i usilnie ich zach�ca-
my w imi� Pana Jezusa Chrys-
tusa, żeby w spokoju pracowali
i jedli pokarm, na który sami za-
robilia.

13 Ale wy, bracia, nie podda-
wajcie si� w robieniu tego, co
dobre. 14 A jeśli ktoś nie jest
posłuszny naszym słowom prze-
kazanym w tym liście, naznacz-
cie go sobie� i przestańcie si�
z nim zadawaćb, żeby si� zawsty-
dził. 15 Jednak nie uważajcie
go za wroga, lecz w dalszym ci�-
gu napominajciec jak brata.

16 Niech sam Pan pokoju na
wszelkie sposoby wci�ż udziela
wam pokojud. Niech Pan b�dzie
z wami wszystkimi.

17 A tu ja, Paweł, własno-
r�cznie dopisuj� swoje pozdro-
wieniae. Ten znak jest w każdym
moim liście. Tak właśnie pisz�.

18 Niech nasz Pan, Jezus
Chrystus, okazuje wam wszyst-
kim niezasłużon� życzliwość.

3:14 �Lub „uważajcie na niego”.

ROZDZ. 3
a 1Ts 5:14

b 1Ko 11:2
2Ts 2:15
2Ts 3:14

c 1Ko 4:16
1Ts 1:6

d Dz 20:34

e Dz 18:3
1Ko 9:14, 15
2Ko 11:9
1Ts 2:9

f Mt 10:9, 10
1Ko 9:6, 7

g 1Ko 11:1
Flp 3:17

h 1Ts 4:11, 12
1Tm 5:8

i 1Ts 5:14

j 1Tm 5:13
1Pt 4:15

��������������������

szpalta 2
a Ef 4:28

b 2Ts 3:6

c 1Ts 5:14

d Jn 14:27

e 1Ko 16:21
Kol 4:18

2 TESALONICZAN 3:6 do 1 TYMOTEUSZA Zarys treści 1646



1 Paweł— powołany na apos-
toła Chrystusa Jezusa z na-

kazu Boga, naszego Wybaw-
cy, i Chrystusa Jezusa, naszej
nadzieia— 2 do Tymoteusza�b,
prawdziwego dzieckac w wierze:

Niech Bóg, nasz Ojciec, i nasz
Pan, Chrystus Jezus, okazuj� ci
niezasłużon� życzliwość i miło-
sierdzie oraz udzielaj� pokoju.

3 Kiedy wybierałem si� do Ma-
cedonii, zach�całem ci� do pozo-
stania w Efezie. Do tego samego
zach�cam ci� teraz, żebyś naka-
zał pewnym ludziom, by nie sze-
rzyli innych nauk 4 ani nie
zwracali uwagi na fałszywe opo-
wieścid i na rodowody. Takie rze-
czy s� bezużytecznee. Nie maj�
nic wspólnego z tym, co zapew-
nia Bóg z myśl� o wzmacnianiu
wiary, a tylko prowadz� do spe-
kulacji. 5 Moje polecenie� ma
zach�cić do wzajemnej miłościf,
wypływaj�cej z czystego serca,
czystego� sumienia i nieobłud-
nej wiaryg. 6 Niektórzy wyzbyli
si� tych rzeczy i dali si� wci�g-
n�ć w jałowe dyskusjeh. 7 Chc�
być nauczycielami i prawa�, ale
nie rozumiej� tego, o czym mówi�
i przy czym tak mocno si� upie-
raj�.

8 Wiemy, że Prawo jest bardzo
dobre, jeśli tylko ktoś właściwie

1:2 � Imi� to znaczy „ten, który szanu-
je Boga”. 1:5 �Lub „nakaz; pouczenie”.
�Dosł. „dobrego”. 1:7 �Zob. Słowni-
czek poj�ć.

z niego korzysta— 9 świadomy,
że prawo zostało dane nie ze
wzgl�du na człowieka prawego,
lecz ze wzgl�du na ludzi dopusz-
czaj�cych si� bezprawiaa, bun-
towniczych, bezbożnych, grzesz-
ników, nielojalnych�, skalanych,
zabójców własnego ojca lub mat-
ki, innych morderców, 10 ludzi
dopuszczaj�cych si� niemoral-
ności�, homoseksualistów�, po-
rywaczy, kłamców, ludzi łami�-
cych przysi�gi�, a także ze
wzgl�du na wszystko, co jest
sprzeczne ze zdrow� nauk�b.
11 Nauka ta pozostaje w zgodzie
ze wspaniał� dobr� nowin�, któ-
ra pochodzi od szcz�śliwego Bo-
ga, a któr� mi powierzonoc.

12 Jestem wdzi�czny temu,
który mi udzielił mocy, Chrystu-
sowi Jezusowi, naszemu Pa-
nu, że uznał mnie za wiernego,
wyznaczaj�c mnie do usługi-
waniad, 13 choć wcześniej by-
łem bluźnierc�, prześladowc� i
człowiekiem zuchwałyme. Mimo
to zaznałem miłosierdzia, bo
działałem w niewiedzy, nie ma-
j�c wiary. 14 Nasz Pan okazał
mi obfit� miar� niezasłużonej

1:9 �Lub „tych, którym brakuje lojal-
nej miłości”. 1:10 �Dosł. „rozpust-
ników”. W tekście gr. użyto tu sło-
wa spokrewnionego ze słowem porneı́a.
Zob. Słowniczek poj�ć. �Dosł. „m�ż-
czyzn kład�cych si� z m�żczyznami”.
�Lub „składaj�cych fałszywe przysi�gi”.

5 Jak traktować osoby młode
i starsze (1, 2)

Wspieranie wdów (3-16)
Dbanie o członków własnej rodziny (8)

Szacunek dla ci�żko pracuj�cych
starszych (17-25)
�Używaj małych ilości wina
ze wzgl�du na swój żoł�dek’ (23)

6 Niewolnicy maj� szanować
swoich właścicieli (1, 2)

Fałszywi nauczyciele i miłość
do pieni�dzy (3-10)

Wskazówki dla sługi Bożego (11-16)
Trzeba być bogatym w szlachetne
uczynki (17-19)

„Strzeż tego, co ci powierzono” (20, 21)

ROZDZ. 1
a 1Pt 1:3, 4

b Dz 16:1, 2
Flp 2:19, 20

c 1Ko 4:17

d 1Tm 4:7
2Tm 4:3, 4
Tyt 1:13, 14

e 1Tm 6:20
2Tm 2:14

f Rz 13:8

g Gal 5:6

h 1Tm 6:20
2Tm 2:16-18

i Jak 3:1
��������������������

szpalta 2
a Gal 3:19

b 2Tm 1:13
Tyt 1:7, 9

c Gal 2:7, 8

d Dz 9:15
2Ko 3:5, 6

e Dz 8:3
Dz 9:1, 2
Gal 1:13
Flp 3:5, 6

1647 1 TYMOTEUSZA Zarys treści do 1:14



życzliwości. I jako uczeń Chrys-
tusa Jezusa mam wiar� i mi-
łość. 15 Prawdziwe i całkowi-
cie wiarygodne s� słowa, że
Chrystus Jezus przyszedł na
świat wybawić grzesznikówa.
A ja jestem najwi�kszym spo-
śród nichb. 16 Jednak okazano
mi miłosierdzie, żeby na moim
przykładzie—najwi�kszego spo-
śród grzeszników—Chrystus Je-
zus pokazał cał� swoj� cierpli-
wość i żeby to było nauk�
dla tych, którzy też opr� na
nim swoj� wiar�, by zyskać życie
wiecznec.

17 Królowi Wiecznościd—nie-
zniszczalnemue, niewidzialnemuf,
jedynemu Bogug —należy si� sza-
cunek i chwała po wieczne cza-
sy, już na zawsze. Amen.

18 Tymoteuszu, moje dziecko,
przekazuj� ci to polecenie� sto-
sownie do wypowiedzianych o to-
bie proroctw—żebyś zgodnie z ni-
mi dalej toczył szlachetn� walk�h,
19 zachowuj�c wiar� i czyste�
sumienie i. Bo niektórzy si� go wy-
zbyli i w rezultacie stali si� roz-
bitkami w wierze�. 20 Należ�
do nich Hymeneusz j i Aleksander,
których wydałem Szatanowik, że-
by przez skarcenie oduczyli si�
bluźnić�.

2 Przede wszystkim usilnie za-
ch�cam, żeby zanoszono bła-

gania, modlitwy, gor�ce prośby
i podzi�kowania za najróżniej-
szych ludzi, 2 w tym za królów
i wszystkich zajmuj�cych wy-
sokie stanowiska l — tak byśmy
mogli dalej prowadzić spokojne,
ciche życie, całkowicie oddane
Bogu i pełne powagim. 3 Jest to
szlachetne i miłe w oczach na-
szego Wybawcy, Bogan, 4 któ-

1:18 �Lub „nakaz; pouczenie”. 1:19
�Dosł. „dobre”. �Lub „w rezultacie ich
wiara uległa rozbiciu jak okr�t”. 1:20
�Lub „znieważać Boga”.

ry chce�, żeby najróżniejsi ludzie
zostali wybawienia i dokładnie
poznali prawd�. 5 Bóg jest je-
denb i jeden jest pośrednikc

mi�dzy Bogiem a ludźmid, czło-
wiek Chrystus Jezuse, 6 który
dał samego siebie na odpowied-
ni okup za wszystkich�f.

´
Swia-

dectwo o tym miało być dawa-
ne we właściwym czasie. 7 Ze
wzgl�du na to świadectwog zo-
stałem wyznaczony na głosiciela
i apostołah—mówi� prawd�, nie
kłami�—żebym uczył inne naro-
dyi o wierze i prawdzie.

8 Chc� wi�c, żeby wsz�dzie,
gdzie si� zbieracie, m�żczyźni
modlili si�, wznosz�c czyste r�-
ce�j, żeby nie było wśród nich
gniewuk i sporów l. 9 A kobie-
ty niech zdobi przyzwoity� ubiór,
świadcz�cy o skromności i trzeź-
wości umysłu�—nie wymyślne
fryzury�, złoto, perły czy bar-
dzo drogie strojem, 10 ale do-
bre uczynki, bo właśnie to przy-
stoi kobietom, które twierdz�, że
służ� Bogun.

11 Kobieta niech przyjmuje
pouczenia w milczeniu�, z pełn�
uległości�o. 12 Nie pozwalam
kobiecie nauczać ani domino-
wać nad m�żczyzn�, powinna ra-
czej milczeć�p. 13 Bo Adam zo-
stał stworzony pierwszy, dopiero
potem Ewaq. 14 I to nie Adam
został zwiedziony. To kobieta zo-
stała zwiedzionar i dopuściła si�
wyst�pku. 15 Ochron� b�dzie
dla niej rodzenie dziecis — jeśli
tylko b�dzie� zachowywać wia-
r�, miłość, świ�tość oraz trzeź-
wość umysłu�t.

2:4 �Lub „którego wol� jest”. 2:6 �Lub
„najróżniejszych ludzi”. 2:8 �Lub „b�-
d�c lojalni wobec Boga”. 2:9 �Lub
„wzbudzaj�cy szacunek”. �Lub „trzeź-
wym os�dzie; rozwadze”. �Lub „róż-
ne style splatania włosów”. 2:11 �Lub
„spokojnie”. 2:12 �Lub „zachowywać
spokój”. 2:15 �Dosł. „b�d�”. �Lub
„trzeźwy os�d; rozwag�”.

ROZDZ. 1
a Łk 5:32

2Ko 5:19
1Jn 2:1, 2

b Dz 9:1, 2
1Ko 15:9

c Jn 6:40
Jn 20:31

d Ps 10:16
Ps 90:2
Dn 6:26
Obj 15:3

e Rz 1:23
f Kol 1:15
g Iz 43:10

1Ko 8:4
h 2Tm 2:3
i 1Tm 1:5
j 2Tm 2:16-18
k 1Ko 5:5, 11
��������������������

ROZDZ. 2
l Mt 5:44
m Jer 29:7
n Judy 25
��������������������

szpalta 2
a Iz 45:22

Dz 17:30
Rz 5:18
1Tm 4:10

b Pwt 6:4
Rz 3:30

c Heb 8:6
Heb 9:15

d 1Ko 11:25
e Dz 4:12

Rz 5:15
2Tm 1:9, 10

f Mt 20:28
Mk 10:45
Kol 1:13, 14

g Dz 9:15
h Gal 2:7, 8
i Gal 1:15, 16
j Ps 141:2
k Jak 1:20
l Flp 2:14
m 1Pt 3:3, 4
n Prz 31:30
o Ef 5:24
p 1Ko 14:34
q Rdz 2:18, 22

1Ko 11:8
r Rdz 3:6, 13
s 1Tm 5:14
t 1Tm 2:9, 10

1 TYMOTEUSZA 1:15�do�2:15 1648



3 Prawdziwe s� słowa: Jeżeli
m�żczyzna ubiega si� o to,

żeby zostać nadzorc�a, to prag-
nie wspaniałej pracy. 2 Nad-
zorca powinien być bez zarzutu,
mieć jedn� żon�, zachowywać
we wszystkim umiar, mieć trzeź-
wy umysł�b, być porz�dny, goś-
cinnyc, wykwalifikowany do
nauczaniad. 3 Nie może si� upi-
jaće, nie może być agresywny�,
ma być rozs�dny�f, nie może
być kłótliwyg, nie może kochać
pieni�dzyh. 4 Powinien należy-
cie przewodzić własnej rodzinie�
i mieć podporz�dkowane, do-
brze wychowane� dzieci i 5 (bo
jeśli m�żczyzna nie umie prze-
wodzić własnej rodzinie�, to jak
b�dzie si� troszczył o zbór Bo-
ży?). 6 Nie może to być ktoś
nowo ochrzczony�j, żeby czasem
nie nad�ł si� pych� i nie ści�gn�ł
na siebie wyroku wydanego na
Diabła. 7 Ponadto ktoś taki po-
winien mieć bardzo dobr� opi-
ni�� u osób postronnychk, żeby
nie narazić si� na zniewagi� i nie
wpaść w sidło Diabła.

8 Tak samo słudzy pomocni-
czy powinni być poważni, nie
mog� być dwulicowi�, nie mo-
g� nadużywać wina, nie mo-
g� być ż�dni nieuczciwego zys-
ku l, 9 maj� trzymać si� świ�tej
tajemnicy wiary�, zachowuj�c
czyste sumieniem.

10 Niech tacy zostan� naj-
pierw wypróbowani co do przy-
datności, a dopiero potem—jeśli

3:2 �Lub „mieć trzeźwy os�d; być roz-
ważny”. 3:3 �Lub „skłonny do bicia”.
�Dosł. „ust�pliwy”. 3:4 �Lub „dobrze
zarz�dzać własnym domem”. �Lub
„pełne powagi; okazuj�ce szacunek”.
3:5 �Lub „zarz�dzać własnym domem”.
3:6 �Lub „nowo nawrócony”. 3:7 �Lub
„bardzo dobre świadectwo”. �Lub „nie
okryć si� hańb�”. 3:8 �Dosł. „dwois-
tego j�zyka”. 3:9 �Najwyraźniej chodzi
o całokształt chrześcijańskich nauk.

s� bez zarzutua—niech działaj�
jako słudzy.

11 Tak samo kobiety po-
winny być poważne, nie rzu-
cać oszczerstwb, zachowywać
we wszystkim umiar, we wszyst-
kim być wiernec.

12 Słudzy pomocniczy powin-
ni mieć jedn� żon� i zapewniać
dzieciom i własnym rodzinom
należyte przewodnictwo. 13 Bo
m�żczyźni, którzy bardzo dobrze
usługuj�, zyskuj� sobie wspania-
ł� opini� i mog� z przekonaniem�
mówić o swojej wierze w Chrys-
tusa Jezusa.

14 Mam nadziej�, że wkrót-
ce do ciebie przyjd�, ale pisz�
ci to 15 na wypadek, gdybym
si� opóźniał—żebyś wiedział, jak
powinieneś post�pować w Bożej
rodzinie�d, w zborze żywego Bo-
ga, b�d�cym filarem i podpor�
prawdy. 16 Nie ulega w�tpliwo-
ści, że świ�ta tajemnica oddania
dla Boga jest wielka: „Ujawnio-
ny w cielee, w duchu uznany za
prawegof, ukazał si� aniołomg,
głoszono o nim wśród narodówh,
uwierzono w niego na świecie i,
zabrany został w chwale”.

4 Jednak natchnione słowo�
wyraźnie mówi, że w później-

szych czasach niektórzy odpad-
n� od wiary, zwracaj�c uwag�
na zwodnicze natchnione wy-
powiedzi�j oraz nauki demonów—
2 z powodu obłudy ludzi, którzy
mówi� kłamstwak, których sumie-
nie jest nieczułe, jak gdyby przy-
pieczone rozpalonym żelazem.
3 Tacy zabraniaj� zawierania
zwi�zków małżeńskich l i na-
kazuj� powstrzymywać si� od po-
karmówm, które przecież Bóg
stworzył po to, żeby ludzie ma-
j�cy wiar� i dokładnie znaj�cy

3:13 �Lub „wielk� swobod� mowy”.
3:15 �Lub „w domu Bożym”. 4:1 �Dosł.
„duch”. �Dosł. „zwodnicze duchy”.

ROZDZ. 3
a Dz 20:28

Tyt 1:5-9

b Rz 12:3
1Pt 4:7

c Dz 28:7
1Pt 4:9

d 1Tm 5:17
2Tm 2:24
Tyt 1:7, 9

e Rz 13:13

f Flp 4:5
Jak 3:17

g Rz 12:18
Jak 3:18

h Heb 13:5
1Pt 5:2

i Ef 6:4

j 1Tm 5:22

k Dz 22:12
1Ts 4:11, 12

l Dz 6:3
Tyt 1:7
1Pt 5:2

m 1Tm 1:5
1Tm 1:18, 19
2Tm 1:3
1Pt 3:16

��������������������

szpalta 2
a 1Pt 2:12

b 1Tm 5:13

c Tyt 2:3-5

d Heb 3:6

e Jn 1:14
Flp 2:7

f 1Pt 3:18

g 1Pt 3:19, 20

h Kol 1:23

i Kol 1:6
��������������������

ROZDZ. 4
j 2Ts 2:1, 2

2Tm 4:3, 4
2Pt 2:1

k Dz 20:29, 30
2Tm 2:16
2Pt 2:3

l 1Ko 7:36
1Ko 9:5

m Rz 14:3

1649 1 TYMOTEUSZA 3:1�do�4:3



prawd� jedli jea, składaj�c po-
dzi�kowania. 4 Wszystko, co
Bóg stworzył, jest wspaniałeb

i nie należy odrzucać niczegoc,
co z wdzi�czności� si� przyjmu-
je, 5 bo dzi�ki słowu Bożemu i
modlitwie zostaje to uświ�cone.

6 Udzielaj�c braciom tych
rad, okażesz si� dobrym sług�
Chrystusa Jezusa, karmionym
słowami wiary i wspaniałej na-
uki, której si� wiernie trzy-
maszd. 7 Odrzucaj jednak fał-
szywe opowieście, które kalaj�
to, co świ�te—podobne do opo-
wieści starych kobiet.

´
Cwicz si�

raczej w piel�gnowaniu oddania
dla Boga. 8 Bo trening� fizycz-
ny jest tylko troch� pożyteczny,
natomiast oddanie dla Boga jest
pożyteczne we wszystkim, po-
nieważ niesie ze sob� obietnic�
błogosławieństw w życiu obec-
nym oraz tym, które ma na-
dejśćf. 9 Słowa te s� praw-
dziwe i całkowicie wiarygodne.
10 Właśnie dlatego ci�żko pra-
cujemy, dlatego wyt�żamy si-
łyg, że oparliśmy swoj� nadzie-
j� na żywym Bogu, który jest
Wybawc�h najróżniejszych ludzi i,
zwłaszcza tych, co s� wierni.

11 Wci�ż to nakazuj i tego na-
uczaj. 12 Niech nikt nigdy nie
patrzy z góry na twój młody
wiek. Stań si� jednak dla wier-
nych wzorem w mowie, w czy-
nach, w miłości, w wierze, w
czystym post�powaniu. 13 Do-
póki nie przyjd�, dalej pilnie an-
gażuj si� w publiczne czytaniej,
usilne zach�canie, nauczanie.
14 Nie zaniedbuj daru, który
otrzymałeś, gdy zgodnie z pro-
roctwem grono starszych włoży-
ło na ciebie r�cek. 15 Zastana-
wiaj si� nad tymi rzeczami, b�dź
nimi pochłoni�ty, żeby wszyscy
wyraźnie widzieli twój post�p.

4:8 �Lub „ćwiczenie”.

16 Stale zwracaj uwag� na sie-
bie i swoje nauczaniea. Rób to
nieustannie, bo dzi�ki temu wy-
bawisz zarówno siebie, jak i tych,
którzy ci� słuchaj�b.

5 Nie krytykuj surowo starsze-
go m�żczyznyc. Przeciwnie,

zwracaj si� do niego jak do oj-
ca, do młodszych m�żczyzn jak
do braci, 2 do starszych kobiet
jak do matek, do młodszych ko-
biet jak do sióstr— z wszelk�
czystości�.

3 Miej wzgl�d na wdowy�,
które naprawd� s� wdowami�d.
4 Ale jeśli któraś wdowa ma
dzieci lub wnuki, niech najpierw
one we własnym domu ucz� si�
pokazywać, że s� oddane Bo-
gue, i oddawać swoim rodzicom
i dziadkom, co im si� należyf, bo
to jest miłe w oczach Bożychg.
5 Kobieta, która naprawd� jest
wdow�—która została bez środ-
ków do życia—pokłada nadzie-
j� w Boguh i stale, dniem i
noc�, zanosi błagania i modlit-
wy i. 6 Natomiast ta, która od-
daje si� zmysłowym przyjemnoś-
ciom—chociaż żyje, jest martwa.
7 ˙

Zeby wi�c nikt nie mógł im
nic zarzucić, stale udzielaj tych
pouczeń�. 8 Kto nie dba o swo-
ich�, a zwłaszcza o członków
najbliższej rodziny�, ten wyparł
si� wiary i jest gorszy niż czło-
wiek bez wiary j.

9 Na list� można wci�gn�ć
wdow�, która ma co najmniej 60
lat, która była żon� jednego m�-
ża 10 i jest znana ze szlachet-
nych czynówk—z tego, że dobrze
wychowała dzieci l, była gościn-
nam, myła nogi świ�tymn, wspie-

5:3 �Dosł. „szanuj wdowy”. �Lub
„wdowy, które naprawd� s� w potrze-
bie”, czyli takie, które znik�d nie maj�
wsparcia. 5:7 �Lub „dawaj te nakazy”.
5:8 �Lub „o osoby, za które jest odpo-
wiedzialny”. �Lub „domowników”.
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rała cierpi�cycha, pilnie spełnia-
ła wszelkie dobre uczynki.

11 Natomiast młodszych
wdów nie wci�gaj na list�, bo
takie kobiety, gdy ich pragnie-
nia seksualne staj� mi�dzy ni-
mi a Chrystusem, chc� wyjść
za m�ż 12 i ści�gaj� na sie-
bie win� za złamanie wcześniej-
szych obietnic�. 13 W dodatku
ucz� si� bezczynności, cho-
dz�c w kółko od jednego domu
do drugiego — zreszt� nie tylko
bezczynności, ale też plotkowa-
nia i mieszania si� w cudze spra-
wyb, mówienia o tym, o czym
nie powinny. 14 Chc� wi�c, że-
by młodsze wdowy wychodziły
za m�żc, rodziły dziecid, prowa-
dziły dom, żeby w żaden sposób
nie dawały przeciwnikom powo-
du do krytykowania. 15 W rze-
czywistości niektóre już zboczy-
ły z właściwej drogi i poszły
za Szatanem. 16 Jeżeli któraś
wierz�ca kobieta� ma wdowy
w swojej rodzinie, niech udziela
im wsparcia, żeby zbór nie był
obci�żony i mógł pomagać tym,
które naprawd� s� wdowami�e.

17 Starsi zboru, którzy bar-
dzo dobrze przewodz�f, s� godni
podwójnego szacunkug, zwłasz-
cza ci, którzy ci�żko pracuj�,
przemawiaj�c� i nauczaj�ch.
18 Pisma mówi� przecież: „Nie
nakładaj bykowi kagańca, gdy
młóci ziarno” i, oraz „Pracownik
zasługuje na zapłat�” j. 19 Nie
przyjmuj oskarżenia przeciwko
starszemu m�żczyźnie�, chyba
że na podstawie zeznań dwóch
lub trzech świadkówk. 20 Tych,
którzy trwaj� w grzechu, upo-

5:12 �Lub „za to, że już nie wyrażaj�wia-
ry tak jak wcześniej”. 5:16 �Lub „któ-
raś chrześcijanka”. �Lub „tym, które
naprawd� s� w potrzebie”, czyli takim,
które znik�d nie maj� wsparcia. 5:17
�Lub „głosz�c”. 5:19 �Lub „starszemu
zboru”.

minaja na oczach wszystkich
jako ostrzeżenie dla innych�.
21 Uroczyście zobowi�zuj� ci�
przed Bogiem oraz Chrystusem
Jezusem i wybranymi aniołami,
żebyś wprowadzał te zalecenia
w czyn bez żadnych uprzedzeń
czy stronniczościb.

22 Nigdy na nikogo nie wkła-
daj r�k pochopnie�c. Nie miej
udziału w cudzych grzechach.
Pozostań nieskalany.

23 Nie pij już wody�, ale w
małych ilościach używaj wina ze
wzgl�du na swój żoł�dek i cz�s-
te dolegliwości.

24 Grzechy niektórych ludzi
s� wszystkim znane i szybko pro-
wadz� do os�dzenia. A grzechy
innych wychodz� na jaw póź-
niejd. 25 Tak samo i dobre czy-
ny s� znane wszystkime, a te,
które nie s�, nie pozostan� w
ukryciuf.

6 Ci, którzy dźwigaj� jarzmo
niewoli, niech traktuj� swo-

ich właścicieli z należnym sza-
cunkiemg, żeby o imieniu Boga
i Jego nauce nigdy nie mówio-
no źleh. 2 A ci, których właści-
ciele wierz� w Pana, niech nie
wykorzystuj� faktu, że to bracia,
i niech nie odnosz� si� do nich
lekceważ�co. Niech raczej peł-
ni� służb� jeszcze gorliwiej, bo
ci, którzy z niej korzystaj�, to ich
kochani współwyznawcy.

Wci�ż tego nauczaj i usilnie
do tego zach�caj. 3 Jeśli ktoś
szerzy inne nauki, jeśli nie zga-
dza si� z prawdziwymi� nauka-
mi i, które pochodz� od naszego
Pana, Jezusa Chrystusa, z po-
uczeniami dotycz�cymi oddania
dla Boga j, 4 ten jest nad�ty py-
ch� i niczego nie rozumiek. Ma

5:20 �Dosł. „żeby pozostali odczuwali
strach”. 5:22 �Chodziło o to, żeby ni-
kogo pochopnie nie mianował. 5:23
�Lub „nie pij już samej wody”. 6:3
�Lub „ze zdrowymi”.
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obsesj�� na punkcie dociekań
i sporów o słowaa. A przecież
te rzeczy prowadz� do zawiści,
kłótni, rzucania oszczerstw�,
złośliwych podejrzeń, 5 nieu-
stannych sporów o drobiazgi.
Posuwaj� si� do nich ludzie, któ-
rzy maj� skażone umysłyb, któ-
rzy przestali rozumieć prawd�
i myśl�, że z oddania dla Boga
można czerpać zyskic. 6 W rze-
czywistości oddanie dla Boga za-
pewnia wielkie zyskid, gdy towa-
rzyszy mu zadowolenie z tego,
co si� ma�. 7 Bo nic nie przy-
nieśliśmy na świat i nic nie mo-
żemy z niego wynieśće. 8 Maj�c
wi�c jedzenie i ubranie�, b�dzie-
my z tego zadowolenif.

9 A ci, którzy postanawia-
j� być bogaci, wpadaj� w sidłog,
ulegaj� pokusom i wielu bezsen-
sownym i szkodliwym pragnie-
niom, które prowadz� do zguby
i ruinyh. 10 Bo miłość do pie-
ni�dzy jest korzeniem wszelkie-
go zła. Ulegaj�c jej, niektórzy
odeszli od wiary i ści�gn�li na
siebie wiele udr�k�i.

11 Jednak ty, sługo� Boży,
uciekaj od tych rzeczy, a zabie-
gaj o prawość, o to, by słu-
żyć Bogu z oddaniem, o wiar�,
miłość, wytrwałość i łagodność j.
12 Walcz w szlachetnej walce
o wiar�. Mocno si� uchwyć na-
dziei na życie wieczne, do które-
go zostałeś powołany i w zwi�z-
ku z którym złożyłeś wspaniałe
świadectwo w obecności wielu
świadków.

13 Nakazuj� ci przed Bo-
giem, który podtrzymuje wszyst-

6:4 �Lub „zdradza chorobliw� fascy-
nacj�; zdradza niezdrow� skłonność”.
�Lub „rzucania obelg; znieważania in-
nych”. 6:6 �Lub „zadowalanie si� tym,
co si� ma”. 6:8 �Lub „schronienie”.
Dosł. „okrycie”. 6:10 �Dosł. „poprzebi-
jali si� wieloma boleściami”. 6:11
�Dosł. „człowieku”.

ko przy życiu, i przed Chrystu-
sem Jezusem, który publicznie
dał wspaniałe świadectwo przed
Poncjuszem Piłatema: 14 Prze-
strzegaj tego przykazania w ta-
ki sposób, żeby nikt nie do-
szukał si� u ciebie żadnej winy,
żeby nie mógł ci nic zarzucić aż
do ujawnienia naszego Pana, Je-
zusa Chrystusab— 15 szcz�śli-
wego, jedynego Mocarza, który
ukaże si� w wyznaczonym na to
czasie. Jest to Król króluj�cych
i Pan panuj�cychc, 16 jedyny
maj�cy nieśmiertelnośćd, ten,
który mieszka w niedost�pnym
świetlee i którego żaden czło-
wiek nie widział ani nie może zo-
baczyćf. Jemu należy si� szacu-
nek. Jego pot�ga niech trwa na
wieki. Amen.

17 Pouczaj� tych, którzy s�
bogaci w obecnym świecie�, że-
by nie myśleli o sobie zbyt dużo�
i żeby nie opierali nadziei na nie-
pewnym bogactwieg, ale na Bo-
gu, który obficie zaopatruje nas
we wszystko z myśl� o naszej
radościh. 18 Mów im, żeby pra-
cowali nad tym, co dobre, żeby
byli bogaci w szlachetne uczyn-
ki, szczodrzy, gotowi si� dzielić i.
19 W ten sposób b�d� groma-
dzić sobie pewny skarb—wspa-
niały fundament na przyszłość j—
i b�d� si� mogli mocno uchwy-
cić nadziei na rzeczywiste ży-
ciek.

20 Tymoteuszu, strzeż tego,
co ci powierzonol. Odwracaj si�
od pustych mów, które kalaj�
to, co świ�te, i od sprzecznych
teorii opartych na rzekomej wie-
dzym. 21 Niektórzy, popisuj�c
si� tak� wiedz�, odeszli od wiary.

Obyście zaznawali niezasłu-
żonej życzliwości.

6:17 �Lub „nakazuj”. �Lub „systemie
rzeczy; epoce”. Zob. Słowniczek poj�ć,
hasło „System rzeczy”. �Lub „nie byli
zarozumiali; nie byli aroganccy”.
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1 Paweł—z woli Bożej powoła-
ny na apostoła Chrystusa Je-

zusa w zwi�zku z obietnic� życia,
jakie można otrzymać za spraw�
Chrystusa Jezusaa — 2 do Ty-
moteusza, kochanego dzieckab:

Niech Bóg, nasz Ojciec, i nasz
Pan, Chrystus Jezus, okazuj� ci
niezasłużon� życzliwość i miło-
sierdzie oraz udzielaj� pokoju.

3 Jestem wdzi�czny Bogu—
dla którego pełni� świ�t� służb�
jak moi przodkowie, zachowuj�c
czyste sumienie—i nigdy nie za-
pominam o tobie w swoich bła-
ganiach, które zanosz� dniem
i noc�. 4 Pami�tam twoje łzy
i bardzo pragn� ci� zobaczyć, że-
by zaznać radości. 5 Wspomi-
nam twoj� nieobłudn� wiar�c, ja-
k� najpierw odznaczała si� twoja
babka Lois i matka Eunike. Je-
stem przekonany, że dalej si� ni�
odznaczasz.

6 Z tego właśnie powodu
przypominam ci, żebyś stale roz-
palał w sobie jak ogień dar Bo-
ży, który otrzymałeś, kiedy wło-

żyłem na ciebie r�cea. 7 Bo Bóg
nie dał nam ducha tchórzostwab,
lecz mocyc, miłości i trzeźwości
umysłu. 8 Nie wstydź si� wi�c
świadectwa o naszym Panud ani
mnie—wi�źnia ze wzgl�du na nie-
go—ale b�dź gotowy znosić cier-
pieniae dla dobrej nowiny, pole-
gaj�c na mocy Bogaf. 9 On nie
ze wzgl�du na nasze uczynki wy-
bawił nas i powołał, żebyśmy
byli świ�cig, lecz ze wzgl�du na
swoje zamierzenie i niezasłużo-
n� życzliwośćh. Obdarzył nas ni�
w zwi�zku z Chrystusem Jezu-
sem już przed wiekami, 10 ale
teraz stała si� wyraźnie widocz-
na dzi�ki ujawnieniu naszegoWy-
bawcy, Chrystusa Jezusa i, któ-
ry pokonał śmierć j, natomiast na
życie i niezniszczalnośćk rzucił
światło l za spraw� dobrej nowi-
nym. 11 W zwi�zku z t� dobr�
nowin� zostałem wyznaczony na
głosiciela, apostoła i nauczy-
cielan.

12 Właśnie dlatego ja też zno-
sz� cierpieniao. Ale wcale si�
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nie wstydz�a, bo znam Tego, któ-
remu uwierzyłem. I ufam, że
aż do wyznaczonego dnia b�dzie
w stanie strzec tego, co Mu od-
dałem w depozytb. 13 Trzymaj
si� wzoru� zdrowych słówc, któ-
re ode mnie usłyszałeś—tak sa-
mo jak okazujesz wiar� i miłość,
wynikaj�ce z jedności z Chrystu-
sem Jezusem. 14 Strzeż tego
wspaniałego depozytu z pomo-
c� ducha świ�tego, który w nas
mieszkad.

15 Wiesz o tym, że w Azji�e

wszyscy si� ode mnie odwrócili,
w tym również Figelus i Hermo-
genes. 16 Niech Pan okazuje
miłosierdzie domowi Onezyfo-
raf, który cz�sto mnie pokrze-
piał i nie wstydził si� moich
łańcuchów. 17 Przeciwnie, kie-
dy przybył do Rzymu, pilnie mnie
szukał i znalazł. 18 Niech w wy-
znaczonym dniu Pan, Jehowa�,
okaże mu miłosierdzie. Dobrze
wiesz o wszystkim, co zrobił dla
mnie w Efezie.

2 Dlatego ty, moje dzieckog, sta-
le umacniaj si� za spraw� nie-

zasłużonej życzliwości zwi�zanej
z Chrystusem Jezusem, 2 a to,
co usłyszałeś ode mnie i co po-
twierdziło wielu świadkówh, po-
wierz wiernym ludziom, którzy
z kolei b�d� wykwalifikowani
do nauczania drugich. 3 Jako
wzorowy żołnierzi Chrystusa Je-
zusa b�dź gotowy znosić cier-
pienia j. 4 ˙

Zaden żołnierz nie
angażuje si�� w zarabianie pie-
ni�dzy�, bo chce zyskać uznanie
tego, który powołał go na żołnie-
rza. 5 A kto bierze udział w ig-
rzyskach, musi walczyć zgodnie
z regułami, bo inaczej nie otrzy-
ma nagrody�k. 6 Rolnik, który

1:13 �Lub „zarysu”. 1:15 �Zob. Słow-
niczek poj�ć. 1:18 �Zob. Dodatek A5.
2:4 �Dosł. „nie wpl�tuje si�”. �Możliwe
też „w sprawy codziennego życia”. 2:5
�Lub „korony; wieńca”.

ci�żko pracuje, powinien pierw-
szy korzystać z plonów. 7 Stale
myśl o tym, co mówi�. Pan po-
może ci wszystko zrozumieć�.

8 Pami�taj, że zgodnie z do-
br� nowin�, któr� głosz�, Je-
zus Chrystus, potomek Dawidaa,
został wskrzeszonyb. 9 Dla tej
dobrej nowiny cierpi� i jestem
uwi�ziony jak przest�pcac. Ale
słowa Bożego nie można uwi�-
zićd. 10 Właśnie dlatego zno-
sz� wszystko ze wzgl�du na wy-
branyche, żeby i oni za spraw�
Chrystusa Jezusa mogli zostać
wybawieni i dost�pić wiecznej
chwały. 11 Prawdziwe s� sło-
wa: Jeśli razem z nim umarli-
śmy, to razem z nim b�dziemy
też żyćf. 12 Jeśli wytrwamy, to
razem z nim b�dziemy też królo-
waćg. Jeśli si� go zaprzemy, on
też si� nas zaprzeh. 13 Nawet
gdybyśmy okazali si� niewierni,
on pozostaje wierny, bo nie mo-
że si� zaprzeć samego siebie.

14 Wci�ż im to przypominaj,
pouczaj� ich przed Bogiem, żeby
si� nie spierali o słowa, bo to nie
przynosi żadnego pożytku, a tyl-
ko wyrz�dza szkod�� tym, którzy
tego słuchaj�. 15 Rób wszyst-
ko, co możesz, żeby okazać si�
godnym uznania w oczach Bo-
ga—pracownikiem, który nie ma
si� czego wstydzić, należycie po-
sługuj�cym si�� słowem praw-
dy i. 16 Natomiast stroń od pus-
tych mów, które kalaj� to, co
świ�tej, bo z ich powodu b�dzie
dochodzić do coraz wi�kszej bez-
bożności 17 i takie słowa b�-
d� si� szerzyć jak gangrena.
Wśród ludzi, którzy je szerz�, s�
Hymeneusz i Filetusk. 18 Ode-
szli oni od prawdy i mówi�,

2:7 �Lub „da ci rozeznanie we wszyst-
kim”. 2:14 �Dosł. „przypominaj, za-
świadczaj�c”. �Lub „sprowadza zgu-
b�; doprowadza do upadku”. 2:15
�Lub „władaj�cym”.

ROZDZ. 1
a 2Ko 4:2

b 2Tm 4:8

c 1Tm 6:3, 4
Tyt 1:7, 9

d Rz 8:11

e Dz 19:10

f 2Tm 4:19
��������������������

ROZDZ. 2
g 1Tm 1:2

h 2Tm 3:14

i 1Tm 1:18

j 2Tm 1:8

k 1Ko 9:25
��������������������

szpalta 2
a Dz 2:29-32

Dz 13:23
Rz 1:3

b Dz 2:24

c Dz 9:16
Flp 1:7

d Kol 4:3, 4

e 2Ko 1:6
Ef 3:13
Kol 1:24

f Rz 6:5, 8

g Obj 3:21
Obj 20:4, 6

h Mt 10:33
Łk 12:9

i 2Tm 4:2

j 1Tm 4:7
1Tm 6:20

k 1Tm 1:20
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że zmartwychwstanie już nast�-
piłoa, przez co rujnuj� wiar�
niektórych. 19 Mimo to solidny
fundament położony przez Boga
pozostaje nienaruszony, przypie-
cz�towany takimi słowami: „Je-
howa� zna tych, którzy do Niego
należ�”b, oraz „Niech każdy, kto
wzywa imienia Jehowy�c, wy-
rzeknie si� nieprawości”.

20 W dużym domu s� naczy-
nia� nie tylko złote i srebrne, ale
też drewniane i gliniane. Niektó-
re służ� do celów zaszczytnych,
a inne do celów niezaszczyt-
nych. 21 Jeśli wi�c ktoś trzy-
ma si� z dala od tych ostatnich,
to b�dzie naczyniem� do celów
zaszczytnych, uświ�conym, uży-
tecznym dla swojego właścicie-
la, przygotowanym do wszelkiej
dobrej pracy. 22 Dlatego ucie-
kaj od młodzieńczych pragnień,
a zabiegaj o prawość, wiar�, mi-
łość, pokój—razem z tymi, któ-
rzy wzywaj� Pana czystym ser-
cem.

23 Ponadto odrzucaj głupie,
ignoranckie dyskusjed, wiedz�c,
że wywołuj� spory. 24 Niewol-
nik Pana nie może si� spie-
rać, lecz ma być delikatny� dla
wszystkiche, wykwalifikowany do
nauczania, ma panować nad sob�
w obliczu złaf, 25 łagodnie po-
uczać nieprzychylnie nastawio-
nychg. Być może Bóg pozwoli
im zmienić sposób myślenia�, że-
by dokładnie poznali prawd�h,
26 opami�tali si� i wyrwali z si-
deł Diabła—widz�c, że on zło-
wił ich żywcem, by spełniali jego
wol� i.

3 Wiedz, że w dniach ostat-
nichj nastan� krytyczne cza-

sy, trudne do zniesienia. 2 Bo
ludzie b�d� kochać samych sie-

2:19 �Zob. Dodatek A5. 2:20 �Lub
„narz�dzia”. 2:21 �Lub „narz�dziem”.
2:24 �Lub „taktowny”. 2:25 �Lub „oka-
zać skruch�”.

bie, kochać pieni�dze, b�d�
chełpliwi, wyniośli, b�d� rzucać
bluźnierstwa�, b�d� nieposłusz-
ni rodzicom, niewdzi�czni, nielo-
jalni, 3 pozbawieni naturalnych
uczuć, zawzi�ci�, b�d� rzucać
oszczerstwa, b�d� nieopanowa-
ni, brutalni, b�d� nienawidzić te-
go, co dobre, 4 dopuszczać si�
zdrady, b�d� zuchwali, nad�ci py-
ch�, b�d� kochać przyjemności,
a nie b�d� kochać Boga, 5 b�-
d� zachowywać pozory religij-
ności, ale nie b�dzie ona oddzia-
ływać na ich życie�a. Od takich
si� odwróć. 6 Spośród nich wy-
wodz� si� ludzie, którzy chytrze
wciskaj� si� do domów i zniewa-
laj� słabe kobiety, obci�żone
grzechami, ulegaj�ce rozmaitym
pragnieniom, 7 takie, które za-
wsze si� ucz�, a jednak nigdy nie
dochodz� do dokładnego pozna-
nia prawdy.

8 Jak Jannes i Jambres sprze-
ciwiali si� Mojżeszowi, tak ta-
cy ludzie wci�ż sprzeciwiaj� si�
prawdzie. Maj� zupełnie spaczo-
ny umysł i jeśli chodzi o wiar�,
nie zasługuj� na uznanie. 9 Nie
zajd� jednak daleko, bo ich głu-
pota b�dzie wyraźnie widocz-
na dla wszystkich, tak samo
jak głupota tamtych dwóch m�ż-
czyznb. 10 Ale ty wiernie po-
szedłeś za tym, czego ci� uczy-
łem, za moim stylem życiac,
moimi celami, moj� wiar�, moj�
cierpliwości�, moj� miłości�,
moj� wytrwałości�, 11 za prze-
śladowaniami i cierpieniami, ta-
kimi jak te, których zaznałem
w Antiochiid, w Ikoniume, w Lis-
trzef. Przetrwałem te prześlado-
wania, a Pan z nich wszystkich
mnie wyratowałg. 12 W rzeczy-
wistości wszyscy, którzy pragn�
z oddaniem służyć Bogu i żyć

3:2 �Lub „obelgi”. 3:3 �Lub „nieskłon-
ni do zgody”. 3:5 �Dosł. „zapr� si� jej
mocy”.

ROZDZ. 2
a 1Ko 15:12

b Lb 16:5

c Iz 26:13

d 1Tm 1:3, 4
1Tm 4:7
Tyt 3:9

e 1Ts 2:7

f Mt 5:39

g Prz 15:1
Gal 6:1
Tyt 3:2
1Pt 3:15

h 1Tm 2:3, 4

i Jn 13:27
Dz 5:3
1Tm 1:20

��������������������

ROZDZ. 3
j Mt 24:3

1Tm 4:1
2Pt 3:3
Judy 17, 18

��������������������

szpalta 2
a Mt 7:15

Mt 7:22, 23

b Wj 7:11, 12
Wj 9:11

c 1Ko 4:17
2Tm 1:13

d Dz 13:50

e Dz 14:1, 5, 6

f Dz 14:19

g 2Ko 1:10

1655 2 TYMOTEUSZA 2:19�do�3:12



w jedności z Chrystusem Jezu-
sem, b�d� prześladowania. 13 A
ludzie niegodziwi i oszuści b�d�
coraz bardziej brn�ć w zło, wpro-
wadzaj�c w bł�d innych i sami
b�d�c w bł�d wprowadzanib.

14 Ty jednak trwajw tym, cze-
go si� nauczyłeś i w co po prze-
konaniu si� uwierzyłeśc. Wiesz
przecież, od kogo si� tego na-
uczyłeś, 15 i już od niemowl�c-
twad znasz świ�te pismae, które
mog� ci� uczynić m�drym. W re-
zultacie dzi�ki wierze w Chrystu-
sa Jezusa możesz zostać wy-
bawionyf. 16 Całe Pismo jest
natchnione przez Bogag i poży-
teczne do nauczaniah, do upomi-
nania, do prostowania�, do karce-
nia zgodnie z prawymi normami i,
17 żeby sługa� Boży był w pełni
umiej�tny, całkowicie wyposażo-
ny do wszelkiego dobrego czynu.

4 Uroczyście zobowi�zuj� ci�
przed Bogiem i Chrystu-

sem Jezusem, który ma s�-
dzićj żywych i umarłychk, ujaw-
niaj�c si� l w swoim Królestwiem:
2 Głoś słowo Bożen. Czyń to pil-
nie w czasie dogodnym i w cza-
sie trudnym. Upominajo, karć,
usilnie zach�caj. Przejawiaj przy
tym cierpliwość i posługuj si�
sztuk� nauczaniap. 3 Nastanie
czas, gdy ludzie nie znios� zdro-
wej naukiq, lecz zgodnie z włas-
nymi pragnieniami otocz� si�
nauczycielami, którzy b�d� im
łechtać uszy�r. 4 I przestan�
słuchać prawdy, a zwróc� uwa-
g� na fałszywe opowieści. 5 Ty
jednak we wszystkim zachowuj
trzeźwość umysłu, znoś przeciw-
nościs, wykonuj zadanie ewange-
lizatora�, dokładnie pełnij swoj�
służb�t.

3:16 �Lub „korygowania”. 3:17 �Dosł.
„człowiek”. 4:3 �Lub „b�d� ich uczyć
tego, co ci zechc� słyszeć”. 4:5 �Lub
„głoś dobr� nowin�”.

6 Bo ja już składam siebie
w ofierze� niczym ofiar� płyn-
n�a, czas mojego uwolnieniab

jest już bardzo bliski. 7 Walczy-
łem w szlachetnej walcec, wy-
ścig ukończyłemd, wiar� zacho-
wałem. 8 Odt�d czeka na mnie
korona prawoście, któr� Pan,
prawy s�dziaf, nagrodzi mnie te-
go dniag—zreszt� nie tylko mnie,
ale też wszystkich, którzy prag-
n�� jego ujawnienia.

9 Zrób wszystko, co możesz,
żeby jak najpr�dzej do mnie
przyjść. 10 Bo Demash poko-
chał ten świat� i mnie opuścił—
udał si� do Tesaloniki. Z ko-
lei Krescens poszedł do Galacji,
a Tytus do Dalmacji. 11 Tylko
Łukasz jest ze mn�. Weź Mar-
ka i przyprowadź go ze sob�,
bo b�dzie mi pomocny w służbie.
12 Tychika i wysłałem do Efezu.
13 Po drodze zabierz mi okry-
cie, które zostawiłem u Karpusa
w Troadzie. Przynieś mi też zwo-
je, zwłaszcza pergaminy�.

14 Miedziownik Aleksander
wyrz�dził mi wielk� krzywd�.
Jehowa� odpłaci mu stosownie
do jego uczynków j. 15 Ty też
miej si� przed nim na bacznoś-
ci, bo mocno sprzeciwiał si� na-
szemu or�dziu.

16 Podczas mojej pierwszej
obrony nikt nie stan�ł po mojej
stronie, ale wszyscy mnie opuś-
cili — niech nie zostan� z tego
rozliczeni. 17 Ale Pan stał przy
mnie i tchn�ł we mnie moc, żeby
za moj� spraw� dzieło głoszenia
zostało wykonane do końca, że-
by to or�dzie usłyszały wszyst-
kie narodyk. I zostałem wyzwolo-
ny z paszczy lwa l. 18 Pan mnie

4:6 �Lub „wylewam siebie na ofiar�”.
4:8 �Dosł. „pokochali”. 4:10 �Lub
„obecny system rzeczy; obecn� epo-
k�”. Zob. Słowniczek poj�ć, hasło „Sys-
tem rzeczy”. 4:13 �Czyli skórzane zwo-
je. 4:14 �Zob. Dodatek A5.
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e Dz 16:1, 2
f Jn 5:39
g Jn 14:26

2Pt 1:21
h Rz 15:4
i 1Ko 10:11
��������������������
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j Jn 5:22

Dz 17:31
2Ko 5:10

k Jn 5:28, 29
Dz 10:42

l 1Tm 6:14, 15
1Pt 5:4
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Obj 12:10

n 2Tm 2:15
o 1Tm 5:20

Tyt 1:7, 9
Tyt 1:13
Tyt 2:15

p 2Tm 2:24, 25
q 1Tm 1:9, 10
r 1Tm 4:1
s 2Tm 1:8

2Tm 2:3
t Rz 15:19

Kol 1:25
��������������������

szpalta 2
a Lb 28:6, 7
b Flp 1:23
c 1Ko 9:26

1Tm 6:12
d Flp 3:14
e 1Ko 9:25

Jak 1:12
f Jn 5:22
g 1Pt 5:4

Obj 2:10
h Kol 4:14

Flm 23, 24
i Ef 6:21

Kol 4:7
j Ps 28:4

Ps 62:12
Prz 24:12

k Dz 9:15
l Ps 22:21
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wyratuje od wszelkiego zła, wy-
bawi i przyjmie do swojego nie-
biańskiego Królestwaa. Jemu na-
leży si� chwała po wieczne
czasy, już na zawsze. Amen.

19 Przekaż moje pozdrowie-
nia Prysce i Akwilasowib oraz
domowi Onezyforac.

20 Erastd zatrzymał si� w Ko-
ryncie, a Trofimae zostawiłem w
Milecie, bo zachorował. 21 Zrób

wszystko, co możesz, żeby przy-
być przed zim�.

Przesyła ci pozdrowienia Eu-
bulus, a także Pudens, Linus,
Klaudia i wszyscy bracia.

22 Niech Pan b�dzie z tob�
za ducha�, którego przejawiasz.
Niech okazuje wam niezasłużon�
życzliwość.

4:22 �Dosł. „[b�dzie] z duchem”.

ROZDZ. 4
a Obj 20:4

b Rz 16:3

c 2Tm 1:16

d Dz 19:22

e Dz 21:29

1657 2 TYMOTEUSZA 4:19�do�TYTUSA 1:6

1 Paweł—niewolnik Boga i apo-
stoł Jezusa Chrystusa, maj�-

cy wiar�, jak� odznaczaj� si�
Boży wybrani, oraz dokładnie
znaj�cy prawd� zwi�zan� z od-
daniem dla Boga 2 i opart� na
nadziei życia wiecznegoa, obie-
canego przed wiekami przez
Boga, który nie może kłamaćb,
3 a który w odpowiednim dla
siebie czasie wyjawił swoje sło-
wo dzi�ki powierzonemu mi gło-
szeniuc (stało si� to z nakazu na-
szego Wybawcy, Boga)— 4 do
Tytusa, prawdziwego dziecka ze
wzgl�du na wspóln� wiar�:

Niech Bóg, nasz Ojciec, i Chry-
stus Jezus, nasz Wybawca, oka-
zuj� ci niezasłużon� życzliwość
i udzielaj� pokoju.

5 Zostawiłem ci� na Krecie,
żebyś skorygował to, co wadli-
we, i w jednym mieście po dru-
gim mianował starszych— zgod-
nie ze wskazówkami, które ci
dałem. 6 M�żczyzna taki po-
winien być bez zarzutu, powi-
nien mieć jedn� żon� i wie-
rz�ce dzieci, których nie można
pos�dzić o rozwi�złość� ani

1:6 �Lub „zachowanie pozbawione ha-
mulców”.

LIST

DO TYTUSA
ZARY S T R E

´
S C I

1 Przywitanie (1-4)
Tytus wyznaczony do mianowania
starszych na Krecie (5-9)

Upominanie buntowniczych
jednostek (10-16)

2 Rady dla młodych i starszych
zgodne ze zdrow� nauk� (1-15)
Należy si� wyzbyć bezbożnego
post�powania (12)

Gorliwość w szlachetnych
uczynkach (14)

3 Właściwe podporz�dkowanie (1-3)
Spełnianie szlachetnych
uczynków (4-8)

Należy wystrzegać si� głupich dyskusji
i wywoływania podziałów (9-11)

Prywatne prośby
i pozdrowienia (12-15)

ROZDZ. 1
a Rz 6:23

b Lb 23:19

c Dz 9:15



nieposłuszeństwo�a. 7 Bo nad-
zorca, który si� troszczy o spra-
wy Boże�, musi być bez zarzutu,
nie może być samowolnyb, po-
rywczyc, nie może si� upijać, nie
może być agresywny� ani ż�dny
nieuczciwego zysku, 8 lecz ma
być gościnnyd, ma kochać do-
broć, mieć trzeźwy umysł�e,
być prawy, lojalnyf, opanowanyg.
9 A jeśli chodzi o sztuk� naucza-
nia, ma zdecydowanie trzymać
si� wiarygodnego� słowah, żeby
za pomoc� zdrowej naukii umieć
zarówno zach�cać, jak i upomi-
nać j tych, którzy si� jej sprzeci-
wiaj�.

10 Bo jest wielu ludzi bun-
towniczych, pustych gadułów i
oszustów. Należ� do nich zwłasz-
cza ci, którzy obstaj� przy obrze-
zaniuk. 11 Koniecznie trzeba im
zamkn�ć usta, bo dla nieuczci-
wego zysku burz� całe domy, na-
uczaj�c rzeczy, których nie po-
winni. 12 Jeden z nich, ich
własny prorok, powiedział: „Kre-
teńczycy to niepoprawni kłamcy,
bestie wyrz�dzaj�ce krzywd�, le-
niwe� żarłoki”.

13 Opinia� ta jest prawdziwa.
Właśnie dlatego wci�ż ich� su-
rowo upominaj, żeby byli zdrowi
w wierze, 14 żeby nie zwracali
uwagi na żydowskie baśnie oraz
nakazy ludzi odwracaj�cych si�
od prawdy. 15 Dla ludzi czys-
tych wszystko jest czyste l, nato-
miast dla skalanych i tych, któ-
rzy nie maj� wiary, nic nie
jest czyste, bo skalane s� zarów-
no ich umysły, jak i sumieniam.
16 Publicznie twierdz�, że zna-
j� Boga, ale swoimi uczynkami

1:6 �Lub „buntownicze zachowanie”.
1:7 �Lub „jako szafarz Boży”. �Lub
„skłonny do bicia”. 1:8 �Lub „mieć
trzeźwy os�d; być rozważny”. 1:9
�Dosł. „wiernego”. 1:12 �Lub „bez-
czynne”. 1:13 �Dosł. „świadectwo”.
�Najwyraźniej chodzi o krn�brne jed-
nostki w zborach na Krecie.

si� Go zapieraj�a, bo s� odraża-
j�cy, nieposłuszni i niezdolni do
żadnego dobrego czynu.

2 Ty jednak stale mów to, co
jest zgodne ze zdrow� na-

uk�b. 2 Starsi m�żczyźni po-
winni we wszystkim zachowywać
umiar, być poważni, mieć trzeź-
wy umysł, odznaczać si� zdro-
w� wiar�, miłości�, wytrwałoś-
ci�. 3 Podobnie starsze kobiety
powinny post�pować w sposób
bogobojny, nie mog� rzucać o-
szczerstw, nie mog� dać si�
zniewolić nadmiernemu piciu wi-
na, maj� uczyć tego, co dobre—
4 udzielać rad� młodszym kobie-
tom, żeby kochały swoich m�żów,
kochały swoje dzieci, 5 miały
trzeźwy umysł, były czyste�,
troszczyły si� o dom�, były dobre,
podporz�dkowane swoim m�-
żomc, tak by słowo Boże nie było
znieważane.

6 Również młodszych m�ż-
czyzn usilnie zach�caj, żeby mie-
li trzeźwy umysłd, 7 sam we
wszystkim daj�c przykład szla-
chetnych uczynków. Ucz tego,
co jest czyste�, z cał� powag�e,
8 posługuj�c si� zdrow� mo-
w�, której nie można nic zarzu-
cićf—żeby przeciwnicy okryli si�
wstydem, nie mog�c powiedzieć
o nas nic złegog. 9 Niewolnicy
powinni we wszystkim być pod-
porz�dkowani swoim właścicie-
lomh, powinni starać si� ich za-
dowolić, nie mog� odpowiadać
arogancko, 10 nie mog� ich
okradać i, lecz maj� być całko-
wicie godni zaufania, żeby we
wszystkim zdobić nauk� nasze-
go Wybawcy, Boga j.

11 Bo Bóg dał wyraz swojej
niezasłużonej życzliwości, która
zapewnia wybawienie najróżniej-

2:4 �Lub „przemawiać do rozs�dku; szko-
lić”. 2:5 �Lub „nieskalane”. �Lub „pra-
cowały w domu”. 2:7 �Możliwe też „ucz
w sposób czysty”.

ROZDZ. 1
a 1Tm 3:2-7

b 2Pt 2:10

c Jak 1:19

d 1Pt 4:9

e Rz 12:3
1Tm 3:2

f 1Tm 2:8

g 2Tm 2:24
Jak 3:13

h 1Tm 4:16
1Tm 6:3, 4

i 1Tm 1:9, 10
2Tm 1:13

j 1Tm 5:20
2Tm 4:2
Tyt 1:13
Obj 3:19

k Dz 15:1

l Rz 14:14

m Mt 15:11
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szpalta 2
a Mt 7:16-18
��������������������

ROZDZ. 2
b 1Tm 4:16

2Tm 1:13

c 1Ko 14:34, 35
1Pt 3:1, 2

d Rz 12:3
1Pt 5:5

e 2Tm 2:15

f Kol 3:8

g 1Pt 2:15

h Ef 6:5
1Tm 6:1
1Pt 2:18

i Ef 4:28

j Mt 5:16
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szym ludzioma. 12 Uczy nas
ona, żebyśmy wyzbyli si� bez-
bożnego post�powania i świa-
towych pragnieńb, a żyli w tym
świecie�, zachowuj�c trzeźwość
umysłu i prawość oraz b�d�c od-
dani Boguc— 13 w czasie gdy
oczekujemy spełnienia cudownej
nadzieid i wspaniałego ujawnie-
nia si� wielkiego Boga oraz na-
szego Wybawcy, Jezusa Chrystu-
sa. 14 Oddał on za nas samego
siebiee, żeby nas wyzwolić�f od
wszelkiego bezprawia i oczyścić
dla siebie—jako swoj� szczegól-
n� własność—lud gorliwy w szla-
chetnych uczynkachg.

15 Stale to mów, usilnie za-
ch�caj i upominaj, korzystaj�c
z pełni władzyh. Niech nikt nie
patrzy na ciebie z góry.

3 W dalszym ci�gu im przypo-
minaj, żeby byli podporz�d-

kowani i posłuszni rz�dom i
władzomi, żeby byli gotowi do
spełniania wszelkich dobrych
uczynków, 2 żeby o nikim nie
mówili krzywdz�co, nie byli kłót-
liwi, ale rozs�dni�j, zawsze ła-
godni wobec wszystkich ludzik.
3 Bo my też byliśmy kiedyś nie-
rozumni, nieposłuszni, bł�dzili-
śmy, byliśmy niewolnikami roz-
maitych pragnień i przyjemności,
oddawaliśmy si� złu, byliśmy peł-
ni zawiści, budziliśmy odraz�,
nienawidziliśmy jedni drugich.

4 Jednak Bóg, nasz Wybaw-
ca, dał wyraz swojej życzliwo-
ści l i miłości do ludzi 5 (nie ze
wzgl�du na nasze prawe uczyn-
kim, ale ze wzgl�du na swoje mi-
łosierdzie)n i wybawił nas przez
k�piel, dzi�ki której ożyliśmyo,
oraz przez odnowienie duchem
świ�tymp. 6 Tego ducha wy-

2:12 �Lub „obecnym systemie rzeczy;
obecnej epoce”. Zob. Słowniczek poj�ć,
hasło „System rzeczy”. 2:14 �Dosł.
„odkupić; wykupić”. 3:2 �Dosł. „ust�p-
liwi”.

lał na nas obficie� przez Je-
zusa Chrystusa, naszego Wy-
bawc�a, 7 żebyśmy—uznani za
prawych dzi�ki Jego niezasłużo-
nej życzliwościb—odziedziczylic
życie wieczne, na które mamy
nadziej�d.

8 Te słowa s� prawdziwe.
Chc� wi�c, żebyś stale to wszyst-
ko podkreślał, tak by ci, którzy
uwierzyli Bogu, skupiali si� na
spełnianiu szlachetnych uczyn-
ków. Wszystko to jest dobre
i przynosi ludziom pożytek.

9 Stroń natomiast od głu-
pich dyskusji, roztrz�sania ro-
dowodów, od sporów i kłótni
dotycz�cych Prawa—bo s� one
bezużyteczne i jałowee. 10 Czło-
wiekowi, który wywołuje podzia-
ły�f, udziel jednego, a potem
drugiego upomnienia�g. Jeśli to
nie pomoże, przestań utrzymy-
wać z nim kontaktyh, 11 wiesz
przecież, że taki człowiek zbo-
czył z właściwej drogi i grzeszy,
sam na siebie wydaj�c wyrok.

12 Gdy przyśl� do ciebie Ar-
temasa lub Tychika i, postaraj
si� przyjść do mnie do Nikopo-
lis, bo właśnie tam postanowi-
łem sp�dzić zim�. 13 Zenasa,
który jest znawc� Prawa, oraz
Apollosa należycie zaopatrz na
drog�, żeby im niczego nie bra-
kowało j. 14 Niech nasi bracia
również ucz� si� stale spełniać
szlachetne uczynki, żeby poma-
gać w zaspokajaniu pilnych po-
trzebk. Wtedy ich służba nie b�-
dzie bezowocna�l.

15 Wszyscy, którzy s� ze mn�,
przesyłaj� ci pozdrowienia. Prze-
każ moje pozdrowienia tym,
którzy nas kochaj� i trwaj� w
wierze.

Obyście wszyscy zaznawali
niezasłużonej życzliwości.

3:6 �Lub „szczodrze”. 3:10 �Lub „po-
piera sekt�; krzewi sekciarskie pogl�dy”.
�Lub „ostrzeżenia”. 3:14 �Lub „wtedy
nie b�d� bezużyteczni”.
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szpalta 2
a Dz 2:33
b Rz 3:24

Gal 2:15, 16
c Rz 8:17
d Rz 6:23
e 1Tm 1:3, 4

1Tm 6:3-5
f 1Ko 11:19

Obj 2:6
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1 Paweł, wi�zieńa ze wzgl�du
na Chrystusa Jezusa, i Tymote-
uszb, nasz brat, do Filemona, na-
szego ukochanego współpracow-
nika, 2 a także do Apfii, naszej
siostry, do Archipac, żołnierza
w tej samej walce, oraz do zbo-
ru, który spotyka si� w twoim
domud:

3 Niech Bóg, nasz Ojciec, i
Pan Jezus Chrystus okazuj� wam
niezasłużon� życzliwość i udzie-
laj� pokoju.

4 Zawsze dzi�kuj� mojemu
Bogu, gdy wspominam o tobie
w modlitwache, 5 bo wci�ż sły-
sz� o twojej wierze i miłości do
Pana Jezusa i wszystkich świ�-
tych. 6 Modl� si�, żeby wiara,
któr� przejawiasz wspólnie z in-
nymi, pomogła ci docenić każd�
dobr� rzecz, jak� otrzymujemy
przez Chrystusa. 7 To, co usły-
szałem o twojej miłości, bracie,
bardzo mnie ucieszyło i pod-
niosło na duchu, bo pokrzepiłeś
serca� świ�tych.

8 Właśnie dlatego—chociaż w
zwi�zku z Chrystusem mam peł-
ne prawo� nakazać ci uczynić to,
co właściwe— 9 wol� ci� raczej
poprosić w imi� miłości. Prze-
cież ja, Paweł, jestem już star-
szym człowiekiem, a teraz w do-
datku wi�źniem ze wzgl�du na

7 �Lub „ożywiłeś tkliwe uczucia”.
8 �Lub „wielk� swobod� mowy”.

Chrystusa Jezusa. 10 Mam do
ciebie prośb� dotycz�c� moje-
go dziecka, Onezymaa, dla któ-
rego tu, w wi�zieniu�, stałem
si� ojcemb. 11 Kiedyś nie mia-
łeś z niego pożytku, ale teraz
jest przydatny i tobie, i mnie.
12 Odsyłam go do ciebie, choć
jest tak bliski mojemu sercu�.

13 Chciałbym go zatrzymać
przy sobie, by zamiast ciebie
usługiwał mi, dopóki jestem wi�-
ziony ze wzgl�du na dobr� no-
win�c. 14 Nie chc� jednak nic
zrobić bez twojej zgody, żebyś
mógł spełnić ten dobry uczynek
nie z przymusu, lecz z własnej
wolid. 15 Może właśnie dlatego
uciekł na krótk� chwil��, żebyś
go odzyskał na zawsze, 16 już
nie jako niewolnikae, ale kogoś
wi�cej—jako ukochanego brataf,
zwłaszcza dla mnie. Tym bar-
dziej ty go pokochasz, bo jest
dla ciebie zarówno niewolni-
kiem, jak i chrześcijańskim bra-
tem. 17 Jeżeli wi�c uważasz
mnie za przyjaciela�, to przyjmij
go tak życzliwie, jak przyj�łbyś
mnie. 18 Poza tym jeśli wyrz�-
dził ci jak�ś krzywd� albo jest ci
coś winien, obci�ż tym mój
rachunek. 19 Ja, Paweł, pisz�
własn� r�k�: zwróc� ten dług—

10 �Dosł. „w wi�zach”. 12 �Lub „darz�
go tkliwymi uczuciami”. 15 �Dosł. „na
godzin�”. 17 �Dosł. „wspólnika”.
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1 Bóg przemawia za pośrednictwem
Syna (1-4)

Syn przewyższa aniołów (5-14)

2 „Musimy zwracać szczególn�
uwag�” (1-4)

Wszystko podporz�dkowane
Jezusowi (5-9)

Jezus i jego bracia (10-18)
Naczelny Pełnomocnik w sprawie
ich wybawienia (10)

Miłosierny arcykapłan (17)

3 Jezus przewyższa Mojżesza (1-6)
Bóg zbudował wszystko (4)

Ostrzeżenie przed utrat� wiary (7-19)
„Gdybyście tylko słuchali dzisiaj
Jego głosu” (7, 15)

4 Nieposłuszni nie b�d� zaznawać
odpoczynku razem z Bogiem (1-10)

Zach�ta do zaznawania odpoczynku
z Bogiem (11-13)
„Słowo Boże jest żywe” (12)

Jezus wielkim arcykapłanem (14-16)

5 Jezus przewyższa arcykapłanów
spośród ludzi (1-10)
„Na wzór Melchizedeka” (6, 10)

„Nauczył si� posłuszeństwa z tego,
co wycierpiał” (8)

„Odpowiedzialny za wiecznotrwałe
wybawienie” (9)

Brak dojrzałości (11-14)

6 „Wytrwale zmierzajmy
do dojrzałości” (1-3)

Ci, którzy odpadli, znowu przybijaj�
Syna do pala (4-8)

Całkowita pewność nadziei
aż do końca (9-12)

Niezawodność obietnicy Bożej (13-20)
Obietnica i przysi�ga Boga
niezmienne (17, 18)

7 Melchizedek—wyj�tkowy król
i kapłan (1-10)

Wyższość kapłaństwa Chrystusa (11-28)
Chrystus wybawia w pełni (25)

8 Przybytek wyobrażeniem tego,
co w niebie (1-6)

Nowe przymierze przeciwstawione
staremu (7-13)

9
´
Swi�ta służba w ziemskim
sanktuarium (1-10)

Chrystus wchodzi do nieba
ze swoj� krwi� (11-28)
Pośrednik nowego przymierza (15)

nie wspominaj�c już o tym, że
ty jesteś mi winien nawet same-
go siebie. 20 Tak, bracie, sko-
ro razem wierzymy w Pana,
wyświadcz mi t� przysług�. Po-
krzep moje serce� ze wzgl�du na
Chrystusa.

21 Pisz� do ciebie, bo jestem
pewny, że spełnisz moj� prośb�,
a nawet zrobisz wi�cej, niż mó-
wi�. 22 Prosz� ci� też, przygo-
tuj mi kwater�, bo mam nadzie-

20 �Lub „ożyw moje tkliwe uczucia”.

j�, że dzi�ki waszym modlitwom
wróc� do was�a.

23 Przesyła ci pozdrowie-
nia Epafrasb, który jest moim
współwi�źniem z powodu wiary
w Chrystusa Jezusa, 24 oraz
moi współpracownicy—Marek,
Arystarchc, Demasd i Łukasze.

25 Niech Pan Jezus Chrystus
okazuje wam niezasłużon� życz-
liwość za ducha, którego przeja-
wiacie.

22 �Lub „zostan� dla was uwolniony”.
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1 W przeszłości Bóg wielo-
krotnie i na wiele sposobów

przemawiał do naszych przod-
ków za pośrednictwem proro-
kówa. 2 A teraz, pod koniec
tych dni, przemówił do nas za
pośrednictwem Synab, którego
ustanowił dziedzicem wszystkie-
goc i przez którego uczynił sys-
temy rzeczy�d. 3 On jest odbi-
ciem chwały Bogae i dokładnym
odzwierciedleniem Jego osobo-
wości�f, on też podtrzymuje
wszystko moc� Jego� słowa. Kie-
dy oczyścił nas z grzechówg, za-
siadł na wysokości po prawej
stronie Majestatuh. 4 Stał si�
ważniejszy od aniołówi, bo odzie-
dziczył imi� wspanialsze od ich
imienia j.

5 Na przykład do którego
z aniołów Bóg kiedykolwiek po-
wiedział: „Jesteś moim synem,
dzisiaj zostałem twoim ojcem”k

albo „Stan� si� dla niego ojcem,
a on stanie si� dla mnie sy-
nem”? l 6 A gdy Bóg ponownie

1:2 �Lub „epoki”. Zob. Słowniczek po-
j�ć. 1:3 �Lub „samej Jego istoty”.
�Lub „swojego”.

posyła swojego Pierworodnegoa

na świat�, mówi: „Niech wszys-
cy aniołowie Boży złoż� mu
hołd�”.

7 Ponadto o aniołach mówi:
„Swoich aniołów czyni duchami,
swoich sług�b—płomieniami og-
nia”c. 8 Natomiast o Synu mó-
wi: „Bóg jest twoim tronemd po
wieczne czasy, już na zawsze,
a berło twojego Królestwa jest
berłem sprawiedliwości�. 9 Po-
kochałeś prawość, a znienawidzi-
łeś to, co nieprawe. Dlatego Bóg,
twój Bóg, namaścił ci�e olejkiem
radości bardziej niż innych kró-
lów�”f 10 oraz „Ty, Panie, na
pocz�tku położyłeś fundamenty
ziemi i niebo jest dziełem Two-
ich r�k. 11 One zgin�, ale Ty
pozostaniesz. Jak szata wszyst-
kie zniszczej�. 12 Zwiniesz je
jak okrycie, jak szat�, i zosta-
n� zmienione. Ale Ty jesteś ten
sam, a Twoje lata nigdy si� nie
skończ�”g.

1:6 �Lub „zamieszkan� ziemi�”. �Lub
„pokłon”. 1:7 �Lub „sług publicznych”.
1:8 �Lub „prostolinijności”. 1:9 �Dosł.
„niż twoich towarzyszy”.

10 Ofiary ze zwierz�t nie usuwaj�
grzechów (1-4)
Prawo cieniem przyszłych dóbr (1)

Chrystus złożył ofiar�
raz na zawsze (5-18)

Nowa i żywa droga (19-25)
Nie opuszczajmy naszych wspólnych
zebrań (24, 25)

Ostrzeżenie przed świadomym
trwaniem w grzechu (26-31)´

Smiałość i wiara potrzebne,
aby wytrwać (32-39)

11 Definicja wiary (1, 2)
Przykłady wiary (3-40)

„Bez wiary nie można si� podobać
Bogu” (6)

12 Jezus Udoskonalicielem naszej wiary (1-3)
Wielki obłok świadków (1)

„Nie bagatelizuj skarcenia
od Jehowy” (4-11)

„Prostujcie ścieżki,
po których chodzicie” (12-17)

Przyst�pienie do Jerozolimy
niebiańskiej (18-29)

13 Końcowe zach�ty i pozdrowienia (1-25)
„Nie zapominajcie o gościnności” (2)
Małżeństwo traktowane
z szacunkiem (4)

Posłuszeństwo wobec tych,
którzy przewodz� (7, 17)

„Składajmy Bogu ofiar�
wysławiania” (15, 16)

ROZDZ. 1
a Lb 12:8

Jer 7:25
b Mt 17:5
c Ps 2:8
d 1Ko 8:6

Kol 1:16
e Jn 1:14

Jn 17:5
f Kol 1:15
g Heb 9:26
h Ps 110:1

Dz 2:32, 33
Dz 7:55

i Ef 1:20, 21
1Pt 3:22

j Dz 4:12
Flp 2:9, 10

k Ps 2:7
l 2Sm 7:14

Mk 1:11
Łk 9:35
2Pt 1:17

��������������������

szpalta 2
a Jn 1:14

Rz 8:29
Kol 1:15

b Ps 91:11
Łk 22:43

c Ps 104:4
d Mt 28:18

Obj 3:21
e Iz 61:1

Łk 3:21, 22
Łk 4:18

f Ps 45:6, 7
g Ps 102:25-27

HEBRAJCZYK
´
OW Zarys treści do 1:12 1662



13 I o którym z aniołów kie-
dykolwiek powiedział: „Zasiadaj
po mojej prawej stronie, aż poło-
ż� twoich wrogów jako podnóżek
dla twoich nóg”?a 14 Czy oni
wszyscy nie s� duchami pełni�-
cymi świ�t�� służb�b, posyłany-
mi, żeby usługiwać tym, którzy
maj� odziedziczyć wybawienie?

2 Dlatego musimy zwracać
szczególn� uwag� na to, co

usłyszeliśmyc, żebyśmy nigdy
nie zostali uniesieni z pr�demd.
2 Bo jeśli słowo wypowiedziane
za pośrednictwem aniołówe oka-
zało si� niezawodne, a każdy
człowiek dopuszczaj�cy si� wy-
st�pku i nieposłuszeństwa otrzy-
mał sprawiedliw� kar�f, 3 to
czy my jej unikniemy, jeśli zlek-
ceważymy tak wspaniałe wyba-
wienie?g Pierwszy głosił o nim
nasz Panh, a potwierdzili nam
je ci, którzy go słyszeli. 4 Po-
świadczył je również Bóg, doko-
nuj�c znaków, cudów�, różnych
pot�żnych dzieł i i rozdzielaj�c
dary ducha świ�tego według
swojego uznania j.

5 Przecież to nie aniołom
podporz�dkował przyszł� zie-
mi��k, o której mówimy. 6 Pe-
wien świadek kiedyś powiedział:
„Czym jest człowiek, że o nim pa-
mi�tasz, czym jest syn człowie-
czy, że si� o niego troszczysz? l

7 Uczyniłeś go troch� niższym
od aniołów, ukoronowałeś go
chwał� i szacunkiem oraz usta-
nowiłeś nad dziełami Twoich
r�k. 8 Wszystko położyłeś pod
jego nogi”m. A podporz�dkowu-
j�c mu wszystkon, Bóg nie po-
zostawił niczego, co nie byłoby
mu podporz�dkowaneo. Obecnie
jednak jeszcze nie widzimy, że-

1:14 �Lub „publiczn�”. 2:4 �Lub „pro-
roczych znaków”. 2:5 �Lub „zamiesz-
kan� ziemi�”.

by wszystko było mu podporz�d-
kowanea. 9 Widzimy natomiast
Jezusa, którego uczyniono tro-
ch� niższym od aniołówb, a teraz
ukoronowano chwał� i szacun-
kiem za to, że cierpiał i umarłc.
Z racji niezasłużonej życzliwo-
ści Bożej zakosztował śmierci za
każdego człowiekad.

10 Aby doprowadzić wielu sy-
nów do chwałye, Ten, dla które-
go i przez którego wszystko ist-
nieje, słusznie postanowił, by
Naczelny Pełnomocnik w spra-
wie ich wybawieniaf został wy-
doskonalony przez cierpienieg.
11 Bo wszyscy—zarówno uświ�-
caj�cy, jak i uświ�canih—pocho-
dz� od jednegoi i z tego powodu
Jezus nie wstydzi si� nazywać
ich „braćmi” j, 12 gdy mówi:
„B�d� oznajmiał Twoje imi� swo-
im braciom, b�d� Ci� pieśni� wy-
sławiał w zborze”k. 13 Powie-
dział też: „B�d� Mu ufał” l oraz
„Ja i dzieci, które mi dał Je-
howa�”m.

14 Skoro wi�c „dzieci” s�
krwi� i ciałem�, to i on stał si�
krwi� i ciałemn, żeby przez swo-
j� śmierć unicestwić tego, który
może powodować śmierć�o,
czyli Diabłap, 15 i żeby uwol-
nić wszystkich, którzy z po-
wodu strachu przed śmierci�
przez całe życie byli w niewoliq.
16 Bo pomaga on nie anio-
łom, lecz potomstwu Abrahamar.
17 W zwi�zku z tym musiał pod
każdym wzgl�dem upodobnić si�
do swoich „braci”s, żeby stać si�
miłosiernym i wiernym arcykap-
łanem w służbie dla Boga i że-
by złożyć ofiar� przebłagaln��t

za grzechy ludziu. 18 Ponieważ
sam cierpiał, znosz�c próbyv, to

2:13 �Zob. Dodatek A5. 2:14 �Lub
„współuczestnikami krwi i ciała”. �Lub
„ma środki do powodowania śmierci”.
2:17 �Lub „dokonać przebłagania”.
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potrafi przyjść z pomoc� tym,
którzy też je znosz�a.

3 A zatem, świ�ci bracia, któ-
rzy otrzymaliście powoła-

nie� niebiańskieb, rozmyślajcie
o Jezusie, którego uznajemy za
apostoła i arcykapłana�c. 2 Był
on wierny Bogu, który powołał
go na ten urz�dd, tak jak wier-
ny był Mojżesz, gdy pełnił służb�
w całym domu Bożyme. 3 Jed-
nak on� zasługuje na wi�ksz�
chwał�f niż Mojżesz, bo ten, któ-
ry buduje dom, jest ceniony bar-
dziej niż sam dom. 4 Oczywi-
ście każdy dom jest przez kogoś
zbudowany, a Tym, który zbudo-
wał wszystko, jest Bóg. 5 Moj-
żesz był wierny jako sługa w ca-
łym domu Bożym i jego służba
wskazywała� na to, co miało
być ogłaszane później. 6 Ale
Chrystus był wierny jako syng

ustanowiony nad domem Bożym.
My jesteśmy tym domemh, jeśli
do końca b�dziemy przejawiać
śmiałość� i mocno trzymać si�
naszej nadziei, któr� si� szczy-
cimy.

7 W zwi�zku z tym duch świ�-
ty mówii: „Gdybyście tylko słu-
chali dzisiaj Jego głosu: 8 ‚Nie
znieczulajcie swoich serc jak
wtedy, gdy wasi przodkowie do-
prowadzili mnie do wielkiego
gniewu, jak w dniu wypróbowa-
nia na pustkowiu j, 9 gdzie wa-
si przodkowie wystawili mnie na
prób� i rzucili mi wyzwanie, mi-
mo że widzieli moje czyny przez
40 latk. 10 Dlatego poczułem
obrzydzenie do tego pokolenia
i powiedziałem: „Zawsze bł�dz�
w sercu i nie poznali moich
dróg”. 11 Rozgniewany przy-

3:1 �Lub „zaproszenie”. �Lub „zważaj-
cie na apostoła i arcykapłana, które-
go wyznajemy—Jezusa”. 3:3 �Czyli
Jezus. 3:5 �Lub „była świadectwem”.
3:6 �Lub „mieć swobod� mowy”.

si�głem wi�c: „Nie b�d� zazna-
wać ze mn� odpoczynku”’”a.

12 Strzeżcie si�, bracia, żeby
nikt z was nie oddalił si� od ży-
wego Boga, przez co rozwin�ło-
by si� w nim niegodziwe serce,
któremu brakuje wiaryb. 13 Ale
każdego dnia zach�cajcie si� na-
wzajem, dopóki to „dzisiaj” jesz-
cze trwac, żeby serce kogoś z
was nie stało si� zatwardziałe
wskutek zwodniczej mocy grze-
chu. 14 Bo otrzymamy dział
z Chrystusem� pod warunkiem,
że do końca b�dziemy przejawiać
tak mocne zaufanie, jakie mieli-
śmy na pocz�tkud — 15 zgodnie
ze słowami: „Gdybyście tylko słu-
chali dzisiaj Jego głosu: ,Nie
znieczulajcie swoich serc jak
wtedy, gdy wasi przodkowie do-
prowadzili mnie do wielkiego
gniewu’”e.

16 Kim byli ci, którzy słyszeli,
a mimo to doprowadzili Boga do
wielkiego gniewu? Czy w grun-
cie rzeczy nie zrobili tego wszys-
cy, którzy wyszli z Egiptu pod
wodz� Mojżesza?f 17 I do ko-
go Bóg czuł obrzydzenie przez
40 lat?g Czy nie do tych, którzy
zgrzeszyli i pomarli na pustko-
wiu?h 18 I komu przysi�gł, że
nie b�dzie zaznawać z Nim od-
poczynku? Czy nie tym, którzy
byli nieposłuszni? 19 Widzimy
wi�c, że nie mogli zaznać z Nim
odpoczynku z powodu braku
wiary i.

4 Skoro wi�c obietnica, że b�-
dziemy zaznawać z Nim od-

poczynku, pozostaje aktualna,
strzeżmy si��, żeby ktoś z nas
nie okazał si� jej niegodny j.
2 My, podobnie jak tamci, usły-
szeliśmy dobr� nowin�k. Jednak
im usłyszane słowo nie przynios-

3:14 �Lub „staniemy si� współuczest-
nikami Chrystusa”. 4:1 �Dosł. „bój-
my si�”.
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ło pożytku, ponieważ nie prze-
jawiali takiej wiary jak ci, któ-
rzy byli posłuszni. 3 Natomiast
my, którzy przejawiamy wiar�,
zaznajemy z Nim odpoczynku.
A o tamtych powiedział: „Roz-
gniewany przysi�głem wi�c: ‚Nie
b�d� zaznawać ze mn� od-
poczynku’”a, chociaż Jego dzie-
ła były zakończone od zało-
żenia światab. 4 Bo w którymś
miejscu tak powiedział o siód-
mym dniu: „W siódmym dniu Bóg
odpocz�ł od wszystkich swo-
ich dzieł”c, 5 a tutaj mówi: „Nie
b�d� zaznawać ze mn� odpo-
czynku”d.

6 Ci, którzy pierwsi usłyszeli
dobr� nowin�, nie zaznali z Nim
odpoczynku z powodu niepo-
słuszeństwa. Ale skoro niektó-
rzy maj� jeszcze zaznać z Nim
odpoczynkue, 7 On znowu wy-
znacza pewien dzień, używaj�c
po długim czasie w psalmie Da-
wida słowa „dzisiaj”, tak jak to
już powiedziano: „Gdybyście tyl-
ko słuchali dzisiaj Jego głosu:
‚Nie znieczulajcie swoich serc’”f.
8 Przecież jeśli Jozueg wprowa-
dziłby ich do miejsca odpoczyn-
ku, Bóg nie mówiłby potem
o innym dniu. 9 Tak wi�c dla
ludu Bożego pozostaje odpoczy-
nek szabatowyh. 10 Bo czło-
wiek, który zaznaje odpoczynku
z Bogiem, odpoczywa od swoich
dzieł, tak jak Bóg od swoich i.

11 Dlatego róbmy, co tylko
możemy, żeby zaznać z Nim od-
poczynku i żeby nikt nie po-
szedł t� sam� drog� nieposłu-
szeństwa j. 12 Bo słowo Boże
jest żywe i oddziałuje z moc�k,
jest ostrzejsze niż jakikolwiek
obosieczny miecz l i przenika tak
gł�boko, że oddziela dusz�� od
ducha�, kości� od szpiku, i jest

4:12 �Zob. Słowniczek poj�ć. �Dosł.
„stawy”.

zdolne rozpoznać myśli i zamia-
ry serca. 13 Nie ma stworze-
nia, które by si� ukryło przed Je-
go wzrokiema, ale wszystko jest
obnażone i wyraźnie widoczne
dla Tego, przed którym b�dzie-
my musieli odpowiedzieć za swo-
je uczynkib.

14 Skoro mamy wielkiego ar-
cykapłana, który wst�pił do nie-
ba— Jezusa, Syna Bożegoc —nie
przestawajmy publicznie wyzna-
wać wiary w niegod. 15 Bo nie
mamy arcykapłana, który by nie
mógł si� wczuć w nasze słabo-
ście, lecz takiego, który jak my
został wypróbowany pod każ-
dym wzgl�dem, z tym że on po-
został bez grzechuf. 16 Z uf-
ności�� przyst�pmy wi�c do
tronu niezasłużonej życzliwościg,
żeby Bóg okazał nam miłosier-
dzie i niezasłużon� życzliwość,
gdy b�dziemy potrzebować po-
mocy.

5 Każdy człowiek wybrany na
arcykapłana zostaje wyzna-

czony do usługiwania ludziom
w sprawach zwi�zanych z wiel-
bieniem Bogah, żeby składać dary
i ofiary za ich grzechy i. 2 Po-
trafi on okazywać współczucie�
tym, którzy bł�dz�� z braku wie-
dzy, bo sam też zmaga si��
z własnymi słabościami 3 i ze
wzgl�du na to musi składać ofia-
ry za swoje grzechy, tak jak je
składa za grzechy ludu j.

4 Człowiek nie obejmuje te-
go zaszczytnego urz�du z włas-
nej inicjatywy, ale tylko wtedy,
gdy zostaje powołany przez Bo-
ga, tak jak został powołany Aa-
ronk. 5 Podobnie Chrystus sam
siebie nie otoczył chwał� l, usta-
nawiaj�c si� arcykapłanem, lecz

4:16 �Lub „ze swobod� mowy”. 5:2
�Lub „łagodność; powści�gliwość”.
�Lub „s� wprowadzani w bł�d”. �Lub
„podlega”.
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otoczył go chwał� Ten, który
mu powiedział: „Jesteś moim sy-
nem. Dzisiaj zostałem twoim oj-
cem”a. 6 A w innym miejscu
mówi: „Ty jesteś kapłanem na
zawsze, kapłanem na wzór Mel-
chizedeka”b.

7 Kiedy Chrystus żył na zie-
mi�, z głośnymi okrzykami i ze
łzami zanosił błagania oraz go-
r�ce prośbyc do Tego, który
mógł go wybawić od śmierci,
i ze wzgl�du na swoj� bojaźń
wobec Boga został wysłuchany.
8 Chociaż był synem, nauczył
si� posłuszeństwa z tego, co
wycierpiałd. 9 A gdy już został
wydoskonalonye, stał si� odpo-
wiedzialny za wiecznotrwałe wy-
bawienie wszystkich, którzy s�
mu posłusznif, 10 ponieważ zo-
stał wyznaczony przez Boga na
arcykapłana na wzór Melchize-
dekag.

11 Mamy o nim wiele do po-
wiedzenia, ale trudno to prze-
kazać, bo wasza zdolność poj-
mowania jest przyt�piona�.
12 Chociaż do tej pory� powin-
niście już być nauczycielami,
wy znowu potrzebujecie kogoś,
kto by was od pocz�tku uczył
podstawowych rzeczyh ze świ�-
tych wypowiedzi Bożych. Za-
miast stałego pokarmu znowu
potrzebujecie mleka. 13 Każdy,
kto ci�gle karmi si� mlekiem, nie
zna Bożego słowa prawości, bo
jest małym dzieckiem i. 14 Na-
tomiast pokarm stały jest prze-
znaczony dla ludzi dojrzałych,
którzy dzi�ki korzystaniu ze
swojej zdolności myślenia� na-
brali wprawy w odróżnianiu te-
go, co właściwe, od tego, co nie-
właściwe.

5:7 �Dosł. „za dni swojego ciała”. 5:11
�Lub „staliście si� ot�piali w słucha-
niu”. 5:12 �Dosł. „ze wzgl�du na czas”.
5:14 �Lub „władz poznawczych”.

6 Skoro już poznaliśmy pod-
stawowe naukia o Chrystu-

sie, wytrwale zmierzajmy do doj-
rzałościb i nie kładźmy na nowo
fundamentu, którym jest skru-
cha za martwe uczynki, wia-
ra w Boga, 2 nauka o chrztach,
wkładaniu r�kc, zmartwychwsta-
niud i s�dzie wiecznym. 3 B�-
dziemy wi�c zmierzać do dojrza-
łości, jeśli tylko Bóg pozwoli.

4 Co do tych, którzy kie-
dyś zostali oświecenie, zakosz-
towali daru z nieba i otrzymali
ducha świ�tego 5 oraz zakosz-
towali wspaniałego słowa Boże-
go i przejawów mocy nadcho-
dz�cego nowego świata�, 6 ale
odpadlif—nie można ich ponow-
nie przywieść do skruchy, bo oni
sami znowu przybijaj� Syna Bo-
żego do pala i wystawiaj� go na
publiczn� hańb�g. 7 Bo gdy zie-
mia pije cz�sto padaj�cy na ni�
deszcz i wydaje plon użyteczny
dla tych, którzy j� uprawiaj�, to
otrzymuje błogosławieństwo od
Boga. 8 Ale jeżeli rodzi ciernie
i osty, to jest bezużyteczna i bli-
ska przekl�cia, a w końcu zosta-
nie spalona.

9 Natomiast jeśli chodzi o
was, kochani, to chociaż w ta-
ki sposób mówimy, jesteśmy
przekonani, że znajdujecie si�
w lepszym położeniu, prowadz�-
cym do wybawienia. 10 Prze-
cież Bóg nie jest nieprawy i nie
zapomni o waszej pracy oraz
o miłości, któr� okazaliście Je-
go imieniuh przez to, że usłu-
giwaliście świ�tym i w dalszym
ci�gu tak robicie. 11 Pragnie-
my, by każdy z was nadal od-
znaczał si� tak� sam� gorliwoś-
ci�� jak na pocz�tku i dzi�ki temu

6:5 �Lub „nadchodz�cego systemu rze-
czy; nadchodz�cej epoki”. Zob. Słow-
niczek poj�ć, hasło „System rzeczy”.
6:11 �Lub „pracowitości�”.
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miał całkowit� pewność nadzieia
aż do końcab. 12 Nie chcemy,
żebyście stali si� leniwic, lecz że-
byście naśladowali tych, którzy
dzi�ki wierze i cierpliwości dzie-
dzicz� obietnice.

13 Gdy Bóg dawał obietnic�
Abrahamowi, przysi�gł na same-
go siebie, bo nie mógł przysi�c
na nikogo wi�kszegod. 14 Po-
wiedział: „Na pewno b�d� ci bło-
gosławił i na pewno ci� rozmno-
ż�”e. 15 Abraham otrzymał t�
obietnic� po tym, jak okazał
cierpliwość. 16 Ludzie przysi�-
gaj� na kogoś wi�kszego, a ich
przysi�ga kończy wszelkie spo-
ry, bo stanowi dla nich prawn�
gwarancj�f. 17 Podobnie Bóg,
gdy postanowił jeszcze dobit-
niej pokazać dziedzicom obiet-
nicyg, że Jego zamierzenie�
jest niezmienne, zagwarantował
to� przysi�g�. 18 Zrobił tak,
żeby te dwie niezmienne rze-
czy, w których Bóg nie może
skłamaćh, stały si� dla nas — dla
tych, którzy uciekli do miejs-
ca schronienia — siln� zach�t�
do tego, by mocno uchwycić si�
danej nam nadziei. 19 Nadzie-
ja i, któr� mamy, jest kotwic� dla
duszy�— jest pewna i niewzru-
szona. Prowadzi poza zasło-
n� j, 20 gdzie dla naszego dobra
wst�pił najpierw� Jezusk, który
na zawsze stał si� arcykapłanem
na wzór Melchizedeka l.

7 Ten Melchizedek— król Sa-
lem, kapłan Boga Najwyższe-

go—spotkał Abrahama, który
wracał po rozgromieniu królów,
i go pobłogosławiłm, 2 a Abra-
ham dał� mu dziesi�cin� ze
wszystkiego, co miał. Przede
wszystkim jest on „Królem Pra-

6:17 �Lub „postanowienie”. �Dosł.
„pośredniczył”. 6:19 �Lub „dla nasze-
go życia”. 6:20 �Lub „wst�pił poprzed-
nik”. 7:2 �Dosł. „wydzielił”.

wości” — zgodnie ze znaczeniem
swojego imienia — a ponadto jest
królem Salem, czyli „Królem Po-
koju”. 3 Nikt niewie, kim jest je-
go ojciec i matka, nie ma jego ro-
dowodu, nie wiadomo, kiedy si�
urodził i kiedy umarł. Upodob-
niony do Syna Bożego, pozostaje
kapłanem na zawszea.

4 Zobaczcie, jak wielkim czło-
wiekiem był ten, któremu Abra-
ham, głowa rodu�, dał dziesi�ci-
n� z najlepszych łupówb. 5 To
prawda, że zgodnie z Prawem
synowie Lewiegoc, którzy otrzy-
muj� urz�d kapłański, maj�
nakaz pobierać dziesi�ciny od
ludud, czyli od swoich braci, mi-
mo że ci s� potomkami� Ab-
rahama. 6 Ale ten człowiek nie
wywodził si� z rodu Lewiego,
a przyj�ł dziesi�cin� od Abra-
hama, któremu dano obietni-
ce, i go pobłogosławiłe. 7 Nie
da si� zaprzeczyć, że to wi�k-
szy błogosławi mniejszego. 8 W
pierwszym wypadku dziesi�cin�
otrzymuj� śmiertelni ludzie, na-
tomiast w drugim—ktoś, o kim
złożono świadectwo, że żyjef.
9 I można powiedzieć, że po-
przez Abrahama nawet Lewi,
który dziesi�ciny otrzymuje, za-
płacił dziesi�cin�, 10 bo był
przyszłym potomkiem Abraha-
ma�, gdy ten spotkał si� z Mel-
chizedekiemg.

11 Gdyby wi�c doskonałość
była osi�galna dzi�ki kapłań-
stwu lewickiemuh (a było ono
ważnym elementem Prawa dane-
go ludowi), czy istniałaby jesz-
cze potrzeba, żeby pojawił si� in-
ny kapłan, o którym si� mówi, że
jest na wzór Melchizedeka i,
a nie na wzór Aarona? 12 Sko-
ro zmienia si� kapłaństwo, musi

7:4 �Lub „patriarcha”. 7:5 �Dosł. „wy-
szli z l�dźwi”. 7:10 �Dosł. „był jeszcze
w l�dźwiach swojego praojca”.
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si� też zmienić Prawoa. 13 Bo
człowiek, o którym si� to mó-
wi, należał do innego plemienia,
z którego nikt nie pełnił służby
przy ołtarzub. 14 Przecież wia-
domo, że nasz Pan pochodził
z plemienia Judyc, a Mojżesz nie
wspominał o kapłanach z tego
plemienia.

15 Staje si� to jeszcze bar-
dziej oczywiste, gdy pojawia si�
inny kapłand, który jest jak
Melchizedeke — 16 został kap-
łanem nie na podstawie przepi-
sów prawnych dotycz�cych cie-
lesnego pochodzenia, ale na
podstawie mocy, która zapewnia
niezniszczalne życief. 17 Bo
złożono o nim świadectwo: „Ty
jesteś kapłanem na zawsze, kap-
łanem na wzór Melchizedeka”g.

18 Dlatego poprzednie przy-
kazania zostaj� zniesione ze
wzgl�du na swoj� słabość i nie-
skutecznośćh. 19 Bo Prawo ni-
czego nie uczyniło doskonałym i,
natomiast uczyniło to wprowa-
dzenie lepszej nadziei j, dzi�ki
której przybliżamy si� do Bogak.
20 Nie doszło do tego bez złoże-
nia przysi�gi 21 (bo co prawda
s� ludzie, którzy zostali kapłana-
mi bez przysi�gi, ale on został
kapłanem na podstawie przysi�-
gi złożonej przez Tego, który po-
wiedział do niego: „Jehowa�
przysi�gł i nie zmieni zdania�:
‚Ty jesteś kapłanem na za-
wsze’”)l. 22 Jezus stał si� wi�c
gwarancj�� lepszego przymie-
rzam. 23 Ponadto musiało być
wielu nast�puj�cych po sobie
kapłanówn, ponieważ śmierć nie
pozwalała im sprawować tego
urz�du nieprzerwanie. 24 Ale
skoro on żyje wiecznieo, to spra-
wuje urz�d kapłański bez na-

7:21; 8:2 �Zob. Dodatek A5. 7:21 �Lub
„nie b�dzie żałował”. 7:22 �Lub „zo-
stał dany jako r�kojmia”.

st�pców. 25 Może też w pełni
wybawić tych, którzy przez nie-
go przyst�puj� do Boga, bo za-
wsze żyje, aby si� za nimi wsta-
wiaća.

26 Właśnie taki arcykapłan
jest nam potrzebny: lojalny, nie-
winny, nieskalanyb, oddzielony
od grzeszników i wywyższony
ponad nieboc. 27 W przeciwień-
stwie do tamtych arcykapła-
nów nie musi codziennie skła-
dać ofiard, najpierw za własne
grzechy, a potem za grzechy lu-
due, bo zrobił to raz na zawsze,
gdy złożył w ofierze samego sie-
bief. 28 Prawo ustanawia arcy-
kapłanami ludzi maj�cych słabo-
ścig, ale słowo przysi�gih złożonej
po Prawie ustanawia Syna,wydo-
skonalonego i na wieki.

8 Taka jest główna myśl tego,
o czym mówimy: Mamy takie-

go arcykapłana j, który zasiadł
w niebie po prawej stronie tro-
nu Majestatuk. 2 Jest on słu-
g�� świ�tego miejsca l oraz praw-
dziwego namiotu, który postawił
Jehowa�, a nie człowiek. 3 Po-
nieważ każdy arcykapłan jest
ustanawiany po to, żeby skła-
dał dary i ofiary, on również
musiał coś ofiarowaćm. 4 Gdy-
by pozostał na ziemi, nie był-
by kapłanemn, bo tutaj już s�
ludzie, którzy zgodnie z posta-
nowieniami Prawa składaj� da-
ry. 5 ´

Swi�ta służba, któr� peł-
ni� ci ludzie, jest zaledwie
wyobrażeniem i cieniemo tego,
co w niebiep. Podobnie gdy Moj-
żesz miał postawić namiot,
otrzymał od Boga nakaz: „Dopil-
nuj, żeby wszystko zostało zro-
bione według wzoru, który po-
kazano ci na górze”q. 6 Ale
Jezusowi powierzono wspanial-
sz� służb��, ponieważ jest on też

8:2 �Lub „publicznym sług�”. 8:6
�Lub „służb� publiczn�”.
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pośrednikiema lepszego przy-
mierzab, które zostało prawnie
ugruntowane na lepszych obiet-
nicachc.

7 Gdyby to pierwsze przy-
mierze było bez wady, nie by-
łoby potrzebne drugied. 8 Ale
On dostrzega wad� u ludu i mó-
wi: „ ‚Nadchodz� dni’, oznajmia
Jehowa�, ‚gdy z ludem Izrae-
la i Judy zawr� nowe przymie-
rze. 9 Nie b�dzie to takie przy-
mierze, jakie zawarłem z ich
przodkami w dniu, gdy wzi�łem
ich za r�k�, żeby ich wyprowa-
dzić z Egiptue. Ponieważ porzu-
cili moje przymierze, przestałem
si� o nich troszczyć’—mówi Je-
howa�.

10 „‚Po tym czasie’, mówi Je-
howa�, ‚zawr� z ludem Izraela na-
st�puj�ce przymierze: Włoż� do
ich umysłów swoje prawa i zapi-
sz� je w ich sercachf. I b�d� ich
Bogiem, a oni b�d� moim ludemg.

11 „‚Już nikt nie b�dzie uczył
swojego rodaka ani swojego bra-
ta, mówi�c: „Poznajcie Jeho-
w��!”, bo oni wszyscy, od naj-
mniej do najbardziej znacz�cego,
b�d� mnie znali. 12 Miłosiernie
wybacz� im nieprawe uczynki
i już nie b�d� wracał pami�ci� do
ich grzechów’”h.

13 Mówi�c „nowe przymie-
rze”, sprawił, że poprzednie sta-
ło si� przedawnionei. A to, co
si� przedawnia i starzeje, wkrót-
ce przeminie j.

9 Poprzednie przymierze za-
wierało przepisy dotycz�ce

świ�tej służby i świ�tego miej-
sca�k na ziemi. 2 Namiot, któ-
ry został postawiony, składał si�
z dwóch cz�ści. W pierwszej cz�-
ści — nazywanej Miejscem

´
Swi�-

tym l —znajdował si� świecznikm

i stół, a na nim chleby pokład-

8:8-11 �Zob. Dodatek A5. 9:1 �Zob.
Słowniczek poj�ć.

ne�a. 3 Za drug� zasłon�b by-
ła cz�ść namiotu nazywana Miej-
scem Najświ�tszymc. 4 Znajdo-
wała si� w nim złota kadzielnicad

i Arka Przymierzae w całości po-
kryta złotemf. W Arce przecho-
wywano złoty dzban z mann�g,
lask� Aarona, która wypuści-
ła p�kih, oraz tablicei przymie-
rza. 5 Na Arce były wspaniałe
cheruby, które osłaniały pokry-
w� j przebłagaln��. Nie czas jed-
nak na szczegółowe omawianie
tych rzeczy.

6 Odk�d zostało to w ten spo-
sób przygotowane, kapłani regu-
larnie wchodz� do pierwszej cz�-
ści namiotu, żeby wykonywać
obowi�zki zwi�zane ze świ�t�
służb�k. 7 Ale do drugiej cz�ści
raz w roku wchodzi tylko arcy-
kapłan l i musi przynieść ze sob�
krewm, któr� ofiarowuje za sie-
bien i za grzechy luduo popeł-
niane nieświadomie. 8 W ten
sposób duch świ�ty wyraźnie
pokazuje, że dopóki stał pierw-
szy namiot, droga do świ�tego
miejsca nie była jeszcze ujawnio-
nap. 9 Namiot ten ma znacze-
nie symboliczne odnosz�ce si�
do obecnego czasuq i do tej po-
ry ci�gle składa si� dary i ofia-
ryr. Nie mog� one jednak zapew-
nić doskonałego sumienia temu,
kto je przynosi�s. 10 Maj� zwi�-
zek jedynie z pokarmami, na-
pojami i ceremonialnym obmy-
waniem�t. Te przepisy dotyczyły
ciałau i miały obowi�zywać do
czasu wyznaczonego na upo-
rz�dkowanie spraw.

11 Ale kiedy Chrystus przy-
szedł jako arcykapłan, aby za-
pewnić dobra, których już
doświadczamy, wszedł do wi�k-
szego i doskonalszego namiotu—

9:2 �Dosł. „chleby przedkładania”.
Zob. Słowniczek poj�ć. 9:5 �Lub „miej-
sce przebłagania”. 9:9 �Lub „kto pełni
świ�t� służb�”. 9:10 �Dosł. „rozmaity-
mi chrztami”.
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takiego, który nie został wyko-
nany r�kami ludzkimi, czyli ta-
kiego, który nie należy do te-
go stworzenia. 12 Wszedł on
do świ�tego miejsca raz na za-
wsze—nie z krwi� kozłów i mło-
dych byków, lecz z własn�
krwi�a—i uzyskał dla nas wiecz-
notrwałe wyzwolenie�b. 13 Bo
jeśli krew kozłów i bykówc oraz
popiół z jałówki używany do po-
krapiania tych, którzy si� ska-
lali, uświ�caj� tak, że ciało staje
si� czysted, 14 to o ileż bardziej
krew Chrystusae, który dzi�ki
działaniu wiecznego ducha ofia-
rował Bogu samego siebie bez
skazy, oczyści nasze sumienia
z martwych uczynkówf, żebyśmy
mogli pełnić świ�t� służb� dla
żywego Bogag.

15 Dlatego jest on pośredni-
kiem nowego przymierzah, dzi�-
ki czemu powołani mog� otrzy-
mać obietnic� wiecznotrwałego
dziedzictwa i. Stało si� to możli-
we, ponieważ poniósł on śmierć
po to, żeby ich odkupić j i uwol-
nić od wyst�pków popełnionych
pod poprzednim przymierzem.
16 Gdzie jest przymierze, tam
musi nast�pić śmierć człowieka,
który doprowadził do jego za-
warcia, 17 bo dopiero śmierć
uprawomocnia przymierze. Do-
póki żyje człowiek, który do-
prowadził do zawarcia przymie-
rza, nie jest ono prawomocne.
18 W zwi�zku z tym również po-
przednie przymierze nie we-
szło w życie bez przelania krwi.
19 Kiedy Mojżesz ogłosił całe-
mu ludowi wszystkie przykaza-
nia Prawa, wzi�ł krew młodych
byków i kozłów, wod�, szkarłat-
n� wełn� i hizop i pokropił
ksi�g�� oraz cały lud. 20 Po-
wiedział: „To jest krew przymie-
rza, którego Bóg kazał wam si�

9:12 �Dosł. „wykupienie”. 9:19 �Lub
„zwój”.

trzymać”a. 21 Podobnie pokro-
pił krwi� namiot oraz wszystkie
naczynia przeznaczone do świ�-
tej służby�b. 22 Tak wi�c zgod-
nie z Prawem niemal wszystko
zostaje oczyszczone krwi�c i bez
przelania krwi nie ma przebacze-
niad.

23 Dlatego to, co wyobra-
żae rzeczy niebiańskie, musia-
ło zostać oczyszczone właśnie
w ten sposóbf, ale rzeczy nie-
biańskie wymagaj� znacznie lep-
szych ofiar. 24 Bo Chrystus nie
wszedł do świ�tego miejsca wy-
konanego r�kami ludzkimig, b�-
d�cego odbiciem rzeczywistego
świ�tego miejscah, lecz wszedł
do samego nieba i i teraz sta-
wia si� przed� Bogiem dla nasze-
go dobra j. 25 Nie musiał skła-
dać siebie w ofierze wiele razy—
w przeciwieństwie do arcykapła-
na, który rok w rok wchodzi do
świ�tego miejscak nie z własn�
krwi�. 26 Inaczej musiałby cier-
pieć wiele razy, odk�d został za-
łożony świat. Ale on ujawnił si�
raz na zawsze przy zakończeniu
systemów rzeczy�, żeby usun�ć
grzech przez złożenie ofiary z sa-
mego siebie l. 27 I tak jak ludzie
umieraj� jeden raz, a potem maj�
być s�dzeni, 28 tak też Chrys-
tus został ofiarowany raz na za-
wsze, aby ponieść grzechy wie-
lum. A gdy pojawi si� po raz drugi,
to nie po to, żeby usun�ć grzech�.
Pojawi si�, żeby wybawić tych,
którzy go pilnie wypatruj�n.

10 Skoro Prawo jest zaled-
wie cieniemo maj�cych na-

dejść dóbrp, a nie sam� ich isto-
t�, to nie może� doprowadzić do

9:21 �Lub „publicznej służby”. 9:24
�Dosł. „przed obliczem”. 9:26 �Lub
„zakończeniu epok”. Zob. Słowni-
czek poj�ć. 9:28 �Lub „nie w zwi�zku
z grzechem”. 10:1 �Możliwe też „ludzie
nie mog�”.
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doskonałości tych, którzy przy-
st�puj� do Boga, ci�gle składaj�c
rok w rok te same ofiarya. 2 Czy
w przeciwnym razie nie prze-
stano by składać ofiar? Przecież
gdyby ci, którzy je przynosz��,
zostali oczyszczeni, to nie byliby
już świadomi swoich grzechów�.
3 Ale te ofiary co roku przy-
pominaj� ludziom o grzechachb,
4 bo nie jest możliwe, żeby krew
byków i kozłów je usun�ła.

5 Przychodz�c na ten świat,
Chrystus mówi: „‚Nie chciałeś
żadnej ofiary, ale przygotowa-
łeś mi ciało. 6 Nie przyj�łeś
z uznaniem całopaleń ani ofiar
za grzech’c. 7 Wtedy powiedzia-
łem: ‚Oto przyszedłem (o mnie
napisano w zwoju�), żeby speł-
niać Twoj� wol�, Boże’”d. 8 Tak
wi�c najpierw mówi: „Nie chcia-
łeś ani nie przyj�łeś z uznaniem
żadnej ofiary, całopaleń ani ofiar
za grzech”, czyli ofiar składanych
zgodnie z Prawem. 9 A potem
dodaje: „Oto przyszedłem, że-
by spełniać Twoj� wol�”e. Usuwa
wi�c to, co pierwsze, aby ustano-
wić drugie. 10 Zgodnie z t� „wo-
l�”f zostaliśmy uświ�ceni dzi�ki
temu, że Jezus Chrystus raz na
zawsze złożył w ofierze swoje
ciałog.

11 Ponadto każdy kapłan
dzień w dzień staje na swoim
miejscu, by pełnić świ�t� służ-
b��h i wielokrotnie składać te
same ofiary i, które w żadnym wy-
padku nie mog� całkowicie usu-
n�ć grzechów j. 12 Ale ten czło-
wiek raz na zawsze złożył jedn�
ofiar� za grzechy i zasiadł
po prawej stronie Bogak. 13 Od
tamtej pory czeka, aż jego wro-

10:2 �Lub „którzy pełni� świ�t� służb�”.
�Lub „nie mieliby nieczystego sumie-
nia z powodu swoich grzechów”. 10:7
�Dosł. „w zwoju ksi�gi”. 10:11 �Lub
„publiczn� służb�”.

gowie zostan� położeni jako pod-
nóżek dla jego nóga. 14 Bo jed-
n� ofiar� na zawsze doprowadził
do doskonałościb tych, którzy s�
uświ�cani. 15 Poza tym składa
nam świadectwo również duch
świ�ty, skoro najpierw powie-
dział: 16 „ ‚Po tym czasie’, mówi
Jehowa�, ‚zawr� z nimi nast�pu-
j�ce przymierze: Włoż� w ich ser-
ca swoje prawa i zapisz� je w ich
umysłach’”c, 17 a potem dodał:
„I już nie b�d� wracał pami�ci�
do ich grzechów i niegodziwych
uczynków”d. 18 Bo gdy wszyst-
kie grzechy zostaj� przebaczone,
nie zachodzi już potrzeba składa-
nia ofiary za grzech.

19 Bracia, skoro wi�c dzi�ki
krwi Jezusa śmiało� idziemy dro-
g�, która prowadzi do świ�tego
miejscae — 20 drog�, któr� on
nam otworzył, now� i żyw� dro-
g� przez zasłon�f, czyli jego cia-
ło — 21 i skoro mamy wielkiego
kapłana ustanowionego nad do-
mem Bożymg, 22 przyst�pmy do
Boga ze szczerym sercem i nie-
zachwian� wiar�, ponieważ na-
sze serca i nieczyste sumienia
zostały oczyszczone�h, a ciała u-
myte czyst� wod� i. 23 Wytrwale
głośmy publicznie o naszej na-
dziei, róbmy to niezachwianie j,
bo Ten, który złożył obietnic�,
jest wierny. 24 Troszczmy si�
o siebie nawzajem�, żeby si� za-
ch�cać� do miłości i dobrych
uczynkówk, 25 nie opuszcza-
j�c� naszych wspólnych zebrań l,
jak to niektórzy maj� w zwycza-
ju, ale dodaj�c sobie otuchym.
Róbmy to tym bardziej, że widzi-
my, jak ten dzień si� przybliżan.

10:16 �Zob. Dodatek A5. 10:19 �Lub
„z ufności�”. 10:22 �Lub „oczyszczone
przez pokropienie”. 10:24 �Lub „myśl-
my o sobie nawzajem; zwracajmy uwa-
g� jeden na drugiego”. �Lub „moty-
wować; pobudzać”. 10:25 �Lub „nie
zaniedbuj�c”. Dosł. „nie porzucaj�c”.
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26 Bo jeśli po dokładnym po-
znaniu prawdy świadomie trwa-
my w grzechua, to już nie ma
dla nas żadnej ofiary za grze-
chyb, 27 lecz pozostaje tylko
czekanie w strachu na s�d
oraz płon�cy gniew, który strawi
przeciwnikówc. 28 Każdy, kto
zlekceważył Prawo Mojżeszowe,
ponosi śmierć na podstawie ze-
znań dwóch lub trzech świad-
kówd i nie ma dla niego współ-
czucia. 29 Pomyślcie wi�c, na
o ile wi�ksz� kar� b�dzie zasługi-
wać ten, kto podeptał Syna Boże-
go, kto uważa, że krew przymie-
rzae, któr� został uświ�cony, nie
ma żadnej wi�kszej wartości i kto
pogardził duchem niezasłużonej
życzliwości Bożejf. 30 Znamy
przecież Tego, który powiedział:
„Zemsta należy do mnie, ja od-
płac�”, a także: „Jehowa� os�dzi
swój lud”g. 31 Straszna to rzecz
wpaść w r�ce Boga żywego.

32 Ci�gle miejcie w pami�-
ci dawniejsze dni, gdy po otrzy-
maniu oświeceniah przetrwali-
ście wiele cierpień, tocz�c ci�żk�
walk�. 33 Czasami byliście pub-
licznie� wystawiani na obelgi
i udr�ki. A czasami cierpieliście
razem� z tymi, którzy coś ta-
kiego znosili. 34 Okazywaliście
współczucie dla uwi�zionych i z
radości� przyjmowaliście grabież
waszego mienia i, wiedz�c, że ma-
cie coś lepszego i trwałegoj.

35 Nie przestawajcie okazy-
wać śmiałości�, bo to zapewni
wam wielk� nagrod�k. 36 Po-
trzebna jest wam wytrwałość l,
żebyście po tym, jak wykona-
cie wol� Boż�, dost�pili speł-
nienia obietnicy. 37 Bo jeszcze
„bardzo krótka chwila”m i „ten�,

10:30 �Zob. Dodatek A5. 10:33 �Dosł.
„jak w teatrze”. �Lub „staliście rami�
w rami�”. 10:35 �Lub „mieć swobody
mowy”. 10:37 �Może chodzić o Boga.

który nadchodzi, przyjdzie i nie
b�dzie zwlekał”a. 38 „Lecz mój
prawy sługa b�dzie żył dzi�ki
wierze”b, a „jeśli si� wycofuje,
nie cieszy si� moim� uznaniem”c.
39 My wi�c nie jesteśmy z tych,
którzy si� wycofuj� i zmierzaj�
do zagładyd, ale z tych, którzy
wierz� i zachowuj� życie�.

11 Wiara to całkowita pew-
ność, że to, na co mamy

nadziej�, nast�pie, przekonuj�cy
dowód�, że to, czego nie wi-
dać, istnieje. 2 Właśnie dzi�ki
niej nasi przodkowie� otrzymali
świadectwo Bożego uznania.

3 Dzi�ki wierze uświadamia-
my sobie, że systemy rzeczy�
zostały uporz�dkowane słowem
Boga i to, co widoczne, powsta-
ło z tego, co niewidoczne.

4 Dzi�ki wierze Abel złożył
Bogu cenniejsz� ofiar� niż Kainf

i dzi�ki tej wierze otrzymał świa-
dectwo, że jest prawy, bo Bóg
przyj�ł jego dary z uznaniem�g.
I chociaż umarł, to przez swoj�
wiar� nadal przemawiah.

5 Dzi�ki wierze Henoch i został
przeniesiony, żeby nie widzieć
śmierci, i nigdzie go nie znalezio-
no, ponieważ Bóg go przeniósłj.
Ale zanim został przeniesiony,
otrzymał świadectwo, że bardzo
si� podoba Bogu. 6 Bez wiary
nie można si� podobać Bogu, bo
każdy, kto przyst�puje do Boga,
musi wierzyć, że On istnieje i że
nagradza tych, którzy Go z ca-
łych sił szukaj�k.

7 Dzi�ki wierze Noe l, gdy
otrzymał od Boga ostrzeżenie
przed tym, czego jeszcze nie wi-
dzianom, okazał wobec Niego bo-

10:38 �Lub „mojej duszy”. 10:39 �Lub
„swoje dusze”. 11:1 �Lub „oczywis-
ty przejaw”. 11:2 �Lub „ludzie w daw-
nych czasach”. 11:3 �Lub „epoki”.
Zob. Słowniczek poj�ć. 11:4 �Lub „dał
świadectwo, przyjmuj�c jego dary”.
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jaźń i zbudował ark�a, żeby urato-
wać swoich domowników. Przez
t� wiar� pot�pił światb i stał si�
dziedzicem prawości, która wyni-
ka z wiary.

8 Dzi�ki wierze Abrahamc po-
słuchał wezwania Boga i udał
si� na miejsce, które miał otrzy-
mać jako dziedzictwo. Wyruszył,
choć nie wiedział, dok�d idzied.
9 Dzi�ki wierze mieszkał w zie-
mi, któr� mu obiecano, jak w
obcej ziemie. Mieszkał tam w na-
miotachf razem z Izaakiem i Ja-
kubem, którzy byli dziedzica-
mi tej samej obietnicy co ong.
10 Oczekiwał miasta maj�cego
rzeczywiste fundamenty, które-
go projektantem� i budowniczym
jest Bógh.

11 Dzi�ki wierze Sara, cho-
ciaż przekroczyła wiek,w którym
mogła zajść w ci�ż�, otrzyma-
ła zdolność pocz�cia potom-
stwa i, bo Tego, który jej to obie-
cał, uznała za godnego zaufania�.
12 Dlatego z jednego m�żczyzny,
i to jakby martwego j, urodziło si�
tyle dziecik co gwiazd na niebie,
tak wiele jak ziarnek piasku na
brzegu morza l.

13 Wszyscy oni zachowali wia-
r� aż do śmierci, mimo że nie
otrzymali tego, co im obieca-
nom. Jednak z daleka to widzie-
lin i przyj�li z radości�. Publicz-
nie przyznawali, że s� obcymi
i tymczasowymi osiedleńcami w
tej ziemi. 14 Ci, którzy tak mó-
wi�, dowodz�, że gorliwie szu-
kaj� miejsca, które stanie si�
ich mieszkaniem. 15 A przecież
gdyby ci�gle wspominali miejs-
ce, które opuścilio, to znaleź-
liby sposobność, żeby tam wró-
cić. 16 Ale tacy ludzie zabiegaj�
o lepsze miejsce, maj�ce zwi�zek

11:10 �Lub „architektem”. 11:11 �Lub
„wiernego”.

z niebem. Dlatego Bóg si� ich nie
wstydzi, gdy nazywaj� Go swoim
Bogiema, bo przygotował dla nich
miastob.

17 Dzi�ki wierze Abraham,
gdy został poddany próbiec, nie-
jako złożył Izaaka w ofierze.
Człowiek, który ch�tnie przyj�ł
obietnice, był gotowy ofiarować
swojego jednorodzonego synad,
18 mimo że powiedziano mu:
„Obiecane ci potomstwo przyj-
dzie przez Izaaka”e. 19 Uważał
jednak, że Bóg potrafi nawet
wskrzesić jego syna, i rzeczywi-
ście odzyskał go jakby z mart-
wych. Było to wyobrażeniem
przyszłych wydarzeńf.

20 Dzi�ki wierze Izaak pobło-
gosławił Jakubag i Ezawah w
zwi�zku z tym, co miało nast�-
pić.

21 Dzi�ki wierze Jakub, gdy
był bliski śmiercii, pobłogosławił
obydwu synów Józefa j i wspiera-
j�c si� o koniec swojej laski, od-
dał cześć Boguk.

22 Dzi�ki wierze Józef pod
koniec życia mówił o wyjściu Iz-
raelitów z Egiptu i wydał polece-
nie� co do swoich kości�l.

23 Dzi�ki wierze rodzice Moj-
żesza nie bali si� rozkazu kró-
lam i ukrywali dziecko przez trzy
miesi�ce po jego urodzeniun,
bo widzieli, że było pi�kneo.
24 Dzi�ki wierze Mojżesz, gdy
dorósłp, nie chciał być nazywany
synem córki faraonaq. 25 Wo-
lał raczej razem z ludem Bo-
żym znosić złe traktowanie, niż
zaznawać tymczasowej przyjem-
ności z grzechu. 26 Uznał hań-
b� Chrystusow� za wi�ksze bo-
gactwo niż skarby Egiptu, bo
uważnie wypatrywał nagrody.
27 Dzi�ki wierze opuścił Egiptr

11:22 �Lub „wskazówki”. �Lub „po-
chówku”.
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i nie bał si� gniewu królaa. Pozo-
stawał niezłomny, jak gdyby wi-
dział Niewidzialnegob. 28 Dzi�-
ki wierze obchodził Pasch�
i opryskał krwi� odrzwia, żeby
niszczyciel nie uśmiercił� pier-
worodnych Izraelac.

29 Dzi�ki wierze Izraelici
przeszli przez Morze Czerwone
jak po suchym l�dzied, ale gdy
próbowali to zrobić Egipcjanie,
morze ich pochłon�łoe.

30 Dzi�ki wierze lud okr�-
żał mury Jerycha przez siedem
dni i mury upadłyf. 31 Dzi�-
ki wierze prostytutka Rachab
nie zgin�ła z tymi, którzy byli
nieposłuszni, ponieważ życzli-
wie przyj�ła zwiadowcówg.

32 Co jeszcze mog� do te-
go dodać? Nie wystarczyłoby
mi czasu, gdybym zacz�ł opowia-
dać o Gedeonieh, Barakui, Sam-
sonie j, Jeftemk, Dawidziel oraz
Samuelum i innych prorokach.
33 Dzi�ki wierze pokonali oni
królestwan, umocnili prawość,
otrzymali obietniceo, zamkn�-
li paszcze lwomp, 34 powstrzy-
mali sił� ogniaq, uszli przed
mieczemr, w słabości nabrali mo-
cys, stali si� dzielni na wojniet,
rozgromili wojska najeźdźcówu.
35 Kobiety dzi�ki zmartwych-
wstaniu odzyskały swoich bli-
skich, którzy zmarliv. Inni nie
chcieli skorzystać z możliwości
uwolnienia na podstawie ja-
kiegoś okupu i godzili si� na
tortury, żeby dost�pić lepszego
zmartwychwstania. 36 Jeszcze
inni doświadczali drwin, biczowa-
nia, a nawet zakuwano ich w kaj-
danyw i wtr�cano do wi�zieńx.
37 Byli kamienowaniy, poddawa-
ni próbom, przerzynani pił�, za-
bijani mieczemz, chodzili w skó-
rach owczych i kozicha, cierpieli
bied� i uciskb, zn�cano si� nad

11:28 �Dosł. „nie dotkn�ł”.

nimia. 38 ´
Swiat nie był ich god-

ny. Tułali si� po pustyniach, gó-
rach, jaskiniachb i podziemnych
jamach.

39 A jednak ci wszyscy, cho-
ciaż dzi�ki swojej wierze otrzy-
mali świadectwo, że ciesz� si�
uznaniem Bożym, nie dost�pili
spełnienia obietnicy, 40 ponie-
waż Bóg przewidział dla nas coś
lepszegoc, aby oni nie mogli bez
nas zostać doprowadzeni do do-
skonałości.

12 Skoro otacza nas tak wiel-
ki obłok świadków, my

też odrzućmy wszelki ci�żar
i grzech, który nas łatwo omotu-
jed, i wytrwale biegnijmy w
wyznaczonym nam wyścigue.
2 Uważnie wpatrujmy si� przy
tym w Jezusa—Naczelnego Peł-
nomocnika i Udoskonaliciela na-
szej wiaryf. Dla radości, która go
czekała, przetrwał on pal m�ki�,
gardz�c hańb�, i zasiadł po pra-
wej stronie tronu Bogag. 3 Roz-
myślajcie wi�c gł�boko o tym,
który zniósł wrogie słowa grzesz-
nikówh, jakimi sami sobie szko-
dzili. Dzi�ki temu si� nie znuży-
cie i nie poddacie�i.

4 Walcz�c z tym grzechem,
jeszcze nie stawialiście oporu aż
do krwi. 5 I całkowicie zapo-
mnieliście o zach�cie skierowa-
nej do was jako synów: „Mój sy-
nu, nie bagatelizuj skarcenia od
Jehowy� ani si� nie poddawaj,
gdy jesteś przez Niego korygo-
wany, 6 bo Jehowa� karci tych,
których kocha. Smaga� każdego,
kogo uznaje za syna” j.

7 To, co znosicie, służy kar-
ceniu�. Bóg obchodzi si� z wa-
mi jak z synamik. Czy jest ja-

12:2 �Zob. Słowniczek poj�ć. 12:3
�Lub „i nie ustaniecie w waszych du-
szach”. 12:5, 6 �Zob. Dodatek A5.
12:6 �Lub „karze”. 12:7 �Lub „szkole-
niu”.
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kiś syn, którego ojciec nie karci?a

8 Gdybyście wszyscy nie otrzy-
mali tego karcenia, to tak na-
prawd� nie bylibyście Jego syna-
mi, ale nieprawowitymi dziećmi.
9 A skoro odnosiliśmy si� z sza-
cunkiem do naszych ziemskich
ojców�, którzy nas karcili, to
czy tym ch�tniej nie powinniśmy
podporz�dkować si� Ojcu nasze-
go duchowego życia i dzi�ki temu
żyć?b 10 Oni karcili nas przez
krótki czas zgodnie z tym, co wy-
dawało im si� dobre, ale On robi
to dla naszego pożytku, żebyśmy
mogli mieć udział w Jego świ�to-
ścic. 11 To prawda, że pocz�t-
kowo żadne karcenie nie wyda-
je si� radosne, ale sprawia ból�.
Potem jednak tym, którzy zostali
przez nie wyszkoleni, przynosi
pokojowy owoc prawości.

12 Dlatego wzmocnijcie o-
mdlałe r�ce i osłabłe kolanad

13 i prostujcie ścieżki, po któ-
rych chodziciee, żeby komuś, kto
kuleje, jeszcze si� nie pogor-
szyło�, ale żeby został uzdro-
wiony. 14 D�żcie do pokoju
ze wszystkimi ludźmif oraz do
uświ�cenia�g, bez którego ża-
den człowiek nie zobaczy Pana.
15 Cały czas czuwajcie, aby nikt
nie został pozbawiony niezasłu-
żonej życzliwości Bożej i aby nie
wyrósł wśród was żaden truj�-
cy korzeń, który by wywołał pro-
blemy i zatruł� wieluh. 16 Czu-
wajcie, żeby nie było wśród was
nikogo, kto si� dopuszcza nie-
moralności�, ani nikogo, kto nie
docenia rzeczy świ�tych, tak jak
Ezaw, który oddał swoje pra-

12:9 �Dosł. „ojców naszego ciała”.
12:11 �Lub „jest zasmucaj�ce”. 12:13
�Lub „żeby to, co kulawe, nie zostało
wywichni�te”. 12:14 �Lub „świ�tości”.
12:15 �Lub „skalał”. 12:16 �Dosł. „roz-
pustnika”. W tekście gr. użyto tu sło-
wa spokrewnionego ze słowem porneı́a.
Zob. Słowniczek poj�ć.

wa pierworodnego w zamian za
jeden posiłeka. 17 Wiecie prze-
cież, że potem, gdy chciał odzie-
dziczyć błogosławieństwo, zo-
stał odrzucony. Chociaż płakał
i bardzo zabiegał o zmian� decy-
zji�b, nic to nie dało�.

18 Nie przyst�piliście do cze-
goś, czego można dotkn�ćc i co
zostało rozpalone ogniemd, do
ciemnego obłoku, do g�stej ciem-
ności, do nawałnicye, 19 do
grzmi�cej tr�byf i głosu wypowia-
daj�cego słowag. Gdy ludzie usły-
szeli ten głos, błagali, żeby już
wi�cej do nich nie przema-
wiałh, 20 bo przerazili si� naka-
zu: „Nawet jeśli zwierz� dotknie
góry, musi zostać ukamienowa-
ne” i. 21 Widok był tak prze-
rażaj�cy, że Mojżesz powiedział:
„Trz�s� si� ze strachu” j. 22 Ale
wy przyst�piliście do góry Sy-
jonk i do miasta żywego Bo-
ga, Jerozolimy niebiańskiej l, do
miriadów� aniołów zgromadzo-
nych razemm, 23 do zboru pier-
worodnych, którzy s� zapisa-
ni w niebie, do Boga, S�dziego
wszystkichn, do duchowego ży-
ciao prawych, którzy zostali do-
prowadzeni do doskonałościp,
24 do Jezusa, pośrednikaq no-
wego przymierzar, i do krwi, któ-
r� nas pokropił i która przema-
wia dobitniej niż krew Ablas.

25 Uważajcie, żebyście nie wy-
mawiali si� od słuchania Tego�,
który mówi. Bo jeśli nie uciekli
przed kar� ci, co nie chcieli
słuchać daj�cego Boże ostrze-
żenie na ziemi, to tym bar-
dziej nie uciekniemy przed ni�
my, jeśli si� odwrócimy od mó-
wi�cego z niebat. 26 W tamtym

12:17 �Chodzi o decyzj� jego ojca.
�Dosł. „nie znalazł na ni� miejsca”.
12:22 �Lub „dziesi�tek tysi�cy”. 12:25
�Lub „nie usprawiedliwiali si� przed
Tym; nie lekceważyli Tego”.
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czasie Jego głos wstrz�sn�ł zie-
mi�a, lecz teraz obiecuje On:
„Jeszcze raz potrz�sn�—nie tyl-
ko ziemi�, ale także niebem”b.
27 Słowa „jeszcze raz” wskazu-
j� na usuni�cie tego, co chwiej-
ne — co uczynione — aby pozosta-
ło to, czym nie da si� zachwiać.
28 Skoro wiemy, że mamy otrzy-
mać Królestwo, którym nie moż-
na zachwiać, w dalszym ci�gu
korzystajmy z niezasłużonej życz-
liwości Bożej. Dzi�ki niej możemy
z bojaźni� i szacunkiem pełnić
dla Boga świ�t� służb� w sposób,
który cieszy si� Jego uznaniem.
29 Bo nasz Bóg jest jak niszczy-
cielski ogieńc.

13 Nadal okazujcie sobie mi-
łość bratersk�d. 2 Nie za-

pominajcie o gościnności�e, bo
dzi�ki niej niektórzy, nie wiedz�c
o tym, przyjmowali aniołów f.
3 Pami�tajcie o tych, którzy s�
w wi�zieniu�g, jak gdybyście byli
uwi�zieni razem z nimih, i o tych,
którzy s� okrutnie traktowani, bo
i wy jesteście w ciele�. 4 Niech
małżeństwo b�dzie przez wszyst-
kich traktowane z szacunkiem,
niech zwi�zek małżeński� nie b�-
dzie niczym skalany i, bo tych,
którzy dopuszczaj� si� niemoral-
ności� i cudzołóstwa, os�dzi
Bóg j. 5 Niech wasze życie b�-
dzie wolne od miłości do pieni�-
dzyk i b�dźcie zadowoleni z te-
go, co macie l. Bóg powiedział
przecież: „Nigdy ci� nie pozosta-
wi� i nigdy ci� nie porzuc�”m.
6 Możemy wi�c z pełnym przeko-

13:2 �Lub „życzliwości wobec obcych”.
13:3 �Dosł. „o zwi�zanych; o tych w kaj-
danach”. �Możliwe też „jak gdybyście
cierpieli razem z nimi”. 13:4 �Lub „łoże
małżeńskie”. �Dosł. „rozpustników”.
W tekście gr. użyto tu słowa spokrewnio-
nego ze słowem porneı́a. Zob. Słowni-
czek poj�ć.

naniem� mówić: „Jehowa� mnie
wspiera. Nie b�d� si� bał. Co mo-
że mi zrobić człowiek?”a.

7 Pami�tajcie o tych, którzy
wśród was przewodz�b i któ-
rzy wam oznajmili słowo Boże,
a rozmyślaj�c nad rezultatami
ich post�powania, naśladujcie
ich wiar�c.

8 Jezus Chrystus jest ten
sam—wczoraj, dzisiaj i na za-
wsze.

9 Nie dajcie si� zwieść róż-
nym obcym naukom, ponieważ
lepiej jest umacniać serce nie-
zasłużon� życzliwości� Boż� niż
pokarmem�, który nie przynosi
pożytku tym, co przykładaj� do
niego zbyt wielk� wag�d.

10 Mamy ołtarz, z którego
pełni�cy świ�t� służb� w na-
miocie nie maj� prawa jeśće.
11 Przecież ciała zwierz�t, któ-
rych krew arcykapłan wnosi do
świ�tego miejsca� jako ofiar� za
grzech, s� spalane poza obozemf.
12 Dlatego też Jezus, aby uświ�-
cić lud własn� krwi�g, cierpiał
za bram� miastah. 13 Wyjdźmy
wi�c do niego poza obóz, zno-
sz�c zniewag�, któr� on znosił i,
14 ponieważ nie mamy tu mias-
ta, które jest trwałe, lecz pilnie
wyczekujemy tego, które ma na-
dejść j. 15 Przez Jezusa zawsze
składajmy Bogu ofiar� wysławia-
niak, czyli owoc naszych warg l,
publicznie mówi�c o Jego imie-
nium. 16 Ponadto nie zapomi-
najcie o wyświadczaniu dobra
i dzieleniu si� z drugimi tym, co
macien, bo takie ofiary sprawiaj�
Bogu wielk� przyjemnośćo.

17 B�dźcie posłuszni tym,
którzy wśród was przewodz�p,

13:6 �Lub „pełni odwagi”. �Zob. Doda-
tek A5. 13:9 �Chodzi o przepisy doty-
cz�ce pokarmów. 13:11 �Zob. Słowni-
czek poj�ć.
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i b�dźcie im uleglia, bo oni nad
wami� czuwaj� i zdadz� z tego
spraw�b. Dzi�ki temu b�d� czu-
wać nad wami z radości�, a nie
ze wzdychaniem, co wyszłoby
wam na szkod�.

18 Módlcie si� za nas. Jeste-
śmy przekonani, że mamy czys-
te� sumienie, bo we wszystkim
pragniemy post�pować uczci-
wiec. 19 A szczególnie was pro-
sz� —módlcie si�, żebym mógł
szybciej do was wrócić.

20 Bóg wzbudził z martwych
wielkiego pasterzad owiec, nasze-
go Pana, Jezusa, który przed-
stawił Mu krew wiecznego
przymierza. Niech Bóg pokoju
21 wyposaży was we wszystko,

13:17 �Lub „waszymi duszami”. 13:18
�Lub „uczciwe”. Dosł. „dobre”.

co jest niezb�dne do spełniania
Jego woli, i niech dokonuje w nas
tego, co miłe w Jego oczach,
przez Jezusa Chrystusa. Jemu
należy si� chwała po wieczne cza-
sy, już na zawsze. Amen.

22 Bardzo was prosz�, bra-
cia, cierpliwie wysłuchajcie tych
słów zach�ty, bo napisałem do
was krótko. 23 Chc� wam prze-
kazać, że nasz brat Tymoteusz
został uwolniony. Jeśli niedługo
przyb�dzie, to odwiedz� was ra-
zem z nim.

24 Pozdrówcie ode mnie
wszystkich, którzy wśród was
przewodz�, oraz wszystkich świ�-
tych. Przesyłaj� wam pozdrowie-
nia ci, którzy s� w Italiia.

25 Obyście wszyscy zaznawa-
li niezasłużonej życzliwości.

ROZDZ. 13
a Ef 5:21

1Pt 5:5

b Dz 20:28

c 2Ko 1:12

d 1Pt 5:4
��������������������

szpalta 2
a Dz 27:1

LIST

JAKUBA
ZARY S T R E

´
S C I

1 Przywitanie (1)
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1 Jakuba, niewolnik Boga i Pa-
na Jezusa Chrystusa, do 12

plemion, które s� rozproszone
po świecie:

Pozdrowienia!
2 Moi bracia, cieszcie si��,

gdy was spotykaj� różne pró-
byb, 3 bo przecież wiecie, że
dzi�ki takim próbom wiary ro-
dzi si� wytrwałośćc. 4 A wy-
trwałość niech dopełni swoje-
go dzieła, żebyście byli zupełni
i pod każdym wzgl�dem zdrowi,
nie maj�c żadnych brakówd.

5 Jeśli wi�c komuś z was bra-
kuje m�drości, niech prosi o ni�
Bogae, a j� otrzymaf, bo On da-
je wszystkim szczodrze i bez wy-
pominania�g. 6 Ale niech prosi
z wiar�h, nic nie w�tpi�ci. Bo kto
w�tpi, jest podobny do fali mor-
skiej, któr� wiatr miota tu i tam.
7 Prawd� mówi�c, taki człowiek
nie powinien si� spodziewać, że
cokolwiek otrzyma od Jehowy�.
8 Jest niezdecydowany j, niesta-
ły w całym swoim post�powaniu.

9 Ubogi brat niech si� cie-
szy� ze swojego wywyższeniak,
10 a bogaty ze swojego upoko-
rzenia l. Bo człowiek bogaty prze-
minie jak polny kwiat. 11 Gdy
słońce wschodzi i przynosi spie-
kot�, taka roślina wysycha, jej
kwiat opada i traci ona swój
pi�kny wygl�d. Podobnie bogaty
zmarnieje, d�ż�c do swoich ce-
lówm.

12 Szcz�śliwy jest człowiek,
który wytrwale znosi próbyn, bo
gdy zyska Boże uznanie, otrzy-
ma koron�� życiao obiecan�
przez Jehow�� tym, którzy Go
kochaj�p. 13 Niech nikt w cza-
sie prób nie mówi: „To Bóg zsy-

1:2 �Lub „uważajcie to za powód do ra-
dości”. 1:5 �Lub „doszukiwania si� wi-
ny”. 1:7, 12 �Zob. Dodatek A5. 1:9
�Dosł. „chlubi”. 1:12 �Lub „nagrod�”.

ła na mnie próby”. Bo ani Bóg
nie może być poddawany próbie
przez coś złego, ani też sam ni-
kogo w ten sposób nie poddaje
próbie. 14 Ale próba przycho-
dzi na każdego wtedy, gdy go
poci�ga i kusi� jego własne
pragnieniea. 15 Gdy pragnie-
nie si� rozwinie�, rodzi grzech.
A grzech, gdy już zostanie po-
pełniony, sprowadza śmierćb.

16 Moi kochani bracia, nie
dajcie si� zwieść. 17 Każdy do-
bry dar i każdy doskonały po-
darunek pochodzi z góryc, zst�-
puje od Ojca światła�d, który
si� nie zmienia jak przesuwaj�ce
si� cienie�e. 18 Z własnej woli
zrodził nas słowem prawdyf, że-
byśmy si� stali swego rodza-
ju pierwszymi wybranymi� spo-
śród Jego stworzeńg.

19 Moi kochani bracia, wiedz-
cie, że każdy powinien być ch�t-
ny do słuchania, nieskłonny do
mówieniah i nieskłonny do gnie-
wui, 20 bo człowiek owładni�ty
gniewem nie robi tego, co prawe
w oczach Bożych j. 21 Dlatego
odrzućcie wszystko, co nieczys-
te, oraz każde, nawet najmniejsze
zło�k, a z łagodności� dawajcie
sobie zaszczepiać słowo, które
może was� wybawić.

22 Jednak b�dźcie nie tyl-
ko słuchaczami, ale i wykonaw-
cami słowa l, i nie oszukujcie
samych siebie fałszywym ro-
zumowaniem. 23 Bo jeśli ktoś
słyszy słowo, ale go nie wykonu-
jem, to jest podobny do człowie-
ka, który przygl�da si� swojej

1:14 �Lub „łapie jakby na przyn�t�”.
1:15 �Lub „stanie si� płodne”. Dosł.
„pocznie”. 1:17 �Lub „świateł na nie-
bie”. �Lub „u którego nie ma zmien-
ności obracania si� cienia”. 1:18 �Lub
„swego rodzaju pierwocinami”. 1:21
�Możliwe też „oraz obfitość zła”. �Lub
„wasze dusze”.
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twarzy� w lustrze. 24 Przygl�-
da si� sobie, po czym odchodzi
i natychmiast zapomina, jakim
jest człowiekiem. 25 Ale ten,
kto wgl�da w doskonałe prawoa,
które daje wolność, i si� go trzy-
ma, nie jest kimś, kto słyszy
i zapomina. Jest kimś, kto wy-
konuje dzieło, i b�dzie szcz�śli-
wy, że to robib.

26 Jeśli ktoś myśli, że czci
Boga�, ale nie panuje nad j�zy-
kiem�c, to oszukuje samego sie-
bie�, a jego oddawanie czci jest
daremne. 27 Forma oddawania
czci�, która jest czysta i nieska-
lana z punktu widzenia naszego
Boga i Ojca, polega na tym, że-
by troszczyć si� o sierotyd i wdo-
wye, które s� w trudnej sytua-
cji f, i wystrzegać si� splamienia
przez światg.

2 Moi bracia, czy trzymacie
si� wiary w naszego wspa-

niałego Pana, Jezusa Chrystu-
sa, skoro okazujecie stronni-
czość?h 2 Bo co robicie, gdy na
wasze zebranie przychodzi czło-
wiek ze złotymi pierścieniami
na palcach i w wytwornym ubra-
niu oraz biedak w brudnym
ubraniu? 3 Czy patrzycie przy-
chylniej na tego, który jest wy-
twornie ubrany? Czy mówicie do
niego: „Ty usi�dź tutaj, na za-
szczytnym miejscu”, a do bied-
nego: „Ty stój” albo „Usi�dź
tam, u moich nóg�”? i 4 Jeśli
tak, to czy nie wprowadzacie
mi�dzy sob� podziałów j i czy nie
okazujecie si� s�dziami, którzy
s�dz� niegodziwie?k

5 Posłuchajcie, moi kochani
bracia. Czy Bóg nie wybrał bied-
nych w oczach świata, żeby byli

1:23 �Dosł. „twarzy swojego urodzenia”.
1:26 �Lub „jest religijny”. �Lub „nie
trzyma j�zyka na wodzy”. �Dosł. „swo-
je serce”. 1:27 �Lub „religia”. 2:3
�Dosł. „u mojego podnóżka”.

bogaci w wiar�a i stali si� dzie-
dzicami Królestwa, które obie-
cał tym, co Go kochaj�?b 6 Ale
wy znieważacie biednego. Czy to
nie bogaci was gn�bi�c i ci�ga-
j� po s�dach? 7 Czy to nie oni
ubliżaj� zaszczytnemu imieniu,
od którego zostaliście nazwani?
8 Dlatego jeśli przestrzegacie
królewskiego prawa� zgodnie ze
słowami fragmentu Pism: „Masz
kochać swojego bliźniego jak sa-
mego siebie”d, to robicie dobrze.
9 Ale jeśli cały czas okazuje-
cie stronniczośće, to popełnia-
cie grzech i w świetle tego pra-
wa jesteście przest�pcami�f.

10 Bo jeśli ktoś przestrze-
ga całego Prawa, ale nie dopi-
suje w jednym szczególe, to wy-
kracza przeciw całemu Prawug.
11 Przecież Ten, który powie-
dział: „Nie wolno ci cudzołożyć”h,
powiedział też: „Nie wolno ci
mordować” i. Jeśli wi�c nie do-
puszczasz si� cudzołóstwa, ale
mordujesz, to łamiesz Prawo.
12 Mówcie i zachowujcie si� jak
ludzie, którzy maj� być s�dzeni
na podstawie prawa wolnego lu-
du�j. 13 Bo ten, kto nie okazu-
je miłosierdzia, b�dzie os�dzony
bez miłosierdziak. Miłosierdzie
tryumfuje nad s�dem.

14 Moi bracia, jaki z tego po-
żytek, jeśli ktoś mówi, że ma
wiar�, ale nie dowodzi jej uczyn-
kami? l Czy taka wiara może go
wybawić?m 15 Załóżmy, że brat
lub siostra nie maj� si� w co
ubrać� ani nie starcza im jedze-
nia na dany dzień. 16 Jeśli ktoś
z was im powie: „Miejcie si� do-
brze�, ogrzejcie si� i porz�dnie
najedzcie”, a nie da im tego, co

2:8 �Zob. Słowniczek poj�ć. 2:9 �Lub
„i to prawo gani was jako ludzi wyst�p-
nych”. 2:12 �Dosł. „prawa wolności”.
2:15 �Dosł. „s� nadzy”. 2:16 �Dosł.
„idźcie w pokoju”.
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zaspokoi ich potrzeby fizyczne�,
to jaki z tego pożytek?a 17 Tak
też sama wiara—bez uczynków—
jest martwab.

18 Ktoś jednak powie: „Ty
masz wiar�, a ja mam uczynki.
Pokaż mi swoj� wiar� bez uczyn-
ków, a ja ci pokaż� swoj� wiar�
wyrażon� uczynkami”. 19 Wie-
rzysz, że jest jeden Bóg? Robisz
bardzo dobrze. Ale nawet de-
mony w to wierz� i drż� przed
Nimc. 20 Pusty człowieku, czy
potrzebujesz dowodów na to, że
wiara bez uczynków jest bezuży-
teczna? 21 Czy nasz ojciec Ab-
raham nie został uznany za
prawego na podstawie uczyn-
ków, gdy jako ofiar� położył
na ołtarzu swojego syna Izaa-
ka?d 22 Widzisz, że jego wie-
rze towarzyszyły uczynki i dzi�ki
uczynkom została ona wydosko-
nalonae. 23 Tym samym speł-
nił si� nast�puj�cy fragment
Pism: „Abraham uwierzył Jeho-
wie� i w rezultacie został uzna-
ny za prawego�”f. Został też na-
zwany przyjacielem Jehowy�g.

24 Jak wi�c widzicie, czło-
wiek ma być uznany za prawe-
go dzi�ki uczynkom, a nie tylko
dzi�ki wierze. 25 Czy również
prostytutka Rachab nie została
uznana za praw� dzi�ki uczyn-
kom, gdy gościnnie przyj�ła po-
słańców i wysłała ich inn� dro-
g�?h 26 Doprawdy, jak ciało bez
ducha� jest martwe i, tak i wiara
bez uczynków jest martwa j.

3 Moi bracia, niech niewielu
z was zostaje nauczycielami,

bo wiecie, że czeka nas surowszy
os�d�k. 2 Bowszyscy wielokrot-
nie grzeszymy�l. Jeśli ktoś nie

2:16 �Dosł. „tego, co konieczne dla cia-
ła”. 2:23; 3:9 �Zob. Dodatek A5. 2:23
�Lub „poczytano mu to za prawość”.
2:26 �Lub „tchnienia”. 3:1 �Lub „ci�ż-
szy s�d”. 3:2 �Lub „popełniamy bł�-
dy”. Dosł. „potykamy si�”.

grzeszy w mowie, to jest człowie-
kiem doskonałym, zdolnym za-
panować� nad całym swoim cia-
łem. 3 Kiedy wkładamy koniom
w�dzidła w pyski, żeby konie by-
ły nam posłuszne, wtedy kieru-
jemy również całym ich ciałem.
4 Podobnie statki—chociaż s�
tak duże i popychane przez silne
wiatry, to sternik za pomoc� bar-
dzo małego steru kieruje je, do-
k�d chce.

5 Tak samo j�zyk jest mał�
cz�ści� ciała, a jednak bardzo
si� przechwala. Zobaczcie, że do
podpalenia wielkiego lasu wy-
starczy naprawd� mały ogień!
6 J�zyk też jest ogniema. Wśród
narz�dów naszego ciała wyob-
raża świat nieprawości, bo ka-
la całe ciałob i sprawia, że całe
życie człowieka� staje w og-
niu, przy czym sam zapalany
jest przez Gehenn��. 7 Każdy
rodzaj dzikich zwierz�t, ptaków,
gadów� i stworzeń morskich da
si� ujarzmić i został ujarzmiony
przez ludzi. 8 Ale j�zyka żaden
człowiek nie potrafi ujarzmić.
J�zyk jest nieokiełznany, wyrz�-
dza krzywd�, jest pełny śmier-
cionośnego jaduc. 9 Wysławia-
my nim naszego Ojca, Jehow��,
i nim też przeklinamy ludzi,
powołanych do istnienia „na po-
dobieństwo Boga”d. 10 Z tych
samych ust wychodzi błogosła-
wieństwo i przekleństwo.

Moi bracia, nie powinno tak
si� dziaće. 11 Czy z tego same-
go źródła wypływa woda słod-
ka i gorzka? 12 Moi bracia, czy
figowiec może wydawać oliwki,
a winorośl—figi?f Podobnie też
słonowodne źródło nie może da-
wać wody słodkiej.

3:2 �Lub „okiełznać”. 3:6 �Dosł.
„kr�g narodzin; kr�g pochodzenia”.
�Zob. Słowniczek poj�ć. 3:7 �Lub „te-
go, co pełza”.
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13 Kto wśród was jest m�d-
ry i ma zrozumienie? Ten niech
swoim szlachetnym post�powa-
niem dowodzi, że to, co ro-
bi, jest podyktowane łagodnoś-
ci� wynikaj�c� z m�drości.
14 Ale jeśli macie w sercach
gorzk� zazdrośća i kłótliwość�b,
to si� nie przechwalajciec ani nie
kłamcie, działaj�c wbrew praw-
dzie. 15 Taka m�drość nie po-
chodzi z góry. Jest to m�drość
ziemskad, zwierz�ca, demonicz-
na. 16 Bo gdzie panuje za-
zdrość i kłótliwość�, tam b�dzie
też zam�t i wszelka podłośće.

17 Ale m�drość pochodz�ca
z góry jest przede wszystkim
czystaf, nast�pnie usposobiona
pokojowog, rozs�dna�h, gotowa
okazywać posłuszeństwo, pełna
miłosierdzia i dobrych owo-
ców i, bezstronna j, nieobłudnak.
18 Ponadto prawość wydaje o-
woc, gdy jest siana w poko-
jowych warunkach l na rzecz�
tych, którzy krzewi� pokójm.

4 Sk�d si� bior� wojny i kon-
flikty mi�dzy wami? Czy nie

z waszych samolubnych� prag-
nień, które tocz� walk� w was sa-
mych�?n 2 Pragniecie, a jednak
nie macie. Mordujecie i poż�da-
cie, a jednak nie jesteście w sta-
nie uzyskać. Walczycie i wojuje-
cieo. Nie macie, bo nie prosicie.
3 Kiedy prosicie, nie otrzymuje-
cie, bo prosicie w niewłaściwym
celu—żeby to wykorzystać do za-
spokojenia swoich samolubnych�
pragnień.

4 Niewierni�, czy nie wiecie,
że przyjaźń ze światem jest nie-
przyjaźni� z Bogiem? Kto wi�c
chce być przyjacielem świa-
ta, robi z siebie nieprzyjaciela

3:14, 16 �Możliwe też „samolubne am-
bicje”. 3:17 �Dosł. „ust�pliwa”. 3:18
�Możliwe też „przez”. 4:1, 3 �Lub „cie-
lesnych”. 4:1 �Dosł. „w waszych człon-
kach”. 4:4 �Dosł. „cudzołożnice”.

Bogaa. 5 Albo czy uważacie, że
Pisma bez powodu mówi�: „Duch
zawiści, który w nas zamieszkał,
stale poż�da różnych rzeczy”?b

6 Przewyższa go jednak nieza-
służona życzliwość Boga. Dlate-
go Pisma mówi�: „Bóg prze-
ciwstawia si� wyniosłymc, ale
pokornym okazuje niezasłużon�
życzliwość”d.

7 Wobec tego podporz�dkuj-
cie si� Bogue, natomiast prze-
ciwstawcie si� Diabłuf, a od
was ucieknieg. 8 Zbliżcie si� do
Boga, a On zbliży si� do wash.
Obmyjcie r�ce, grzesznicy i, i o-
czyśćcie serca j, niezdecydowani.
9 B�dźcie przygn�bieni, okazuj-
cie żal i płaczciek. Niech wasz
śmiech zamieni si� w żal, a wa-
sza radość w rozpacz. 10 Stań-
cie si� pokorni w oczach Jeho-
wy�l, a On was wywyższym.

11 Bracia, przestańcie mó-
wić przeciwko sobie nawzajemn.
Kto mówi przeciwko bratu lub
go os�dza, ten mówi przeciw-
ko prawu� i je os�dza. A je-
żeli os�dzasz prawo, to nie
jesteś wykonawc� prawa, ale s�-
dzi�. 12 Jest tylko jeden Pra-
wodawca i S�dziao—Ten, któ-
ry może zarówno wybawić, jak
i zgładzićp. Ale ty kim jesteś, że-
byś os�dzał bliźniego?q

13 Posłuchajcie teraz wy,
którzy mówicie: „Dzisiaj lub ju-
tro udamy si� do tego miasta
i sp�dzimy tam rok, b�dziemy
robić interesy i zarabiać pieni�-
dze”r. 14 Przecież nie wiecie,
jak wasze życie b�dzie wygl�dać
jutros. Bo jesteście mgiełk�, któ-
ra pojawia si� na chwil� i zaraz
znikat. 15 Powinniście raczej
mówić: „Jeśli Jehowa� zechceu,
b�dziemy żyć i zrobimy to
czy tamto”. 16 Wy natomiast

4:10, 15 �Zob. Dodatek A5. 4:11 �Naj-
wyraźniej chodzi o prawo Boże w sensie
ogólnym.
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jesteście dumni ze swoich zaro-
zumiałych przechwałek. Wszel-
kie takie przechwałki s� niego-
dziwe. 17 Jeśli wi�c ktoś umie
robić to, co właściwe, a tego nie
robi, popełnia grzecha.

5 Posłuchajcie teraz wy, boga-
ci. Płaczcie i j�czcie nad

nieszcz�ściami, które na was
przychodz�b. 2 Wasze bogac-
two zgniło, a wasze ubrania
zostały zjedzone przez molec.
3 Wasze złoto i srebro przerdze-
wiało, a ich rdza b�dzie świa-
dectwem przeciwko wam i zeżre
wasze ciała. To, co zgromadzili-
ście, b�dzie w dniach ostat-
nich jak ogieńd. 4 Posłuchaj-
cie! Wci�ż woła zapłata, której
odmówiliście tym, co zebrali
plony z waszych pól. Wołania
żniwiarzy o pomoc doszły do
uszu Jehowy�, Boga Zast�pówe.
5 ˙

Zyjecie na ziemi w luksusie
i sobie dogadzacie. Tuczycie
si�� na dzień rzezi f. 6 Pot�pia-
cie, mordujecie prawego. Czy
on� si� wam nie przeciwstawia?

7 Bracia, b�dźcie cierpliwi
aż do obecności Panag. Rolnik
cierpliwie czeka na cenny plon
ziemi, aż nadchodzi wczesny
i późny deszczh. 8 Wy też oka-
zujcie cierpliwość i. Umocnijcie
swoje serca, bo obecność Pana
si� przybliżyła j.

9 Bracia, nie narzekajcie�
jedni na drugich, żebyście nie
zostali os�dzenik. S�dzia stoi już
u drzwi. 10 Bracia, w znosze-
niu zła l i okazywaniu cierpliwo-
ścim bierzcie wzór z proroków,
którzy przemawiali w imieniu
Jehowy�n. 11 Tych, którzy wy-
trwali, uznajemy za szcz�śli-
wych�o. Słyszeliście o wytrwało-
ści Hiobap i wiecie, jaki rezultat

5:4, 10, 11, 14, 15 �Zob. Dodatek A5.
5:5 �Dosł. „swoje serca”. 5:6 �Możliwe
też „Bóg”. 5:9 �Dosł. „nie wzdychaj-
cie”. 5:11 �Lub „pobłogosławionych”.

zapewnił Jehowa�a —wiecie, że
Jehowa� okazuje gł�bokie współ-
czucie� i jest miłosiernyb.

12 Moi bracia, przede wszyst-
kim przestańcie przysi�gać —
czy to na niebo, czy na ziemi�,
czy na cokolwiek innego. Ale
niech wasze „tak” znaczy „tak”,
a wasze „nie”—„nie”c, żebyście
nie narazili si� na os�d.

13 Jeśli ktoś z was zno-
si trudności, niech si� modlid.
Jeśli ktoś jestw dobrym nastroju,
niech śpiewa pieśni pochwalne�e.
14 Jeśli ktoś z was choruje,
niech wezwie starszychf zboru,
a ci niech si� za niego modl�,
nacieraj�c go oliw�g w imi� Je-
howy�. 15 Modlitwa zanoszona
z wiar� uzdrowi chorego� i Jeho-
wa� go podniesie. A jeśli popeł-
nił grzechy, uzyska przebaczenie.

16 Dlatego otwarcie wyzna-
wajcie jedni drugim swoje grze-
chyh i módlcie si� jedni za
drugich, żebyście zostali uzdro-
wieni. Błaganie prawego ma
pot�żn� sił� oddziaływania�i.
17 Eliasz był człowiekiem ta-
kim jak my�, a jednak gdy żar-
liwie pomodlił si�, żeby nie pa-
dał deszcz, to deszcz nie padał
na ziemi� przez trzy lata i sześć
miesi�cy j. 18 Potem znowu si�
pomodlił i z nieba spadł deszcz,
a ziemia wydała plonk.

19 Moi bracia, jeśli ktoś z was
zostanie odci�gni�ty od prawdy,
a drugi go zawróci, 20 to wiedz-
cie, że kto zawróci grzeszni-
ka z jego bł�dnej drogil, ten go�
wybawi od śmierci i przyczyni
si� do przebaczenia� wielu grze-
chówm.

5:11 �Lub „jest bardzo tkliwy w uczu-
ciach”. 5:13 �Lub „psalmy”. 5:15
�Możliwe też „zm�czonego”. 5:16
�Dosł. „gdy działa, ma wielk� sił�”.
5:17 �Lub „żywi�cym uczucia podobne
do naszych”. 5:20 �Lub „jego dusz�”.
�Lub „zakryje”.
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1 Piotr, apostoła Jezusa Chrys-
tusa, do tymczasowych osied-

leńców rozproszonych po Pon-
cie, Galacji, Kapadocjib, Azji�
i Bitynii, do tych, którzy zostali
wybrani 2 zgodnie z posiadan�
przez Boga, Ojca, wiedz� o przy-
szłościc i którzy zostali uświ�ce-
ni przez duchad, żeby byli po-
słuszni jako ludzie pokropieni
krwi� Jezusa Chrystusae:

Obyście zaznawali niezasłu-
żonej życzliwości i pokoju w
jeszcze wi�kszej mierze.

3 Niech b�dzie wysławiany
Bóg i Ojciec naszego Pana, Jezu-
sa Chrystusa, bo okazał namwiel-
kie miłosierdzie: dzi�ki wskrze-
szeniu Jezusa Chrystusaf zrodził
nas na nowog, żeby nam dać nie-
zachwian�� nadziej�h, 4 dzie-
dzictwo niezniszczalne, nieska-
lane i nieprzemijaj�ce�i. Bóg
zachowuje je w niebie dla was j,

1:1 �Zob. Słowniczek poj�ć. 1:3 �Lub
„żyw�”. 1:4 �Lub „niewi�dn�ce”.

5 których strzeże swoj� mo-
c�, bo okazujecie wiar�. Strze-
że was, żebyście dost�pili wyba-
wienia, które ma być ujawnione
w czasie końca. 6 Bardzo si�
z tego cieszycie, nawet jeśli
chwilowo musicie cierpieć z po-
wodu najróżniejszych próba.
7 S� one po to, żeby wasza wy-
próbowana wiarab—o wiele cen-
niejsza niż złoto, które ginie, mi-
mo że przechodzi prób� ognia�—
przysporzyła wam sławy, chwa-
ły i szacunku, gdy zostanie obja-
wiony Jezus Chrystusc. 8 Cho-
ciaż nigdy go nie widzieliście,
kochacie go. Chociaż teraz go
nie widzicie, to jednak w nie-
go wierzycie i odczuwacie wiel-
k�, wr�cz nieopisan� radość,
9 osi�gaj�c cel swojej wiary—
swoje wybawienie�d.

10 To wybawienie było przed-
miotem dociekań i poszukiwań

1:7 �Lub „jest oczyszczane w ogniu”.
1:9 �Lub „wybawienie swoich dusz”.
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proroków, którzy prorokowali
o niezasłużonej życzliwości, ja-
kiej mieliście dost�pića. 11 Ci�g-
le badali, na jaki konkretnie
czas albo por� w odniesieniu
do Chrystusa wskazywał w nich
duchb, gdy przepowiadał cierpie-
nia Chrystusac i jego późniejsz�
chwał�. 12 Bóg im wyjawił, że
usługiwali nie samym sobie, ale
wam, gdy prorokowali o tym, co
teraz usłyszeliście od osób, które
dzi�ki wsparciu ducha świ�tego
posłanego z nieba głosiły wam
dobr� nowin�d.Właśnie te rzeczy
pragn� zgł�bić aniołowie.

13 Dlatego przygotujcie si��
do działaniae, miejcie trzeź-
wy umysłf, oprzyjcie swoj� na-
dziej� na niezasłużonej życz-
liwości, której dost�picie, gdy
zostanie objawiony Jezus Chrys-
tus. 14 Jako posłuszne dzieci,
nie dawajcie si� już kształtować
temu, czego dawniej pragn�liście
w swojej niewiedzy, 15 ale wzo-
rem

´
Swi�tego, który was powo-

łał, stańcie si� świ�ci w całym
swoim post�powaniug. 16 Jest
przecież napisane: „Macie być
świ�ci, ponieważ ja jestem świ�-
ty”h.

17 A skoro zwracacie si� do
Ojca, który bezstronnie os�dzai

każdego za jego uczynki, to
w czasie, gdy pozostajecie w tym
świecie tymczasowymi osiedleń-
cami, kierujcie si� w post�powa-
niu bojaźni� j. 18 Bo wiecie, że
od swojego daremnego stylu ży-
cia, przekazanego wam przez
przodków�, nie zostaliście uwol-
nieni� czymś zniszczalnym—
srebrem albo złotemk. 19 Zo-
staliście uwolnieni drogocenn�
krwi� l Chrystusa—podobn� do
krwi baranka, który nie ma ska-
zy ani wadym. 20 Chociaż już

1:13 �Lub „przystosujcie swój umysł”.
1:18 �Lub „tradycj�”. �Dosł. „odkupie-
ni; wykupieni”.

przed założeniem świata przewi-
dzianoa, że pojawi si� Chrystus,
to przy końcu czasów został on
ujawniony ze wzgl�du na wasb.
21 Dzi�ki niemu wierzycie w Bo-
gac, który go wskrzesiłd i ob-
darzył chwał�e, żebyście właśnie
w Bogu pokładali swoj� wiar�
i nadziej�.

22 Skoro dzi�ki posłuszeń-
stwu prawdzie oczyściliście si��
i w rezultacie szczerze kocha-
cie jedni drugich jak bracif, to
kochajcie jedni drugich żarliwie,
z sercag. 23 Bo przez słowo ży-
wego i wiecznego Bogah zosta-
liście zrodzeni na nowoi—nie ze
zniszczalnego, ale z niezniszczal-
nego nasienia�j. 24 Bo „wszys-
cy ludzie� s� jak trawa, a cała
ich chwała jest jak polny kwiat.
Trawa usycha, a kwiat opada,
25 ale słowo� Jehowy� trwa
wiecznie”k. A tym „słowem”� jest
dobra nowina, któr� wam oznaj-
miono l.

2 Dlatego odrzućcie wszelkie
złom, podst�p, obłud�, zawiść

i wszelkie obmawianie innych.
2 Jak nowo narodzone niemow-
l�tan zapragnijcie nieskażonego�
mleka zawartego w słowie Bo-
żym, żebyście dzi�ki niemu rośli
i zostali wybawienio, 3 jeśli już
doświadczyliście� tego, że Pan
jest życzliwy.

4 Gdy przychodzicie do nie-
go—do żywego kamienia, któ-
ry ludzie odrzucilip, a który Bóg
wybrał i ceniq— 5 wtedy z was
samych jako żywych kamie-
ni powstaje duchowy domr, że-
byście si� stali świ�tym kap-
łaństwem i składali duchowe
ofiarys godne przyj�cia przez

1:22 �Lub „swoje dusze”. 1:23 �Chodzi
o nasienie, które może przynieść plon.
1:24 �Dosł. „wszelkie ciało”. 1:25
�Lub „wypowiedź”. �Zob. Dodatek A5.
�Lub „wypowiedzi�”. 2:2 �Lub „czys-
tego”. 2:3 �Lub „zakosztowaliście”.
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Boga za pośrednictwem Jezusa
Chrystusaa. 6 Bo w Pismach
czytamy: „Kład� na Syjonie wy-
brany kamień, drogocenny fun-
damentowy kamień narożny,
i nikt, kto w niego wierzy, nigdy
nie b�dzie rozczarowany�”b.

7 A zatem dla was — ponie-
waż wierzycie — jest on cenny.
Ale jeśli chodzi o tych, którzy
nie wierz�, to „kamień odrzuco-
ny przez budowniczychc stał si�
wieńcz�cym kamieniem naroż-
nym�”d 8 i „kamieniem, o który
ludzie si� potykaj�, skał�, przez
któr� upadaj�”�e. Tacy si� poty-
kaj�, bo s� nieposłuszni sło-
wu. Właśnie taki ich czeka los.
9 Natomiast wy jesteście „wy-
branym rodem, królewskim kap-
łaństwem, świ�tym narodemf,
ludem stanowi�cym szczególn�
własnośćg — żebyście rozgłosi-
li wspaniałe przymioty�”h Tego,
który was powołał z ciemności
do swojego zachwycaj�cego
światłai. 10 Bo kiedyś nie by-
liście ludem, ale teraz jesteście
ludem Bożym j. Kiedyś nie okazy-
wano wam miłosierdzia, ale te-
raz go dost�piliściek.

11 Kochani, usilnie zach�cam
was jako cudzoziemców i tym-
czasowych osiedleńcówl, żeby-
ście nie ulegali pragnieniom cia-
łam, które tocz� wojn� przeciwko
wam�n. 12 Dalej szlachetnie
post�pujcie wśród ludzi ze świa-
tao, żeby ci — gdy was oskarża-
j� o popełnianie zła—mogli na
własne oczy widzieć wasze szla-
chetne uczynkip i w rezultacie
wychwalać Boga w czasie, gdy
b�dzie dokonywał przegl�du.

13 Ze wzgl�du na Pana pod-
porz�dkujcie si� każdemu, kto

2:6 �Dosł. „nie zostanie zawstydzony”.
2:7 �Dosł. „głowic� w�gła”. 2:8 �Lub
„kamieniem potkni�cia, skał� obrazy”.
2:9 �Dosł. „cnoty”, czyli chwalebne ce-
chy i czyny. 2:11 �Lub „duszy”.

sprawuje władz�a: czy to kró-
lowib, który przewyższa innych,
14 czy to namiestnikom, któ-
rych on ustanowił, żeby karali
przest�pców, a udzielali po-
chwały post�puj�cym dobrzec.
15 Bo Bóg chce�, żebyście swo-
im właściwym post�powaniem
zamkn�li usta� ludziom, któ-
rzy z powodu swojej niewie-
dzy mówi� o was nierozs�dnied.
16 B�d�c ludźmi wolnymie, ko-
rzystajcie ze swojej wolności jak
Boży niewolnicyf, a nie uspra-
wiedliwiajcie� ni� popełniania
złag. 17 Szanujcie najróżniej-
szych ludzih, kochajcie wszyst-
kich braci�i, bójcie si� Boga j,
szanujcie królak.

18 Niech słudzy b�d� z na-
leżn� bojaźni� podporz�dko-
wani swoim panoml, nie tyl-
ko tym dobrym i rozs�dnym,
ale i tym, których trudno za-
dowolić. 19 Bo jeśli ktoś znosi
trudności� i niesłusznie cierpi,
gdyż stara si� zachować czys-
te sumienie przed Bogiemm, jest
to miłe w Jego oczach. 20 Ale
jeśli znosicie uderzenia wymie-
rzane wam za to, że grzeszycie,
to jak� ma to wartość?n Jeśli na-
tomiast znosicie cierpienia, po-
nieważ post�pujecie dobrze, to
Bogu si� to podobao.

21 Właśnie do tego zostaliście
powołani, bo sam Chrystus cier-
piał za wasp, pozostawiaj�c wam
wzór, żebyście dokładnie pod�-
żali jego śladamiq. 22 On nie
popełnił grzechur ani nie powie-
dział nic zwodniczegos. 23 Gdy
był znieważanyt, nie odwza-
jemniał si� zniewagamiu. Gdy
cierpiałv, nie groził, ale powie-
rzał siebie Temu, który s�dziw

2:15 �Lub „wol� Boga jest”. �Dosł.
„nałożyli kaganiec”. 2:16 �Lub „nie
przykrywajcie”. 2:17 �Dosł. „społecz-
ność bratersk�”. 2:19 �Lub „smutek;
ból”.
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w sposób prawy. 24 On sam
we własnym ciele zaniósł na-
sze grzechya na pal�b, żebyśmy
umarli dla grzechów� i żyli dla
prawości. I „dzi�ki jego ranom
zostaliście uzdrowieni”c. 25 Bo
byliście jak bł�dz�ce owced, ale
teraz wróciliście do pasterzae,
który strzeże� waszych dusz�.

3 Tak samo wy, żony, b�dź-
cie podporz�dkowane swo-

im m�żomf, żeby ci z nich, któ-
rzy nie s� posłuszni słowu
Bożemu, mogli bez słów zo-
stać pozyskani dzi�ki post�po-
waniu swoich żong, 2 gdy b�d�
widzieć wasze właściwe� post�-
powanieh poł�czone z gł�bokim
respektem. 3 Niech was przy-
ozdabia nie to, co widać na
zewn�trz—splatanie włosów, no-
szenie złotych ozdóbi albo wy-
szukane ubranie— 4 ale to, co
jest ukryte w sercu, niezniszczal-
ne pi�kno cichego i łagodnego
ducha j, który ma wielk� wartość
w oczach Boga. 5 Właśnie tak
ozdabiały si� w przeszłości bogo-
bojne� kobiety, które pokładały
nadziej� w Bogu i podporz�dko-
wywały si� swoim m�żom. 6 Na
przykład Sara była posłuszna
Abrahamowi i nazywała go pa-
nemk. A wy j� naśladujecie, gdy
wci�ż post�pujecie dobrze i nie
ulegacie strachowi l.

7 Tak samo wy, m�żowie, we
wspólnym życiu traktujcie swoje
żony ze zrozumieniem�. Darzcie
je szacunkiemm, ponieważ jako
kobiety s� one słabsze niczym
delikatne naczynia, a poza tym
razem z wami dziedzicz�n nieza-
służony dar życia. Jeśli b�dzie-

2:24 �Lub „drzewo”. �Lub „skończyli
z grzechami”. 2:25 �Lub „do pasterza
i nadzorcy”. �Lub „życia”. 3:2 �Lub
„czyste”. 3:5 �Dosł. „świ�te”. 3:7
�Lub „miejcie wzgl�d na swoje żony; ro-
zumiejcie swoje żony”. Dosł. „mieszkaj-
cie z nimi według wiedzy”.

cie tak robić, wasze modlitwy
nie napotkaj� przeszkód.

8 W końcu wszyscy b�dź-
cie jednomyślnia, okazujcie em-
pati�, miłość bratersk�, gł�bo-
kie współczucieb oraz pokor�c.
9 Nie odpłacajcie krzywd� za
krzywd�d ani zniewag� za znie-
wag�e. Przeciwnie, odpłacajcie
błogosławieństwemf, bo właś-
nie do tego zostaliście powoła-
ni. Dzi�ki temu sami otrzyma-
cie� błogosławieństwo.

10 Bo „kto chce cieszyć si�
życiem i zobaczyć dobre dni,
niech strzeże swój j�zyk od
złag, a swoje usta od zwodzenia.
11 Niech odwróci si� od złegoh,
a robi to, co dobre i, niech za-
biega o pokój i do niego d�ży j.
12 Bo oczy Jehowy� patrz� na
prawych, a Jego uszy słuchaj�
ich błagańk, ale od tych, któ-
rzy dopuszczaj� si� zła, Jeho-
wa� odwraca twarz” l.

13 Doprawdy, kto wyrz�dzi
wam szkod�, jeśli staniecie si�
gorliwi w tym, co dobre?m

14 Ale nawet gdybyście mieli
cierpieć za to, że jesteście pra-
wi, b�dziecie szcz�śliwin. Nie bój-
cie si� jednak tego, czego oni si�
boj��, ani nie b�dźcie zaniepo-
kojenio. 15 Uznawajcie w swo-
ich sercach, że Chrystus jest Pa-
nem i że jest świ�ty. Zawsze
b�dźcie gotowi bronić swojej na-
dziei przed każdym, kto ż�da od
was jej uzasadnienia. Tylko oka-
zujcie przy tym łagodnośćp i gł�-
boki respektq.

16 Zachowujcie czyste� su-
mienier, żeby ludzie, którzy w ja-
kikolwiek sposób mówi� o was
źle, zostali zawstydzenis z po-
wodu tego, że jako naśladowcy
Chrystusa post�pujecie dobrzet.

3:9 �Dosł. „odziedziczycie”. 3:12
�Zob. Dodatek A5. 3:14 �Możliwe też
„nie bójcie si� ich gróźb”. 3:16 �Dosł.
„dobre”.
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17 Lepiej przecież cierpieć za
dobre czynya — jeśli taka jest
wola Boża—niż za złeb. 18 Bo
Chrystus raz na zawsze umarł
za grzechyc, prawy za niepra-
wychd, żeby was przyprowadzić
do Bogae. Został uśmiercony
w cielef, ale ożywiony w duchug.
19 W tym stanie poszedł i gło-
sił� duchom b�d�cym w wi�zie-
niuh, 20 które kiedyś okazały
nieposłuszeństwo, gdy za cza-
sów Noego Bóg cierpliwie cze-
kał�i. W tamtym okresie bu-
dowano ark� j, w której niewiele
osób, to jest osiem dusz�, zosta-
ło bezpiecznie przeprowadzo-
nych przez wod�k.

21 Odpowiednikiem tego wy-
darzenia jest chrzest, który
teraz również was wybawia
przez zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa. Chrzest nie jest usu-
ni�ciem brudu z ciała, ale proś-
b� do Boga o czyste� sumienie l.
22 Jezus poszedł do nieba i jest
po prawej stronie Bogam, któ-
ry podporz�dkował mu aniołów,
władze i mocen.

4 Skoro Chrystus cierpiał w
cieleo, wy też przyswójcie so-

bie to samo nastawienie umys-
łu�. Bo ten, kto cierpi w ciele,
porzuca grzechyp, 2 żeby przez
pozostały czas życia w ciele już
nie żyć dla pragnień ludzkichq,
ale dla woli Bożejr. 3 Bo wy-
starczy, że w minionym czasie
spełnialiście wol� ludzi ze świa-
tas, gdy si� oddawaliście rozpasa-
niu�, nieokiełznanym nami�tnoś-
ciom, piciu ponad miar�, dzikim
zabawom�, pijatykom i bezpraw-
nemu bałwochwalstwut. 4 Tacy
ludzie dziwi� si�, że już nie bieg-

3:19 �Lub „ogłosił wyrok”. 3:20 �Dosł.
„cierpliwość Boża czekała”. �Lub
„osób”. 3:21 �Dosł. „dobre”. 4:1
�Lub „postanowienie; zdecydowanie”.
4:3 �Lub „bezwstydnym czynom”. Licz-
ba mnoga gr. asélgeia. Zob. Słowniczek
poj�ć. �Lub „hulankom”.

niecie z nimi t� sam� drog� ze-
psucia i rozwi�złości, i z was
drwi�a. 5 Ale zdadz� spraw� te-
mu, który jest gotowy s�dzić
żywych i umarłychb. 6 Właśnie
dlatego dobr� nowin� oznajmio-
no również umarłymc, żeby—
chociaż przez ludzi s� os�dza-
ni w sposób cielesny—w oczach
Boga mogli żyć zgodnie z działa-
niem ducha.

7 Przybliżył si� jednak ko-
niec wszystkiego. Dlatego miej-
cie trzeźwy umysłd i uważajcie�,
żeby nie zaniedbywać modlitwe.
8 Przede wszystkim żarliwie ko-
chajcie jedni drugichf, bo mi-
łość zakrywa mnóstwo grze-
chówg. 9 B�dźcie wobec siebie
gościnni, i to bez narzeka-
niah. 10 W jakiej mierze każ-
dy z was otrzymał dar, w takiej
korzystajcie z niego, usługu-
j�c jedni drugim jako ci, któ-
rzy wspaniale rozporz�dzaj��
niezasłużon� życzliwości� Bo-
ż�, przejawiaj�c� si� na różne
sposoby i. 11 Jeśli ktoś mówi,
niech mówi słowa od Boga. Jeśli
ktoś usługuje, niech to robi,
polegaj�c na sile, której udzie-
la Bóg j. Dzi�ki temu we wszyst-
kim Bóg b�dzie otoczony chwa-
ł�k poprzez Jezusa Chrystusa.
Do Niego należy chwała i pot�-
ga po wieczne czasy, już na za-
wsze. Amen.

12 Kochani, kiedy przeżywa-
cie trudności, które wypróbo-
wuj� was niczym ogień, nie
b�dźcie tym zaskoczeni l, jakby
spotykało was coś dziwnego.
13 Przeciwnie, wci�ż si� ciesz-
ciem z tego, w jakim stopniu ma-
cie udział w cierpieniach Chrys-
tusan, żebyście też mogli si�
cieszyć, wr�cz tryskać radości�,
podczas objawienia jego chwa-
łyo. 14 Jeżeli was znieważaj�

4:7 �Lub „b�dźcie czujni”. 4:10 �Lub
„jako wspaniali szafarze”.
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ze wzgl�du na imi� Chrystusa,
jesteście szcz�śliwia, bo to po-
kazuje, że macie ducha chwały,
czyli ducha Bożego.

15 Niech jednak nikt z was
nie cierpi jako morderca, zło-
dziej, złoczyńca ani wtr�caj�cy
si� w cudze sprawyb. 16 Jeśli
natomiast ktoś cierpi jako
chrześcijanin, niech si� tego nie
wstydzic, ale niech żyje zgodnie
z tym mianem i wychwala Bo-
ga. 17 Bo teraz jest wyznaczo-
ny czas na to, żeby s�d za-
cz�ł si� od domu Bożegod. Jeśli
wi�c zaczyna si� od nase, to co
b�dzie z tymi, którzy nie s� po-
słuszni dobrej nowinie od Boga?f

18 „A jeśli prawy człowiek z tru-
dem dost�puje wybawienia, to co
si� stanie z bezbożnym i grzesz-
nikiem?”g 19 Niech wi�c ci, któ-
rzy cierpi� z powodu spełniania
woli Bożej�, dalej post�puj� do-
brze i powierzaj� siebie� wierne-
mu Stwórcyh.

5 Dlatego jako współstarszy,
świadek cierpień Chrystusa,

a także współuczestnik chwa-
ły, która ma si� objawići, usilnie
prosz�� starszych wśród was:
2 Paście powierzon� wam trzo-
d� Boż� j, usługuj�c jako nad-
zorcy�—nie pod przymusem, ale
ch�tnie, jak to si� podoba Bo-
guk; nie z miłości do nieuczciwe-
go zysku l, ale ochoczo. 3 Nie
panoszcie si� wśród tych, któ-
rzy s� Boż� własności�m, ale
b�dźcie przykładamin dla trzody.
4 A gdy zostanie ujawniony na-
czelny pasterzo, otrzymacie nie-
wi�dn�cy wieniec chwałyp.

5 Tak samo wy, młodsi m�ż-
czyźni, b�dźcie podporz�dko-
wani starszym m�żczyznom�q.
A wszyscy odnoście si� do sie-

4:19 �Lub „zgodnie z wol� Boż�”. �Lub
„swoje dusze”. 5:1 �Lub „zach�cam”.
5:2 �Lub „starannie czuwaj�c nad ni�”.
5:5 �Lub „starszym zboru”.

bie nawzajem� z pokor��, ponie-
waż Bóg przeciwstawia si� wy-
niosłym, ale pokornym okazuje
niezasłużon� życzliwośća.

6 Dlatego stańcie si� pokorni
pod siln� r�k� Boga, żeby w sto-
sownym czasie was wywyższyłb,
7 a zarazem przerzućcie na Nie-
go wszystkie swoje zmartwie-
nia�c, bo On si� o was trosz-
czyd. 8 Miejcie trzeźwy umysł,
b�dźcie czujni!e Wasz wróg, Dia-
beł, kr�ży jak rycz�cy lew, sta-
raj�c si� kogoś pożreć�f. 9 Ale
przeciwstawcie si� mug, maj�c
siln� wiar� i wiedz�c, że takich
samych cierpień zaznaj� wszys-
cy wasi bracia� na świecieh.
10 A gdy już przez krótk� chwi-
l� pocierpicie, sam Bóg — któ-
ry jest pełen niezasłużonej
życzliwości i który was powo-
łał, żebyście byli w jedności
z Chrystusem i dost�pili wiecz-
nej chwałyi—całkowicie was wy-
szkoli. On sprawi, że b�dziecie
niezłomni j, silnik i niewzruszeni.
11 Do Niego należy pot�ga na
wieki. Amen.

12 Przez Sylwana�l, którego
uważam za wiernego brata, na-
pisałem do was kilka słów, że-
by was zach�cić i zapewnić,
że Bóg rzeczywiście okazał wam
niezasłużon� życzliwość. Moc-
no si� jej trzymajcie. 13 Prze-
syła wam pozdrowienia ta, która
jest w Babilonie, wybrana jak wy.
Pozdrawia was też Marekm, któ-
ry jest dla mnie jak syn. 14 Po-
zdrówcie si� nawzajem pocałun-
kiem wyrażaj�cym miłość.

Pokój wam wszystkim, którzy
jesteście w jedności z Chrystu-
sem.

5:5 �Lub „przepaszcie si�”. �Lub „uni-
żeniem umysłu”. 5:7 �Lub „troski; oba-
wy”. 5:8 �Lub „szukaj�c kogoś do po-
żarcia”. 5:9 �Dosł. „wasza społeczność
braterska”. 5:12 �Nazywanego też Sy-
lasem.
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1 Szymon Piotr, niewolnik i
apostoł Jezusa Chrystusa,

do tych, którzy dzi�ki prawości
naszego Boga, a także Wybawcy,
Jezusa Chrystusa, zdobyli wiar�
równie cenn�� jak nasza:

2 Obyście zaznawali nieza-
służonej życzliwości i pokoju w
jeszcze wi�kszej mierze dzi�ki
dokładnej wiedzya o Bogu i o Je-
zusie, naszym Panu. 3 Bo dzi�-
ki temu, że mamy dokładn� wie-
dz� o Bogu, który nas powołałb

przez własn� chwał� i cnot�, Je-
go moc zapewniła� nam wszyst-
ko, co potrzebne, żebyśmy żyli
i byli Mu oddani. 4 Ponieważ
uciekliśmy od zepsucia w tym
świecie, bior�cego si� ze złych
pragnień�, Bóg przez swoj�
chwał� i cnot� dał� nam drogo-
cenne, niezrównane obietnicec,
żebyście dzi�ki nim też posiedli
bosk� natur�d.

5 Dlatego dokładajcie wszel-
kich gorliwych starańe, żeby
swoj� wiar� uzupełniać cnot�f,

1:1 �Lub „równie zaszczytn�”. 1:3
�Lub „podarowała”. 1:4 �Lub „z ż�-
dzy”. �Lub „podarował”.

cnot� wiedz�a, 6 wiedz� pano-
waniem nad sob�, panowanie
nad sob�b wytrwałości�, wytrwa-
łość oddaniem dla Bogac, 7 od-
danie dla Boga miłości� brater-
sk�, miłość bratersk� miłości�
do wszystkichd. 8 Bo jeśli prze-
jawiacie te cechy, wr�cz w nie
obfitujecie, to dzi�ki nim nie sta-
niecie si� bezczynni ani bezo-
wocni�e, jeśli chodzi o robienie
użytku z dokładnej wiedzy o na-
szym Panu, Jezusie Chrystusie.

9 Komu brakuje tych cech,
ten jest ślepy, zamyka oczy na
światło�f i zapomina, że został
oczyszczony ze swoich dawnych
grzechówg. 10 Dlatego, bracia,
tym pilniej starajcie si� wy-
trwać jako powołanih i wybra-
ni, bo jeśli b�dziecie przejawiać
te cechy, nigdy nie upadniecie i.
11 W ten sposób otrzymacie
szczodry dar�—b�dziecie mogli
wejść do wiecznego Królestwa j

naszego Pana i Wybawcy, Jezu-
sa Chrystusak.

1:8 �Lub „bezproduktywni”. 1:9 �Moż-
liwe też „jest ślepy, krótkowzroczny”.
1:11 �Lub „zostaniecie obficie zaopa-
trzeni”.
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12 Z tego powodu zawsze
chc� wam przypominać o tych
rzeczach, chociaż o nich wiecie
i jesteście ugruntowani w praw-
dzie, któr� znacie. 13 Uważam
jednak za słuszne pobudzać was
przypomnieniamia, dopóki jes-
tem w tym przybytku�b, 14 bo
wiem, że mój przybytek wkrót-
ce zostanie usuni�ty, jak to
też jasno dał mi do zrozumie-
nia nasz Pan, Jezus Chrystusc.
15 Zawsze b�d� robił wszystko,
co mog�, żebyście po moim odej-
ściu mogli sobie te rzeczy przy-
pominać�.

16 Gdy opowiadaliśmy wam
o mocy i obecności naszego Pa-
na, Jezusa Chrystusa, nie opie-
raliśmy si� na zr�cznie wymyślo-
nych fałszywych opowieściach,
ale na tym, co sami widzieli-
śmy jako naoczni świadkowie je-
go wspaniałościd. 17 Bo otrzy-
mał on od Boga, Ojca, szacunek
i chwał�, gdy źródło wspaniałej
chwały przekazało mu takie oto
słowa�: „To jest mój Syn, mój
ukochany, którego ja sam darz�
uznaniem”e. 18 Właśnie te sło-
wa dobiegły nas z nieba, gdy by-
liśmy z nim na świ�tej górze.

19 Mamy wi�c słowo proro-
cze tym bardziej potwierdzo-
ne. Wy natomiast robicie dobrze,
gdy zwracacie na nie uwag� jak
na lamp�f świec�c� w ciemnym
miejscu, w waszych sercach, do-
póki nie zaświta dzień i nie wzej-
dzie jutrzenkag. 20 Bo przede
wszystkim wiecie, że żadne pro-
roctwo zawarte w Pismach nie
wypływa z jakiejś osobistej inter-
pretacji. 21 Proroctwo nigdy
nie zostało wypowiedziane z woli
człowiekah, ale ludzie mówili to,

1:13 �Lub „namiocie”. Chodzi o ziemskie
ciało Piotra. 1:15 �Lub „mogli o tych
rzeczach wspominać”. 1:17 �Dosł. „ta-
ki głos”.

co pochodziło od Boga, pobudza-
ni� duchem świ�tyma.

2 Jednak wśród ludu izra-
elskiego powstali też fałszy-

wi prorocy. I podobnie wśród
was b�d� fałszywi nauczycieleb.
Ukradkiem wprowadz� zgubne
podziały� i nawet wypr� si�
właściciela, który ich kupiłc, tak
iż ści�gn� na siebie szybk� za-
gład�. 2 Ponadto wielu b�dzie
naśladować ich rozpasanie�d,
wskutek czego b�dzie si� drwić
z drogi prawdye. 3 B�d� was
też chciwie wyzyskiwać zwodni-
czymi słowami. Ale wyrok, któ-
ry wydano na nich już dawno
temuf, nie odwleka si�, a ich za-
głada jest nieuchronnag.

4 Przecież Bóg nie powstrzy-
mał si� od ukarania aniołów,
którzy zgrzeszylih, ale wtr�cił
ich do Tartaru�i i zakuł w łań-
cuchy� g�stej ciemności, że-
by czekali na wykonanie wyro-
ku j. 5 Nie powstrzymał si� też
od ukarania starożytnego świa-
tak i sprowadził potop na świat
pełen bezbożnych ludzi l. Zara-
zem jednak ocalił Noego, głosi-
ciela prawościm, i siedem innych
osóbn. 6 Ponadto ukarał mias-
ta Sodom� i Gomor�, gdy spa-
lił je na popióło. W ten sposób
pokazał bezbożnym ludziom, co
ma nadejśćp. 7 Zarazem jed-
nak uratował prawego Lotaq,
który był bardzo udr�czony roz-
pasaniem� niegodziwych ludzi,
8 bo tego prawego człowieka
dzień w dzień m�czyły� niego-

1:21 �Dosł. „niesieni; uniesieni”. 2:1
�Lub „sekty”. 2:2 �Lub „bezwstyd-
ne czyny”. Liczba mnoga gr. asélgeia.
Zob. Słowniczek poj�ć. 2:4 �Zob. Słow-
niczek poj�ć. �Możliwe też „umieścił
w dołach”. 2:7 �Lub „bezwstydnym po-
st�powaniem”. Gr. asélgeia. Zob. Słow-
niczekpoj�ć. 2:8 �Lub „ten prawy czło-
wiek dzień w dzień m�czył swoj� praw�
dusz�”.
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dziwe uczynki, które widział
i o których słyszał, gdy miesz-
kał wśród nich. 9 Tak wi�c Je-
howa� wie, jak ludzi, którzy s�
Mu oddani, uratować z próbya,
a nieprawych zachować, żeby
zostali zgładzeni� w dniu wyko-
nania wyrokub, 10 zwłaszcza
tych, którzy usiłuj� kalać ciało
innychc i pogardzaj� sprawuj�-
cymi władz��d.

Ci fałszywi nauczyciele, zuch-
wali i samowolni, nie boj� si�
znieważać tych, których Bóg ob-
darzył chwał�, 11 gdy tymcza-
sem aniołowie, choć maj� wi�k-
sz� sił� i moc, z respektu dla�
Jehowy� nie oskarżaj� tych na-
uczycieli obraźliwymi słowamie.
12 Ale ci ludzie s� jak bez-
rozumne zwierz�ta, które kie-
ruj� si� instynktem i rodz� si��,
żeby zostać schwytane i zabi-
te. Wypowiadaj� si� oni obraź-
liwie o tym, czego nie znaj�f,
i swoim zgubnym post�powa-
niem sprowadz� na siebie za-
gład�. 13 Nieszcz�ście, które-
go zaznaj�, b�dzie zapłat� za
popełniane przez nich zło.

Dogadzanie sobie, i to nawet
za dnia, uważaj� za przyjem-
nośćg. S� plamami i skazami.
Gdy razem z wami ucztuj�, uwiel-
biaj� propagować� swoje zwodni-
cze naukih. 14 Maj� oczy pełne
cudzołóstwa i i niezdolne do za-
niechania grzechu. Zwabiaj� nie-
stałych�. Maj� serce wyćwiczo-
ne w chciwości. S� przekl�ci�.
15 Porzucili prost� ścieżk� i dali
si� zwieść na manowce. Poszli
ścieżk� Balaama j—syna Beora—
który pokochał zapłat� za popeł-

2:9, 11 �Zob. Dodatek A5. 2:9 �Dosł.
„odci�ci”. 2:10 �Lub „patrz� z góry na
zwierzchnictwo”. 2:11 �Dosł. „przed”.
2:12 �Lub „i z natury rodz� si�”. 2:13
�Lub „z niepohamowanym upodoba-
niem oddaj� si�”. 2:14 �Lub „niestałe
dusze”. �Dosł. „dziećmi przekl�tymi”.

nianie złaa, 16 ale został upo-
mniany za swoje przewinienieb.
Zwierz� juczne, które nie umia-
ło mówić, przemówiło ludzkim
głosem i próbowało przeszkodzić
szaleńczemu post�powaniu pro-
rokac.

17 Tacy ludzie s� źródłami
bez wody oraz oparami p�dzo-
nymi przez gwałtowny wicher.
Dla nich też zachowano najczar-
niejsz� ciemnośćd. 18 Wygła-
szaj� napuszone, ale puste mo-
wy. Odwołuj�c si� do pragnień
ciałae i dopuszczaj�c si� roz-
pasania�, zwabiaj� tych, którzy
ledwie zerwali z ludźmi żyj�cy-
mi w bł�dzief. 19 Obiecuj� im
wolność, a tymczasem sami s�
niewolnikami zepsuciag. Bo kto
został pokonany przez drugie-
go, ten jest jego niewolnikiem�h.
20 Doprawdy, jeśli dzi�ki do-
kładnej wiedzy o Panu i Wybaw-
cy, Jezusie Chrystusie, zerwali
z kalaj�cymi rzeczami tego
świata i, ale wdaj� si� znowu
w to samo i zostaj� pokonani,
to ich końcowy stan okazuje si�
gorszy niż pocz�tkowy j. 21 By-
łoby dla nich lepiej nie poznać
dokładnie ścieżki prawości, niż
j� poznać, a potem odwrócić si�
od świ�tych przykazań, które
otrzymalik. 22 Ich sytuacja po-
twierdza prawdziwość przysło-
wia: „Pies wrócił do swoich
wymiocin, a umyta świnia do ta-
rzania si� w błocie” l.

3 Kochani, pisz� do was już
drugi list, w którym— tak

jak w pierwszym— chc� pobu-
dzić wasz� umiej�tność jas-
nego myślenia, przypominaj�c
wam pewne sprawym, 2 żebyście

2:18 �Lub „bezwstydnych czynów”.
Liczba mnoga gr. asélgeia. Zob. Słowni-
czek poj�ć. 2:19 �Lub „kto został po-
konany przez coś, ten jest niewolnikiem
tej rzeczy”.
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pami�tali to, co przepowiedzie-
li� świ�ci prorocy, a także to, co
nakazał Pan i Wybawca poprzez
apostołów�. 3 Przede wszyst-
kim wiedzcie, że w dniach ostat-
nich przyjd� szydercy ze swoi-
mi szyderstwami. B�d� kierować
si� swoimi własnymi pragnienia-
mia 4 i mówić: „Gdzie jest ta
jego obiecana obecność?b Prze-
cież odk�d umarli� nasi przod-
kowie, wszystko wygl�da do-
kładnie tak samo — tak jak od
stworzenia świata”c.

5 Bo rozmyślnie ignoruj�
fakt, że już dawno temu istnia-
ły niebo oraz ziemia, która za
spraw� Bożego słowa wyłoniła
si� z wody jako zwarty l�d i by-
ła otoczona wod�d, 6 i że przez
te rzeczy ówczesny świat uległ
zagładzie, gdy został zatopio-
ny wod�e. 7 Ale za spraw� te-
go samego słowa obecne niebo
i ziemia s� zachowane dla og-
nia oraz trzymane na dzień s�-
du i zagłady bezbożnych ludzi f.

8 Kochani, niech jednak nie
uchodzi waszej uwagi to, że
u Jehowy� jeden dzień jest jak
tysi�c lat, a tysi�c lat—jak jeden
dzieńg. 9 Jehowa� nie zwleka
z realizacj� swojej obietnicyh,
jak to niektórzy s�dz�, lecz
okazuje wam cierpliwość, bo
nie chce, żeby ktokolwiek zo-
stał zgładzony, ale żeby wszyscy
zdobyli si� na skruch�i. 10 Nie-
mniej dzień Jehowy�j nadejdzie
jak złodziejk. Wtedy niebo prze-
minie l z hukiem�, elementy roz-
puszcz� si� od wielkiego gor�ca,
a ziemia i dzieła na niej zostan�
ujawnionem.

11 Skoro to wszystko ma si�
w ten sposób rozpuścić, to za-

3:2 �Lub „wypowiedzi, które przed-
tem wyrzekli”. �Dosł. „waszych apos-
tołów”. 3:4 �Dosł. „zasn�li”. 3:8-10,
12 �Zob. Dodatek A5. 3:10 �Lub „świs-
tem”.

stanówcie si�, jakimi powinniście
być ludźmi. Powinniście post�po-
wać w sposób świ�ty i robić to,
co świadczy o oddaniu dla Bo-
ga. 12 Jednocześnie oczekujcie
dnia� Jehowy� i stale o nim pa-
mi�tajcie�a. Ten dzień sprawi, że
niebo spłonie w ogniub, a elemen-
ty stopniej� od wielkiego gor�ca!
13 Jednak zgodnie z Boż� obiet-
nic� oczekujemy nowego nieba
i nowej ziemic. Ma w nich pano-
wać� prawośćd.

14 Kochani, ponieważ ocze-
kujecie tych rzeczy, róbcie
wszystko, co możecie, by na ko-
niec Bóg zobaczył, że jesteście
niesplamieni i nieskalani i że za-
chowujecie pokóje. 15 Ponadto
cierpliwość naszego Pana uwa-
żajcie za wybawienie, jak to
też napisał do was nasz kocha-
ny brat Paweł zgodnie z dan�
mu m�drości�f. 16 Wypowiada
si� o tych rzeczach we wszyst-
kich swoich listach. S� w nich
jednak pewne sprawy trudne
do zrozumienia, które—podob-
nie jak reszt� Pism—ludzie nie-
maj�cy wiedzy� i niestali prze-
kr�caj� ku własnej zgubie.

17 Skoro wi�c, kochani, z gó-
ry o tym wiecie, to miejcie
si� na baczności, żeby ci nie-
godziwi ludzie nie zwiedli was
swoimi oszustwami i żebyście
nie stracili swojej niezłom-
ności�g. 18 Przeciwnie, w jesz-
cze wi�kszej mierze zaznawajcie
niezasłużonej życzliwości na-
szego Pana i Wybawcy, Jezusa
Chrystusa, i pogł�biajcie wiedz�
o nim. Jemu należy si� chwała
zarówno teraz, jak i po wiecz-
ność. Amen.

3:12 �Dosł. „obecności dnia”. �Lub
„żarliwie go pragnijcie”. Dosł. „przyśpie-
szajcie go”. 3:13 �Dosł. „mieszkać”.
3:16 �Lub „nieuczeni”. 3:17 �Lub „sta-
łości”.
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1 Piszemy wam o tym, który
był od pocz�tku, którego sły-

szeliśmy, widzieliśmy na własne
oczy, obserwowaliśmy i dotyka-
liśmy swoimi r�kami—piszemy
wam o słowie życiaa. 2 (Tak, to
życie zostało ujawnione, a my
je widzieliśmy i o nim świad-
czymyb. Opowiadamy wam o ży-
ciu wiecznymc, które było u Oj-
ca i zostało nam ujawnione).
3 O tym, którego widzieliśmy i
słyszeliśmy, opowiadamy rów-
nież wamd, żebyście i wy byli
z nami zjednoczeni�. A my je-
steśmy zjednoczeni z Ojcem i z
Jego Synem, Jezusem Chrys-
tuseme. 4 Ponadto piszemy to,
żebyśmy wszyscy w pełni si� ra-
dowali.

5 Chcemy wam przekazać na-
st�puj�c� wieść, któr� od niego
usłyszeliśmy: Bóg jest światłemf

1:3 �Lub „żeby ł�czyła was z nami
wspólnota”.

i nie ma w Nim� żadnej ciemnoś-
ci. 6 Jeżeli twierdzimy, że je-
steśmy z Nim zjednoczeni, a jed-
nak dalej chodzimy w ciemności,
to kłamiemy i nie żyjemy zgod-
nie z prawd�a. 7 Ale jeśli cho-
dzimy w świetle, tak jak On
sam jest w świetle, to rzeczywi-
ście jesteśmy ze sob� zjednocze-
ni, a krew Jezusa, Jego Syna,
oczyszcza nas z wszelkich grze-
chówb.

8 Jeżeli twierdzimy, że nie
mamy grzechu, to oszukuje-
my samych siebiec i nie ma w
nas prawdy. 9 Jeśli wyznajemy
swoje grzechy, to Bóg nam je
przebaczy i oczyści nas z wszel-
kiej nieprawościd, bo jest wierny
i prawy. 10 Jeżeli twierdzimy,
że nie zgrzeszyliśmy, to czynimy
Go kłamc� i nie ma w nas Jego
słowa.

1:5 �Lub „w jedności z Nim”.
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„Bóg jest miłości�” (8, 16)
W miłości nie ma strachu (18)

5 Wiar� w Jezusa zwyci�żamy świat (1-12)
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2 Moje dzieci, pisz� to do was,
żebyście nie popełniły grze-

chu. A gdyby jednak ktoś popeł-
nił grzech, to u Ojca mamy po-
mocnika� — Jezusa Chrystusaa,
który jest prawyb. 2 On jest
ofiar� przebłagaln��c za nasze
grzechyd, i to nie tylko za na-
sze, ale także za grzechy całego
światae. 3 Dzi�ki temu, że stale
przestrzegamy jego� przykazań,
uświadamiamy sobie, że go po-
znaliśmy. 4 Kto mówi, że go
poznał, a jednak nie przestrzega
jego przykazań, jest kłamc� i nie
ma w nim prawdy. 5 Ale kto si�
trzyma jego słowa, ten napraw-
d� wydoskonalił swoj� miłość do
Bogaf. St�d wiemy, że pozosta-
jemy z nim w jednościg. 6 Kto
mówi, że pozostaje z nim w jed-
ności, ten ma obowi�zek żyć tak,
jak on żył�h.

7 Kochani, nie pisz� wam o
nowym przykazaniu, ale o sta-
rym, które mieliście od pocz�t-
kui. Tym starym przykazaniem
jest słowo, które usłyszeliście.
8 Zarazem pisz� wam o nim ja-
ko o nowym przykazaniu, któ-
rego on przestrzegał i którego
wy przestrzegacie, bo ciemność
przemija, a prawdziwe światło
już świeci j.

9 Kto mówi, że jest w świet-
le, a jednak nienawidzik swojego
brata, ten cały czas jest w ciem-
nościl. 10 Kto kocha swojego
brata, ten pozostaje w świetlem

i nic nie doprowadzi go do upad-
ku�. 11 Ale kto nienawidzi swo-
jego brata, ten jest w ciemności
i chodzi w ciemnościn. Nie wie,
gdzie idzieo, bo ciemność zaślepi-
ła jego oczy.

2:1 �Lub „obrońc�”. 2:2 �Lub „tym, co
ułagadza”. 2:3 �Wrozdziałach 2 i 3 nie-
które zaimki mog� si� odnosić do Jezu-
sa albo do Boga. 2:6 �Dosł. „chodzić
tak, jak on chodził”. 2:10 �Możliwe też
„i nie doprowadzi nikogo do upadku”.

12 Dzieci, pisz� do was, bo
ze wzgl�du na jego imi� wa-
sze grzechy zostały przebaczo-
nea. 13 Pisz� do was, ojcowie,
bo poznaliście tego, który jest od
pocz�tku. Pisz� do was, młodzi,
bo zwyci�żyliście Niegodziwcab.
Pisz� do was, dzieci, bo poznały-
ście Ojcac. 14 Pisz� do was, oj-
cowie, bo poznaliście tego, który
jest od pocz�tku. Pisz� do was,
młodzi, bo jesteście silnid, za-
chowujecie w sercu słowo Bogae

i zwyci�żyliście Niegodziwcaf.
15 Nie kochajcie świata ani te-

go, co jest na świecieg. Jeśli
ktoś kocha świat, to nie kocha
Ojcah, 16 bo wszystko na świe-
cie—pragnienie ciała i, pragnienie
oczu j i przechwalanie si� posia-
danymi rzeczami�—nie pochodzi
od Ojca, ale od świata. 17 Po-
nadto świat i jego pragnienia
przemin�k, ale kto spełnia wol�
Boga, b�dzie żył wieczniel.

18 Dzieci, to jest ostatnia go-
dzina. Słyszałyście, że ma
przyjść antychrystm, i właśnie te-
raz pojawiło si� wielu antychrys-
tówn. St�d wiemy, że to ostat-
nia godzina. 19 Byli wśród nas,
ale nas opuścili, bo nie byli ta-
cy jak my�o. Gdyby byli tacy
jak my, pozostaliby z nami. Ale
nas opuścili, żeby stało si� jasne,
że nie wszyscy s� tacy jak myp.
20 Tymczasem wy macie na-
maszczenie od

´
Swi�tegoq i wszys-

cy macie wiedz�. 21 Pisz� do
was nie dlatego, że nie znacie
prawdyr, ale dlatego, że j� znacie
i że żadne kłamstwo nie wywodzi
si� z prawdys.

22 Kto jest kłamc�, jak nie
ten, kto zaprzecza, że Jezus jest
Chrystusem?t Właśnie to jest an-

2:16 �Lub „popisywanie si� środka-
mi do życia”. 2:19 �Lub „nie należeli
do nas”.
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tychrysta—ten, kto si� wypiera
Ojca i Syna. 23 Każdy, kto si�
wypiera Syna, nie ma też wi�zi
z Ojcemb. Ale każdy, kto uzna-
je Synac, ma wi�ź również z Oj-
cemd. 24 Jeśli chodzi o was,
zachowujcie w sercu to, co sły-
szeliście od pocz�tkue. Jeśli to
zachowacie, pozostaniecie też
w jedności z Synem i w jedności
z Ojcem. 25 A tym, co on sam
nam obiecał, jest życie wiecznef.

26 Pisz� to wam o tych, któ-
rzy próbuj� was zwieść. 27 Ale
skoro on was namaściłg i na-
dal pozostajecie namaszczeni,
to nie potrzebujecie, żeby ktoś
was nauczał. Bo o wszystkim
on was poucza przez namaszcze-
nieh, które nie jest kłamstwem,
ale jest prawdziwe. Tak jak zo-
staliście nauczeni, pozostawaj-
cie z nim w jedności i. 28 Te-
raz wi�c, dzieci, pozostawajcie z
nim w jedności, żebyśmy—gdy
on zostanie ujawniony—niczego
si� nie obawiali�j i nie wyco-
fali si� sprzed niego zawstydze-
ni podczas jego obecności.
29 Skoro wiecie, że on jest pra-
wy, to wiecie też, że każdy, kto
post�puje w sposób prawy, na-
rodził si� z Bogak.

3 Patrzcie, jak bardzo kocha
nas Ojciec!l Nazwał nas swo-

imi dziećmi�m—i naprawd� nimi
jesteśmy. Ale świat nas nie znan,
bo nie poznał Bogao. 2 Kocha-
ni, chociaż teraz jesteśmy dzieć-
mi Bożymip, to jeszcze nie zo-
stało ujawnione, kim b�dziemy
w przyszłościq. Wiemy, że gdy on
si� objawi, b�dziemy do niego
podobni, bo zobaczymy go właś-
nie takim, jakim jest. 3 A każ-
dy, kto pokłada w nim t� nadzie-
j�, oczyszcza si�r, tak jak i on
jest czysty.

2:28 �Lub „mieli swobod� mowy”. 3:1
�Dosł. „dziećmi Boga”.

4 Każdy, kto trwa w grzechu,
łamie prawo, bo grzech jest zła-
maniem prawa. 5 Wiecie też,
że on został ujawniony, by usu-
n�ć nasze grzechya, a w nim nie
ma grzechu. 6 Nikt, kto pozo-
staje z nim w jedności, nie
trwa w grzechub. Nikt, kto trwa
w grzechu, nie widział go ani go
nie poznał. 7 Dzieci, niech was
nikt nie zwodzi. Kto czyni to, co
prawe, jest prawy, tak jak i on
jest prawy. 8 Kto trwa w grze-
chu, pochodzi od Diabła, bo Dia-
beł grzeszy od pocz�tku�c. Syn
Boży został ujawniony po to, że-
by zniszczyć� wszystko, czego
dokonał Diabeł�d.

9 Nikt, kto si� narodził z Bo-
ga, nie trwa w grzechue, bo w
kimś takim pozostaje Boże na-
sienie�. Nie może on trwać w
grzechu, skoro si� narodził z Bo-
gaf. 10 Dzieci Boga i dzieci Dia-
bła można rozpoznać w ten spo-
sób: Jeśli ktoś nie czyni tego, co
prawe, to nie pochodzi od Boga.
Tak samo jest z tym, kto nie ko-
cha swojego bratag. 11 Bo już
od pocz�tku słyszeliście przy-
kazanie, że powinniśmy kochać
jedni drugichh. 12 Nie mamy
być jak Kain, który pochodził
od Niegodziwca i zabił swoje-
go brata i. A dlaczego go zabił?
Bo jego własne uczynki były nie-
godziwe j, natomiast jego brata—
prawek.

13 Nie dziwcie si�, bracia, że
świat was nienawidzi l. 14 My
wiemy, że byliśmy martwi, ale
teraz staliśmy si� żywim, bo
kochamy bracin. Kto nie ko-
cha, pozostaje martwyo. 15 Każ-
dy, kto nienawidzi brata, jest

3:8 �Lub „odk�d zacz�ł”. �Lub „zni-
weczyć”. �Dosł. „dzieła Diabła”. 3:9
�Chodzi o nasienie, które może przy-
nieść plon.
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morderc��a, a wiecie, że kto
morduje, ten nie uzyska życia
wiecznegob. 16 Miłość poznali-
śmy dzi�ki temu, że on oddał
za nas życie�c. A my mamy obo-
wi�zek oddawać życie� za bra-
cid. 17 Tymczasem jeśli ktoś
ma środki do życia i widzi
brata w potrzebie, a jednak nie
chce mu okazać współczucia, to
jak może mówić, że kocha Bo-
ga?e 18 Dzieci, powinniśmy ko-
chać nie słowami f, ale uczynka-
mig i prawd�h.

19 W ten sposób poznamy, że
pochodzimy z prawdy, i uspoko-
imy� przed Bogiem swoje ser-
ca 20 w zwi�zku ze wszyst-
kim, za co by nas pot�piały,
bo Bóg jest wi�kszy niż nasze
serca i wie wszystko i. 21 Ko-
chani, jeśli serca nas nie po-
t�piaj�, to nie musimy si� ni-
czego obawiać� przed Bogiem j.
22 Ponadto o cokolwiek prosi-
my, to od Niego otrzymujemyk,
bo przestrzegamy Jego przyka-
zań i robimy to, co si� Mu podo-
ba. 23 A przecież nam polecił,
żebyśmy wierzyli w imi� Jego
Syna, Jezusa Chrystusa l, i zgod-
nie z jego nakazem kochali jed-
ni drugichm. 24 Co wi�cej, kto
przestrzega jego przykazań, ten
pozostaje w jedności z nim,
a on w jedności z takim człowie-
kiemn. A to, że pozostaje z nami
w jedności, wiemy dzi�ki ducho-
wi, którego nam dało.

4 Kochani, nie każdej natchnio-
nej wypowiedzi� wierzciep,

ale sprawdzajcie, czy takie wypo-
wiedzi� pochodz� od Bogaq, bo
na świecie pojawiło si� wielu fał-
szywych prorokówr.

3:15 �Lub „zabójc�”. 3:16 �Lub „du-
sz�”. �Lub „dusze”. 3:19 �Lub „prze-
konamy; upewnimy”. 3:21 �Lub „mamy
swobod� mowy”. 4:1 �Dosł. „nie każde-
mu duchowi”. �Dosł. „duchy”.

2 To, że natchniona wypo-
wiedź pochodzi od Boga, wiado-
mo st�d: Od Boga pochodzi każ-
da natchniona wypowiedź, która
uznaje, że Jezus Chrystus przy-
szedł w cielea. 3 Ale każda na-
tchniona wypowiedź, która nie
uznaje Jezusa, nie pochodzi od
Bogab, tylko od antychrysta.
Słyszeliście, że takie wypowie-
dzi pojawi� si� na świeciec, i te-
raz faktycznie już s�d.

4 Wy, dzieci, pochodzicie od
Boga i zwyci�żyłyście fałszy-
wych prorokówe, bo Ten, któ-
ry jest w jedności z wami f, jest
wi�kszy niż ten, który jest w jed-
ności ze światemg. 5 Oni po-
chodz� ze światah, dlatego mó-
wi� to, co mówi świat, i świat
ich słucha i. 6 My pochodzimy
od Boga. Kto poznaje Boga, ten
nas słucha j, a kto nie pocho-
dzi od Boga, ten nas nie słu-
chak. W ten sposób ustalamy,
która natchniona wypowiedź
jest prawdziwa, a która bł�dna l.

7 Kochani, dalej kochajmy
jedni drugichm, bo miłość jest od
Boga, a każdy, kto kocha, naro-
dził si� z Boga i Go znan. 8 Kto
nie kocha, nie poznał Boga, bo
Bóg jest miłości�o. 9 Bóg oka-
zał nam miłość w ten sposób, że
posłał na świat swojego jedno-
rodzonego Synap, żebyśmy przez
niego uzyskali życieq. 10 Ta
miłość nie polega na tym, że
to my pokochaliśmy Boga, ale
na tym, że to On nas poko-
chał i posłał swojego Syna ja-
ko ofiar� przebłagaln��r za na-
sze grzechys.

11 Kochani, jeśli Bóg nas tak
pokochał, to i my mamy obo-
wi�zek kochać jedni drugicht.
12 Nikt nigdy nie widział Bo-
gau. Jeżeli dalej kochamy jedni

4:10 �Lub „to, co ułagadza”.
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drugich, to Bóg w nas pozosta-
je, a Jego miłość zostaje w nas
wydoskonalonaa. 13 To, że po-
zostajemy w jedności z Nim,
a On w jedności z nami, wiemy
st�d, że dał nam swojego ducha.
14 W dodatku sami widzieliśmy
i świadczymy, że Ojciec po-
słał swojego Syna jako wybaw-
c� światab. 15 Jeśli ktoś uzna-
je, że Jezus jest Synem Bożymc,
to Bóg pozostaje w jedności
z kimś takim, a on w jedności
z Bogiemd. 16 My poznaliśmy
miłość, któr� Bóg nam okazuje,
i w ni� wierzymye.

Bóg jest miłości�f. Kto sta-
le okazuje miłość, ten pozosta-
je w jedności z Bogiem, a Bóg
w jedności z nimg. 17 W ten
sposób miłość zostaje w nas
wydoskonalona, żebyśmy nicze-
go si� nie obawiali�h w dniu s�-
du, bo z nami na tym świecie
jest tak, jak jest z Chrystu-
sem. 18 W miłości nie ma stra-
chu i—doskonała miłość odrzu-
ca� strach, bo on nas kr�puje.
Ten, kto si� boi, tak naprawd�
nie wydoskonalił si� w miłości j.
19 My kochamy, bo Bóg pierw-
szy nas pokochałk.

20 Jeśli ktoś mówi, że ko-
cha Boga, a nienawidzi swoje-
go brata, to jest kłamc� l. Bo kto
nie kocha bratam, którego widzi,
nie może kochać Boga, którego
nie widzin. 21 A On dał nam to
przykazanie, że kto kocha Boga,
musi też kochać swojego bratao.

5 Wszyscy, którzy wierz�, że
Jezus jest Chrystusem, s�

dziećmi Bożymi�p. I każdy, kto ko-
cha Ojca�, kocha też Jego dzie-
ci�. 2 Dzieci Bożeq kochamy

4:17 �Lub „mieli swobod� mowy”.
4:18 �Lub „wyzbywa si�”. 5:1 �Dosł.
„narodzili si� z Boga”. �Dosł. „Te-
go, który zrodził”. �Dosł. „zrodzonego
z Niego”.

wtedy, gdy kochamy Boga i speł-
niamy Jego przykazania. 3 Bo
miłość do Boga polega na tym,
że przestrzegamy Jego przyka-
zańa. A przecież Jego przykaza-
nia nie s� uci�żliweb, 4 skoro
wszyscy, którzy s� dziećmi Bo-
żymi�, zwyci�żaj� światc. A tym,
czym zwyci�żamy świat, jest na-
sza wiarad.

5 Kto może zwyci�żyć świat?e

Czy nie ten, kto wierzy, że Je-
zus jest Synem Bożym?f 6 Je-
zus Chrystus jest tym, który
przyszedł poprzez wod� i krew.
Nie przyszedł przez sam� wod�g,
ale przez wod� i krewh. A duch
świadczyi o tym, ponieważ duch
jest prawd�. 7 Bo jest trzech,
którzy świadcz�: 8 duch j, wo-
dak i krew l. Ci trzej świadkowie
s� ze sob� zgodni.

9 Jeśli przyjmujemy świadec-
two ludzi, to o ileż ważniej-
sze jest świadectwo Boga. Jest
to przecież świadectwo same-
go Boga o Jego własnym Synu.
10 Kto wierzy w Syna Bożego,
przyj�ł w sercu to świadectwo.
Kto nie wierzy Bogu, uczynił Go
kłamc�m, bo nie uwierzył w świa-
dectwo, które Bóg złożył o swo-
im Synu. 11 A to świadectwo
jest takie: Bóg dał nam życie
wiecznen i dał je poprzez swoje-
go Synao. 12 Kto uznaje Syna,
ma życie wieczne. Kto nie uzna-
je Syna Bożego, nie ma życia
wiecznegop.

13 Pisz� to wam, żebyście wy,
którzy wierzycie w imi� Syna Bo-
żego, wiedzieli, że macie życie
wieczneq. 14 Ponadto ufamy�r,
że o cokolwiek prosimy zgodnie
z wol� Boga, On nas wysłuchujes.
15 A skoro wiemy, że wysłuchuje
każdej naszej prośby, to jesteśmy

5:4 �Dosł. „wszystko, co jest zrodzo-
ne z Boga”. 5:14 �Lub „mamy swobo-
d� mowy”.
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pewni, że otrzymamy to, o co Go
prosiliśmya.

16 Jeśli ktoś zobaczy, że jego
brat popełnia grzech, który nie
prowadzi do śmierci, to ma si� za
niegomodlić, a Bóg da mu życieb.
Chodzi o tych, którzy nie po-
pełniaj� grzechu prowadz�cego
do śmierci. Jest jednak grzech,
który do niej prowadzic. Ale
nie mówi� nikomu, żeby mod-
lił si� w sprawie takiego grze-
chu. 17 Wszelka nieprawość jest
grzechemd. A jednak jest grzech,
który nie prowadzi do śmierci.

18 Wiemy, że nikt, kto jest
dzieckiem Bożym�, nie trwa w

5:18 �Dosł. „zrodzony z Boga”.

grzechu, ale Syn Boży� chro-
ni kogoś takiego, a Niegodzi-
wiec nie może go pochwycić�a.
19 Wiemy, że pochodzimy od
Boga, ale cały świat podlega
mocy Niegodziwcab. 20 Wiemy
jednak, że Syn Boży przyszedłc

i obdarzył nas wnikliwości��,
żebyśmy mogli zdobyć wiedz�
o prawdziwym Bogu. Jesteśmy
z Nim w jednościd poprzez Je-
go Syna, Jezusa Chrystusa.
Tak, to jest prawdziwy Bóg i ży-
cie wiecznee. 21 Dzieci, strzeż-
cie si� bożków f.

5:18 �Dosł. „ten, który zrodził si� z Bo-
ga”. �Lub „nie zaciska na nim swoje-
go chwytu”. 5:20 �Dosł. „zdolności�
umysłu; intelektem”.

ROZDZ. 5
a Łk 11:13

Jn 14:13

b Jak 5:15
1Jn 1:9

c Mt 12:31
Mk 3:29
Łk 12:10
Heb 6:4-6
Heb 10:26

d 1Jn 3:4
��������������������

szpalta 2
a Jn 17:15

b Mt 13:19
Łk 4:6
Jn 12:31

c 1Tm 3:16

d Jn 17:20, 21

e Jn 17:3

f 1Ko 10:14

1 Starszy człowiek� do wybra-
nej pani oraz jej dzieci, które na-
prawd� kocham, i nie tylko ja, ale
też wszyscy, którzy poznali praw-
d�. 2 Kochamy was ze wzgl�du
na prawd�, która pozostaje w nas
wszystkich na zawsze. 3 Bóg,
nasz Ojciec, oraz Jezus Chrys-
tus, Syn Ojca, b�d� nam okazy-
wać niezasłużon� życzliwość, mi-
łosierdzie i pokój. B�d� też nas
kochać i uczyć prawdy.

1 �Lub „starszy zboru”.

4 Bardzo si� ciesz�, bo dowie-
działem si�, że cz�ść twoich dzie-
ci chodzi drog� prawdya, co jest
zgodne z przykazaniem, które
otrzymaliśmy od Ojca. 5 Teraz
wi�c prosz� ci�, pani, żebyśmy
si� nawzajem darzyli miłości�.
(Nie pisz� ci o jakimś nowym
przykazaniu, ale o tym, które
mieliśmy od pocz�tku)b. 6 A mi-
łość polega na tym, że wci�ż
przestrzegamy Jego przykazańc.
Jak słyszeliście od pocz�tku,
przykazano wam, żebyście sta-
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Przywitanie (1-3)
Chodzenie drog� prawdy (4-6)
Uważajcie na zwodzicieli (7-11)

Z kim nie należy si� witać (10, 11)
Plany co do wizyty
i pozdrowienia (12, 13)
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a 2Ko 4:2

3Jn 3
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Jn 15:12
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c Jn 14:21
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le j� okazywali. 7 Bo na świecie
pojawiło si� wielu zwodzicielia—
tych, którzy nie uznaj�, że Jezus
Chrystus przyszedł w cieleb. Każ-
dy taki człowiek jest zwodzicie-
lem i antychrystemc.

8 Uważajcie, żebyście nie stra-
cili tego, co wypracowaliśmy, ale
żebyście otrzymali pełn� nagro-
d�d. 9 Nikt, kto si� wysuwa na-
przód i nie trzyma si� nauki
Chrystusa, nie cieszy si� Bożym
uznanieme. Kto natomiast trzyma
si� tej nauki, ten cieszy si� za-
równo uznaniem Ojca, jak i Sy-
naf. 10 Jeżeli ktoś przychodzi

do was, ale nie przynosi tej nau-
ki, nie przyjmujcie go do domua

ani go nie witajcie. 11 Bo kto
zwraca si� do niego z powita-
niem, ten ma udział w jego nie-
godziwych uczynkach.

12 Chociaż mam wam wie-
le do przekazania, nie chc� tego
robić, używaj�c papieru i atra-
mentu. Mam jednak nadziej�, że
do was przyjd� i porozmawiam
z wami twarz� w twarz, żebyście
mogli cieszyć si� w pełni.

13 Dzieci twojej siostry, wy-
branej, przesyłaj� ci pozdrowie-
nia.

a Mt 7:15
Dz 20:29, 30
2Ts 2:3, 7
2Pt 2:1
Obj 2:2

b 1Jn 4:2
c 1Jn 2:18, 22

1Jn 4:3
Judy 4

d Heb 10:35
e Jn 14:6

Jn 15:6
3Jn 9

f Heb 3:14
1Jn 2:23
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szpalta 2
a Pwt 17:2-5

Rz 16:17
1Ko 5:11

1 Starszy człowiek� do dro-
giego Gajusa, którego naprawd�
kocham.

2 Kochany przyjacielu, modl�
si�, żeby ci si� we wszystkim do-
brze wiodło i żebyś był zdrowy,
jak do tej pory�. 3 Bo bardzo
si� ucieszyłem, gdy bracia przy-
szli i powiedzieli, że trzymasz
si� prawdy, że dalej chodzisz t�
drog�a. 4 Nic nie cieszy mnie
bardziej� niż to, gdy słysz�, że

1 �Lub „starszy zboru”. 2 �Lub „tak
jak dobrze si� wiedzie twojej duszy”. 4
�Możliwe też „nie mam wi�kszego po-
wodu do wdzi�czności”.

moje dzieci dalej chodz� drog�
prawdya.

5 Kochany przyjacielu, tym,
co robisz dla braci, mimo że
ich nie znasz, dowodzisz swojej
wiernościb. 6 Oni zaświadczyli
przed zborem o twojej miłości.
Prosz�, wypraw ich w drog� w
sposób godny Bogac. 7 Bo wy-
ruszyli ze wzgl�du na Jego imi�,
niczego nie oczekuj�cd od lu-
dzi z innych narodów�. 8 Dla-
tego my mamy obowi�zek okazy-
wać takim osobom gościnnośće,

7 �Najwyraźniej chodzi o nie-
˙
Zydów,

którzy nie wierzyli w Chrystusa.
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żeby si� stać współpracownika-
mi w szerzeniu prawdya.

9 Napisałem coś do zboru, ale
Diotrefes, który lubi zajmować
w nim pierwsze miejsceb, nicze-
go od nas nie przyjmuje z szacun-
kiemc. 10 Dlatego jeśli przyjd�,
zwróc� uwag� na to, co robi —
że złośliwie nas obgaduje�d. I nie
poprzestaje na tym, ale nie chce
przyjmować bracie z szacunkiem.
A tych, którzy chc� ich przyj�ć,
próbuje powstrzymać i wyrzucić
ze zboru.

11 Kochanyprzyjacielu, nie na-
śladuj tego, co złe, ale to, co do-
bref. Kto post�puje dobrze, po-

10 �Dosł. „obgaduje nas niegodziwymi
słowami”.

chodzi od Bogaa. Kto post�puje
źle, nie poznał� Bogab. 12 Wszys-
cy bracia wypowiadaj� si� dobrze
o Demetriuszu i potwierdza to sa-
ma prawda. Również my mamy
o nim dobr� opini�, a wiesz, że
nasze słowa s� prawdziwe.

13 Miałem ci wiele do przeka-
zania, ale nie chc� dalej pisać
do ciebie piórem i atramentem.
14 Mam za to nadziej�, że nie-
długo ci� zobacz� i porozmawia-
my twarz� w twarz.

Pokój tobie.
Tutejsi bracia przesyłaj� ci

pozdrowienia. Moje pozdrowie-
nia przekaż każdemu z miejsco-
wych braci.

11 �Dosł. „nie widział”.

a Rz 12:13

b Dz 20:29, 30

c Rz 12:10
Flp 2:3
Heb 13:17

d Ps 101:5
Prz 6:16, 19

e Dz 15:25, 27
Ef 6:21
Flp 2:19
Kol 4:7
Tyt 1:5

f Rz 12:9
1Pt 3:11
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szpalta 2
a 1Jn 3:9

b 1Jn 3:6, 10

1 Juda, niewolnik Jezusa
Chrystusa, a brat Jakubaa, do po-
wołanychb, których kocha Bóg,
nasz Ojciec, i którzy s� zachowa-
ni dla Jezusa Chrystusac:

2 Obyście zaznawali miłosier-
dzia, pokoju i miłości w jeszcze
wi�kszej mierze.

3 Kochani, bardzo chciałem
wam napisać o naszym wspól-
nym wybawieniud. Ale uznałem

za konieczne, żeby w swoim li-
ście usilnie was zach�cić do
podj�cia ci�żkiej walki o wiar�a,
któr� raz na zawsze przekaza-
no świ�tym. 4 Robi� to dlate-
go, że wślizgn�li si� mi�dzy
was pewni ludzie, którzy daw-
no temu zostali przez Pisma
wyznaczeni na s�d. S� to lu-
dzie bezbożni, którzy wykorzys-
tuj� niezasłużon� życzliwość
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Przywitanie (1, 2)
Wyrok na fałszywych nauczycieli
jest pewny (3-16)
Spór Michała z Diabłem (9)
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Róbcie wszystko, żeby Bóg nadal
was kochał (17-23)

Chwała należy si� Bogu (24, 25)
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naszego Boga jako usprawiedli-
wienie rozpasania�a i sprzenie-
wierzaj� si� naszemu jedynemu
właścicielowi i Panu, Jezusowi
Chrystusowib.

5 Wszystko to dobrze wiecie,
ale chc� wam przypomnieć, że
chociaż Jehowa� wybawił lud
z Egiptuc, to potem zgładził
tych, którzy nie okazali wia-
ryd. 6 Z kolei aniołów, którzy
nie pozostali na swoich pierwot-
nych stanowiskach, ale opuścili
miejscee, gdzie powinni miesz-
kać, zwi�zał wiecznymi wi�zami
i trzyma w g�stej ciemności, że-
by w wielkim dniu wykonać na
nich wyrokf. 7 Tak samo Sodo-
ma, Gomora i okoliczne miasta
bez reszty oddawały si� niemo-
ralnym kontaktom seksualnym�
i zaspokajały nienaturalne cie-
lesne pragnieniag. Stanowi� dla
nas ostrzegawczy przykład, bo
na zawsze zostały ukarane og-
niemh.

8 Mimo to ci ludzie, którzy
si� wślizgn�li, również oddaj� si�
fantazjowaniu, kalaj� ciało, lek-
ceważ� władz� i znieważaj� tych,
których Bóg obdarzył chwał� i.
9 Tymczasem kiedy archanioł j

Michałk spierał si� z Diabłem
o ciało Mojżeszal, nie śmiał go
os�dzić ani wyrazić si� o nim ob-
raźliwiem, ale powiedział: „Niech
ci� zgani Jehowa�”n. 10 Jed-
nak ci ludzie znieważaj� wszyst-
ko, czego w rzeczywistości nie
pojmuj�o. Wci�ż natomiast de-
moralizuj� samych siebie, ule-
gaj�c wszystkiemu, co pojmu-
j� instynktownie jak bezrozumne
zwierz�tap.

4 �Lub „bezwstydnego post�powania”.
Gr. asélgeia. Zob. Słowniczek poj�ć. 5,
9, 14 �Zob. Dodatek A5. 7 �Dosł. „od-
dawały si� rozpuście”.W tekście gr. uży-
to tu słowa spokrewnionego ze słowem
porneı́a. Zob. Słowniczek poj�ć.

11 Biada im, bo poszli ścieżk�
Kainaa i dla własnej korzyści po-
śpiesznie obrali bł�dn� drog� Ba-
laamab, i skazali si� na zagład�,
naśladuj�c buntownicz� mow�c

Koracha!d 12 To skały ukryte
pod wod�, gdy biesiaduj� z wa-
mi na waszych ucztache miłości;
pasterze, którzy bez skrupułów
pas� samych siebief; obłoki uno-
szone przez wiatr tu i tam, które
nie daj� deszczug; drzewa, które
późn� jesieni� nie maj� owo-
ców, całkowicie� obumarłe i wy-
korzenione; 13 dzikie fale mor-
skie, które pieni� si� własnym
wstydemh; gwiazdy bez ustalone-
go toru, dla których na wie-
ki zachowana jest najczarniejsza
ciemność i.

14 Onich też prorokował siód-
my w linii od Adama, Henoch j,
gdy powiedział: „Jehowa� przy-
szedł z miriadami� swoich świ�-
tych aniołówk, 15 żeby wszyst-
kich os�dzić l i skazać wszystkich
bezbożnych za całe ich bezboż-
ne post�powanie i za wszystkie
szokuj�ce rzeczy, które ci bez-
bożni grzesznicy mówili przeciw-
ko Niemu”m.

16 S� to ludzie, którzy szem-
raj�n, skarż� si� na swój los, kie-
ruj� si� swoimi pragnieniamio,
dumnie si� przechwalaj� i dla
własnej korzyści schlebiaj� in-
nym�p.

17 A wy, kochani, przypomnij-
cie sobie wcześniejsze wypo-
wiedzi� apostołów naszego Pana,
Jezusa Chrystusa, 18 którzy
mawiali do was: „W dniach ostat-
nich� pojawi� si� szydercy, któ-
rzy b�d� si� kierować swoimi
niegodziwymi� pragnieniami”q.

12 �Dosł. „dwakroć”. 14 �Lub „dzie-
si�tkami tysi�cy”. 16 �Lub „podziwia-
j� osobistości”. 17 �Lub „zapowiedzi”.
18 �Dosł. „w czasie ostatnim”. �Lub
„bezbożnymi”.
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19 S� to ci, którzy wywołuj�
podziałya, ludzie zezwierz�ciali�,
niemaj�cy usposobienia ducho-
wego�. 20 Ale wy, kochani, bu-
dujcie si� na swojej najświ�tszej
wierze i módlcie si�, podda-
j�c si� pod wpływ ducha świ�te-
gob. 21 Róbcie to, żeby Bóg na-
dal was kochał�c. Zarazem
oczekujcie na miłosierdzie nasze-
go Pana, Jezusa Chrystusa, pro-
wadz�ce do życia wiecznegod.
22 Wci�ż też okazujcie miłosier-
dziee tym, którzy maj� w�tpliwo-
ścif. 23 Wybawiajcie ichg, wyry-

19 �Lub „fizyczni”. �Dosł. „niemaj�cy
ducha”. 21 �Lub „żebyście trwali w mi-
łości Bożej”.

waj�c z ognia. A innym oka-
zujcie miłosierdzie, zachowuj�c
przy tym ostrożność� i nienawi-
dz�c nawet szaty skalanej przez
ciałoa.

24 A Temu, który może was
ustrzec od upadku i sprawić,
że z wielk� radości� staniecie
nieskalanib wobec Jego chwa-
ły�, 25 jedynemu Bogu, nasze-
mu Wybawcy, przez Jezusa
Chrystusa, naszego Pana, niech
b�dzie chwała, majestat, pot�-
ga i władza od całej minio-
nej wieczności i teraz, i na cał�
wieczność. Amen.

23 �Dosł. „bojaźń”. 24 �Lub „w Jego
pełnej chwały obecności”.
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3Jn 9, 10

b Rz 8:26
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c Jn 15:10
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1 Objawienie od Boga przekazane
za pośrednictwem Jezusa (1-3)

Wst�pne słowa skierowane do siedmiu
zborów (4-8)
„Ja jestem Alfa i Omega” (8)

Jan pod wpływem ducha znajduje si�
w dniu Pańskim (9-11)

Wizja Jezusa otoczonego chwał� (12-20)

2 Or�dzie do Efezu (1-7), Smyrny (8-11),
Pergamonu (12-17), Tiatyry (18-29)

3 Or�dzie do Sardes (1-6), Filadelfii (7-13),
Laodycei (14-22)

4 Wizja niebiańskiej obecności Jehowy (1-11)
Jehowa zasiada na tronie (2)
24 starszych na tronach (4)
Cztery żywe istoty (6)

5 Zwój z siedmioma piecz�ciami (1-5)
Baranek bierze zwój (6-8)
Baranek jest godny złamać piecz�cie
zwoju (9-14)

6 Baranek łamie sześć piecz�ci zwoju (1-17)
Zwyci�zca na białym koniu (1, 2)

Jeździec na ognistoczerwonym koniu
ma zabrać pokój z ziemi (3, 4)

Jeździec na czarnym koniu
ma przynieść głód (5, 6)

Jeździec na bladym koniu
ma na imi�

´
Smierć (7, 8)

Zabici znajduj�cy si� u podstawy
ołtarza (9-11)

Wielkie trz�sienie ziemi (12-17)

7 Czterech aniołów wstrzymuje
niszczycielskie wiatry (1-3)

144 000 opiecz�towanych (4-8)
Wielka rzesza ludzi w białych długich
szatach (9-17)

8 Złamanie siódmej piecz�ci (1-6)
Odgłos pierwszych czterech
tr�b (7-12)

Zapowiedź trzech nieszcz�ść (13)

9 Pi�ta tr�ba (1-11)
Jedno nieszcz�ście przemin�ło,
nadchodz� jeszcze dwa (12)

Szósta tr�ba (13-21)



1 Objawienie� od Jezusa Chry-
stusa, które dał mu Bóga,

żeby pokazać swoim niewolni-
komb, co ma si� stać wkrótce.
A Jezus posłał swojego anioła

1:1 �Lub „ujawnienie; odsłoni�cie”.

i przez niego przedstawił je
w znakach Bożemu� niewolni-
kowi Janowia, 2 który zaświad-
czył o wszystkim, co zobaczył —
o słowach Boga i o świadectwie

1:1 �Możliwe też „swojemu”.

10 Silny anioł z małym zwojem (1-7)
„Czas czekania si� skończył” (6)´
Swi�ta tajemnica ma si� spełnić (7)

Jan zjada mały zwój (8-11)

11 Dwaj świadkowie (1-13)´
Swiadkowie prorokuj�
przez 1260 dni, ubrani w wory (3)

Zabici i niepochowani (7-10)
Ożywieni po trzech i pół dnia (11, 12)

Drugie nieszcz�ście przemin�ło,
nadchodzi trzecie (14)

Siódma tr�ba (15-19)
Królestwo naszego Pana
i Jego Chrystusa (15)

Ci, którzy niszcz� ziemi�,
zostan� zniszczeni (18)

12 Kobieta i jej syn oraz smok (1-6)
Michał toczy bitw� ze smokiem (7-12)

Smok zrzucony na ziemi� (9)
Diabeł wie, że ma mało czasu (12)

Smok prześladuje kobiet� (13-17)

13 Siedmiogłowa bestia wychodzi
z morza (1-10)

Dwurożna bestia wychodzi z ziemi (11-13)
Pos�g siedmiogłowej bestii (14, 15)
Znami� i liczba bestii (16-18)

14 Baranek i 144 000 (1-5)
Or�dzia trzech aniołów (6-12)

Anioł leci środkiem nieba i ogłasza
dobr� nowin� (6, 7)

Szcz�śliwi ci, którzy umieraj� w jedności
z Chrystusem (13)

Zbiór dwóch plonów ziemi (14-20)

15 Siedmiu aniołów z siedmioma
plagami (1-8)
Pieśń Mojżesza i Baranka (3, 4)

16 Siedem czasz gniewu Bożego (1-21)
Wylane kolejno na ziemi� (2),
morze (3), rzeki i źródła wód (4-7),
słońce (8, 9), tron bestii (10, 11),
Eufrat (12-16) i powietrze (17-21)

Wojna Boża
w Armagedonie (14, 16)

17 Wyrok na „Babilonie Wielkim” (1-18)
Wielka prostytutka siedzi
na szkarłatnej bestii (1-3)

Bestia �była, teraz jej nie ma,
ale wyjdzie z otchłani’ (8)

10 rogów ma walczyć
z Barankiem (12-14)

10 rogów znienawidzi
prostytutk� (16, 17)

18 Upadek „Babilonu Wielkiego” (1-8)
„Mój ludu, wyjdźcie z niej” (4)

Rozpacz z powodu upadku
Babilonu (9-19)

Radość w niebie z powodu upadku
Babilonu (20)

Babilon ma być rzucony w morze
jak kamień (21-24)

19 Wysławiajcie Jah za Jego wyroki (1-10)
Zaślubiny Baranka (7-9)

Jeździec na białym koniu (11-16)
Wielka uczta Boga (17, 18)
Pokonanie bestii (19-21)

20 Szatan zwi�zany na 1000 lat (1-3)
Ci, którzy przez 1000 lat b�d�
królować z Chrystusem (4-6)

Szatan uwolniony, a potem
zniszczony (7-10)

Umarli s�dzeni przed białym
tronem (11-15)

21 Nowe niebo i nowa ziemia (1-8)
Nie b�dzie już śmierci (4)
Bóg uczyni wszystko nowe (5)

Opis Nowej Jerozolimy (9-27)

22 Rzeka wody życia (1-5)
Końcowe słowa (6-21)

�Przyjdź! Bierz za darmo
wod� życia’ (17)

„Przyjdź, Panie Jezusie” (20)
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a Dn 2:28
b Am 3:7

Obj 7:3, 4
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szpalta 2
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Jn 21:20
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OBJAWIENIE 1:3�do�2:1 1704
Jezusa Chrystusa. 3 Szcz�śli-
wy jest ten, kto czyta na głos sło-
wa tego proroctwa, oraz ci, któ-
rzy słuchaj� i trzymaj� si� tego,
co w nim napisanoa, bo wyzna-
czony czas jest bliski.

4 Jan do siedmiu zborówb,
które s� w prowincji Azja:

Obyście zaznawali niezasłużo-
nej życzliwości i pokoju od „Tego,
który jest, który był i który przy-
chodzi”c, od siedmiu duchówd,
które s� przed Jego tronem,
5 i od Jezusa Chrystusa — „Wier-
nego

´
Swiadka”e, „pierworodnego

z umarłych”f i „Władcy ziemskich
królów”g.

Temu, który nas kochah i któ-
ry własn� krwi� uwolnił nas
od naszych grzechów i, 6 który
uczynił nas królami j i kapłana-
mi�k, żebyśmy służyli jego Bogu
i Ojcu—właśnie jemu należy si�
chwała i pot�ga na wieki. Amen.

7 On przychodzi z obłoka-
mi l i zobaczy go każdy�, nawet
ci, którzy go przebili. Z jego
powodu wszystkie narody� b�-
d� z rozpaczy bić si� w piersim.
Tak, amen.

8 „Ja jestem Alfa i Omega�”n,
mówi Bóg Jehowa�, „Ten, który
jest, który był i który przycho-
dzi, Wszechmocny”o.

9 Ja,wasz brat Jan, który jako
naśladowca Jezusap razem z wa-
mi wytrwale znosi prześladowa-
nia�q i b�dzie z wami królowałr,
byłem na wyspie zwanej Patmos
za to, że mówiłem o Bogu i świad-
czyłem o Jezusie. 10 Pod wpły-
wem ducha znalazłem si� w dniu
Pańskim i usłyszałem za sob� sil-
ny głos przypominaj�cy głos tr�-

1:6 �Dosł. „królestwem, kapłanami”.
1:7 �Dosł. „każde oko”. �Dosł. „ple-
miona ziemi”. 1:8 �Lub „A i Z”. Alfa
i omega to pierwsza i ostatnia litera al-
fabetu greckiego. �Zob. Dodatek A5.
1:9 �Lub „ucisk”.

by, 11 który powiedział: „To, co
widzisz, zapisz w zwoju i poślij
go do siedmiu zborów: w Efe-
ziea, w Smyrnieb, w Pergamoniec,
w Tiatyrzed, w Sardese, w Filadel-
fiif i w Laodycei”g.

12 Kiedy si� odwróciłem, że-
by zobaczyć, kto do mnie mó-
wi, zauważyłem siedem złotych
świecznikówh, 13 a wśród nich
kogoś podobnego do syna czło-
wieczego i, ubranego w szat� si�-
gaj�c� stóp i maj�cego złot�
szarf� dookoła piersi. 14 Jego
głowa i włosy były białe jak bia-
ła wełna, jak śnieg, a jego
oczy były jak płomień ognia j.
15 Jego stopy lśniły jak czys-
ta miedźk, gdy si� żarzy w pie-
cu, a jego głos brzmiał jak od-
głos wielu wód. 16 W prawej
r�ce miał siedem gwiazdl, z jego
ust wychodził ostry, długi dwu-
sieczny mieczm, a jego twarz�
była jak słońce, które świeci
pełni� blaskun. 17 Gdy go zo-
baczyłem, upadłem u jego stóp
jak martwy.

A on położył na mnie praw�
r�k� i powiedział: „Nie bój si�.
Ja jestem Pierwszyo i Ostatnip,
18 ten, który żyjeq. Umarłemr,
ale teraz żyj� i b�d� żył wiecz-
nies. Mam klucze śmierci i gro-
bu�t. 19 Spisz wi�c to, co zoba-
czyłeś, i to, co jest, a także to,
co si� stanie potem. 20 ´

Swi�ta
tajemnica siedmiu gwiazd, które
widziałeś w mojej prawej r�ce,
i siedmiu złotych świeczników
jest taka: Siedem gwiazd ozna-
cza aniołów siedmiu zborów,
a siedem świeczników oznacza
siedem zborówu.

2 „Do aniołav zboru w Efeziew

napisz: Tak mówi ten, któ-
ry trzyma w prawej r�ce siedem
gwiazd i przechadza si� wśród

1:16 �Lub „oblicze”. 1:18 �Lub „Hade-
su”, czyli wspólnego grobu ludzkości.
Zob. Słowniczek poj�ć.
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l Obj 1:20
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siedmiu złotych świecznikówa:
2 ‚Znam twoje czyny, trud i wy-
trwałość i wiem, że nie toleru-
jesz złych ludzi. Wiem, że pod-
dałeś próbie tych, którzy podaj�
si� za apostołówb, ale nimi nie
s�, i stwierdziłeś, że to kłam-
cy. 3 Okazujesz też wytrwa-
łość, wiele znosisz ze wzgl�du
na moje imi�c i si� nie znużyłeśd.
4 Mam jednak przeciw tobie to,
że przestałeś okazywać tak� mi-
łość jak na pocz�tku.

5 „‚Dlatego pami�taj, co mia-
łeś, ale straciłeś�. Okaż skruch�e

i rób to, co na pocz�tku. A jeśli
nie okażesz skruchy, przyjd� do
ciebie i usun� twój świecznikf

z jego miejscag. 6 Na twoj� ko-
rzyść przemawia jednak to, że
tak jak ja nienawidzisz uczyn-
ków sekty Nikolausah. 7 Kto ma
uszy, niech słucha, co duch mó-
wi do zborów i: Zwyci�żaj�cemu j

dam jeść z drzewa życiak, które
jest w raju Bożym’.

8 „A do anioła zboru w Smyr-
nie napisz: Tak mówi ‚Pierw-
szy i Ostatni’l, ten, który umarł,
ale ożyłm: 9 ‚Znam twoje cier-
pienia� i ubóstwo, choć tak
naprawd� jesteś bogatyn. Wiem
też, jak bluźni� ci, którzy na-
zywaj� siebie

˙
Zydami, a w rze-

czywistości nimi nie s�, s�
natomiast synagog� Szatanao.
10 Nie bój si� tego, co właś-
nie masz wycierpiećp. Diabeł
b�dzie wtr�cać niektórych z was
do wi�zienia, żebyście zostali
w pełni wypróbowani, i b�-
dziecie prześladowani� przez 10
dni. Okaż si� wierny aż do
śmierci, a dam ci koron�� życiaq.
11 Kto ma uszy, niech słuchar,
co duch mówi do zborów: Zwy-

2:5 �Dosł. „pami�taj, sk�d spadłeś”.
2:9 �Lub „ucisk”. 2:10 �Lub „dozna-
wać ucisku”. �Lub „nagrod�”.

ci�żaj�cegoa na pewno nie do-
si�gnie druga śmierć’b.

12 „Do anioła zboru w Perga-
monie napisz: Tak mówi ten, któ-
ry ma ostry, długi dwusieczny
mieczc: 13 ‚Wiem, gdzie miesz-
kasz — tam, gdzie jest tron Szata-
na. A jednak mocno si� trzymasz
mojego imieniad i nie wyparłeś
si� wiary we mniee nawet za dni
mojego wiernego świadka Anty-
pasaf, który został zabityg w two-
im mieście — tam, gdzie mieszka
Szatan.

14 „‚Mam jednak przeciw to-
bie par� rzeczy: S� u ciebie lu-
dzie trzymaj�cy si� nauki Bala-
amah, który uczył Balaka i, jak
skłonić Izraelitów do grzechu—
do tego, żeby jedli to, co ofiaro-
wano bożkom, i wdali si� w nie-
moralne kontakty seksualne�j.
15 Poza tym s� u ciebie ludzie
trzymaj�cy si� nauki sekty Niko-
lausak. 16 Okaż wi�c skruch�.
A jeśli nie, to przyjd� do cie-
bie szybko i b�d� z nimi walczył
długim mieczem wychodz�cym
z moich ust l.

17 „‚Kto ma uszy, niech słu-
cha, co duch mówi do zborówm:
Zwyci�żaj�cemun dam troch�
ukrytej mannyo i biały kamyk.
Na tym kamyku b�dzie napisane
nowe imi�, którego nie zna nikt
oprócz tego, kto je otrzymuje’.

18 „Do anioła zboru w Tiaty-
rzep napisz: Tak mówi Syn
Boży, ten, który ma oczy jak pło-
mień ogniaq i stopy jak czysta
miedźr: 19 ‚Znam twoje czyny,
miłość, wiar�, służb� i wytrwa-
łość i wiem, że twoich ostatnich
uczynków jest wi�cej niż tych
na pocz�tku.

20 „‚Mam jednak przeciw to-
bie to, że tolerujesz Jezebels,

2:14 �Dosł. „dopuszczali si� rozpusty”.
W tekście gr. użyto tu słowa spokrewnio-
nego ze słowem porneı́a. Zob. Słowni-
czek poj�ć.

ROZDZ. 2
a Obj 1:12, 13
b Dz 20:29, 30

2Ko 11:13
1Jn 4:1

c 1Pt 4:14
d Gal 6:9
e Obj 3:19
f Obj 1:20
g Obj 2:16
h 1Ko 11:19

Obj 2:15
i Mt 11:15

Obj 2:17, 29
j 1Jn 5:4
k Rz 2:6, 7

Obj 2:10
l Obj 1:13, 17
m Rz 14:9
n 2Ko 6:4, 10

1Tm 6:18, 19
Jak 2:5

o Obj 3:9
p Mt 10:28
q Rz 2:6, 7

2Tm 4:7, 8
Jak 1:12
Obj 20:4

r Obj 13:9
��������������������

szpalta 2
a 1Jn 5:5
b Obj 20:6

Obj 20:14
Obj 21:8

c Obj 1:13, 16
Obj 19:15

d Mk 13:9
Obj 2:3

e Łk 12:8
1Jn 2:23

f Dz 1:8
g Mt 24:9
h Lb 31:16

2Pt 2:15
Judy 11

i Lb 22:4
j Lb 25:1, 2

Dz 15:28, 29
Ef 5:5
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Obj 2:6
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kobiet�, która nazywa siebie
prorokini� oraz naucza i zwo-
dzi moich niewolników, żeby
dopuszczali si� niemoralności�a

i jedli to, co ofiarowano boż-
kom. 21 Dałem jej czas na
skruch�, ale ona nie chce oka-
zać skruchy za swoj� niemoral-
ność�. 22 Zamierzam sprawić,
że b�dzie ci�żko chora�, a na
tych, którzy z ni� cudzołoż�,
sprowadz� wielkie cierpienia�,
jeśli nie okaż� skruchy za to, że
post�puj� tak jak ona. 23 Jej
dzieci zabij� śmierteln� plag�,
tak iż wszystkie zbory przeko-
naj� si�, że ja jestem tym, który
bada najskrytsze myśli� i serca,
i odpłac� każdemu z was według
waszych uczynkówb.

24 „‚Natomiast wam, pozosta-
łym w Tiatyrze—wszystkim, któ-
rzy nie id� za t� nauk�, którzy
nie poznali tak zwanych „gł�bo-
kich rzeczy Szatana”c—mówi�:
Nie nakładam na was żadnego
innego ci�żaru. 25 Tylko trzy-
majcie si� mocno tego, co macie,
dopóki nie przyjd�d. 26 A zwy-
ci�żaj�cemu, który aż do koń-
ca b�dzie przestrzegał tego, co
nakazałem, dam władz� nad na-
rodamie, 27 tak jak i ja otrzy-
małem władz� od swojego Ojca.
Zwyci�żaj�cy b�dzie nimi rz�-
dził, używaj�c żelaznego berła�f,
tak iż zostan� potłuczone na ka-
wałki jak gliniane naczynia.
28 Dam mu też gwiazd� poran-
n�g. 29 Kto ma uszy, niech słu-
cha, co duch mówi do zborów’.

2:20 �Dosł. „dopuszczali si� rozpusty”.
W tekście gr. użyto tu słowa spokrewnio-
nego ze słowem porneı́a. Zob. Słowni-
czek poj�ć. 2:21 �Dosł. „rozpust�”. Gr.
porneı́a. Zob. Słowniczek poj�ć. 2:22
�Lub „przykuta do łóżka”. �Lub „wiel-
ki ucisk”. 2:23 �Lub „bada najgł�b-
sze uczucia”. Dosł. „bada nerki”. 2:27
�Dosł. „b�dzie je pasł żelazn� lask�”.

3 „Do anioła zboru w Sardes
napisz: Tak mówi ten, któ-

ry ma siedem duchów Bożycha

i siedem gwiazdb: ‚Znam twoje
czyny—masz opini��, że żyjesz,
ale jesteś martwyc. 2 Stań si�
czujnyd i umocnij to, co pozo-
stało, a było bliskie śmierci. Bo
nie widz�, żebyś robił wszyst-
ko, czego oczekuje od ciebie mój
Bóg�. 3 Dlatego zawsze pami�-
taj� o tym, co otrzymałeś i usły-
szałeś. Stale tego strzeż i okaż
skruch�e. B�dź pewny, że jeśli
si� nie zbudzisz, to przyjd� jak
złodziejf i wcale nie b�dziesz
wiedział, o której godzinie si� to
stanieg.

4 „‚Masz jednak w Sardes
troch� tych�, którzy nie skalali
swoich szath. Ci b�d� chodzić
ze mn� w białych szatach i, bo
s� tego godni. 5 Tak oto zwy-
ci�żaj�cy j b�dzie nosił białe sza-
tyk. Jego imienia na pewno nie
wymaż� z ksi�gi życia l, ale przy-
znam si� do niego� przed swoim
Ojcem i przed Jego aniołamim.
6 Kto ma uszy, niech słucha, co
duch mówi do zborów’.

7 „Do anioła zboru w Filadel-
fii napisz: Tak mówi ten, który
jest świ�tyn i prawdziwyo i ma
klucz Dawidap, ten, który otwie-
ra, tak iż nikt nie może zamkn�ć,
i zamyka, tak iż nikt nie może ot-
worzyć: 8 ‚Znam twoje czyny—
zobacz, otworzyłem przed tob�
drzwiq, których nikt nie może za-
mkn�ć. Wiem też, że masz nie-
wiele sił, ale trzymałeś si� moje-
go słowa i nie wyparłeś si�
mojego imienia. 9 Sprawi�, że
przyjd� i pokłoni� si�� u two-

3:1 �Dosł. „imi�”. 3:2 �Lub „żeby two-
je uczynki były w pełni dokonane przed
moim Bogiem”. 3:3 �Lub „b�dź świa-
domy”. 3:4 �Dosł. „imion”. 3:5 �Lub
„wyznam jego imi�”. 3:9 �Lub „złoż�
hołd”.
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ich stóp ci z synagogi Szatana,
którzy podaj� si� za

˙
Zydów, ale

kłami�, bo nimi nie s�a. Pokaż�
im, że ci� pokochałem. 10 Po-
nieważ zachowałeś słowo doty-
cz�ce mojej wytrwałości�b, wi�c
i ja ci� zachowam w godzi-
nie próbyc, która ma przyjść na
cał� ziemi�, żeby wypróbować
jej mieszkańców. 11 Przycho-
dz� szybkod. Trzymaj si� moc-
no tego, co masz, żeby nikt nie
wzi�ł twojej koronye.

12 „‚Sprawi�, że zwyci�żaj�-
cy b�dzie filarem w świ�tyni mo-
jego Boga i nic już go stamt�d
nie usunie. Napisz� na nim imi�
mojego Bogaf i imi� miasta mo-
jego Boga—Nowej Jerozolimyg,
która zst�puje z nieba od moje-
go Boga—oraz moje nowe imi�h.
13 Kto ma uszy, niech słucha,
co duch mówi do zborów’.

14 „Do anioła zboru w Lao-
dycei i napisz: Tak mówi Amen j,
świadekk, który jest wierny i
prawdziwy l, pocz�tek stworze-
nia Bożegom: 15 ‚Znam twoje
czyny—wiem, że nie jesteś ani
zimny, ani gor�cy. Obyś był zim-
ny albo gor�cy. 16 A skoro je-
steś letni — ani gor�cyn, ani zim-
nyo — to zamierzam ci� wypluć.
17 Mówisz: „Jestem bogatyp i
zdobyłem bogactwo, i w ogóle
nic nie potrzebuj�”, ale nie
wiesz, że jesteś nieszcz�sny i
godny politowania, biedny, śle-
py i nagi. 18 Dlatego radz� ci
kupić ode mnie złota oczysz-
czonego ogniem, żebyś stał si�
bogaty, i białe szaty, żebyś był
ubrany i nie musiał si� wstydzić,
że widziano twoj� nagośćq, oraz
maść do wcierania w oczyr, że-
byś widziałs.

19 „‚Wszystkich, których ko-
cham, tych upominam i karc�t.

3:10 �Możliwe też „naśladujesz moj�
wytrwałość”.

B�dź wi�c gorliwy i okaż skru-
ch�a. 20 Oto stoj� u drzwi i pu-
kam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos
i otworzy drzwi, to wejd� do je-
go domu i zjem z nim posiłek�,
a on ze mn�. 21 Zwyci�żaj�ce-
mub dam zasi�ść ze mn� na
moim troniec, tak jak i ja zwyci�-
żyłem i zasiadłemd ze swoim Oj-
cem na Jego tronie. 22 Kto ma
uszy, niech słucha, co duch mó-
wi do zborów’”.

4 Nast�pnie spojrzałem i zo-
baczyłem w niebie otwar-

te drzwi. Pierwszy głos, który
usłyszałem i który brzmiał jak
głos tr�by, odezwał si� do mnie:
„Wejdź tu, a pokaż� ci, co ma
si� wydarzyć”. 2 Potem od ra-
zu znalazłem si� pod wpływem
ducha i zobaczyłem w niebie
ustawiony tron, na którym ktoś
zasiadałe. 3 Ten, który zasia-
dał na tronie, był podobny z wy-
gl�du do jaspisuf i sardu�, a do-
okoła tronu była t�cza podobna
z wygl�du do szmaragdug.

4 Wokół tronu były 24 in-
ne trony i zobaczyłem na nich
24 starszychh, którzy byli ubrani
w białe szaty i mieli na głowach
złote korony. 5 Od tronu roz-
chodziły si� błyskawice i oraz roz-
legały si� głosy i gromy j. Przed
tronem płon�ło siedemognistych
lamp. Oznaczaj� one siedem du-
chów Bożychk. 6 Przed tronem
było też coś przypominaj�cego
szklany zbiornik�l, coś jak kry-
ształ.

Pośrodku tronu� i wokół nie-
go znajdowały si� cztery ży-
we istotym pełne oczu z przodu
i z tyłu. 7 Pierwsza żywa is-
tota była podobna do lwan,

3:20 �Dosł. „wieczerz�”. 4:3 �Lub
„drogocennego kamienia czerwonego”.
4:6 �Dosł. „morze”. �Lub „pośrodku,
razem z tronem”.
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druga była podobna do młodego
bykaa, trzeciab miała twarz jak
twarz człowieka, a czwartac by-
ła podobna do lec�cego orład.
8 Każda z tych czterech żywych
istot miała sześć skrzydeł. Wo-
koło i od spodu były one peł-
ne oczue. Przez cały czas, dniem
i noc�, te istoty mówiły: „

´
Swi�-

ty, świ�ty, świ�ty jest Bóg Jeho-
wa�f, Wszechmocny, który był,
który jest i który przychodzi”g.

9 Za każdym razem, gdy ży-
we istoty oddały chwał� i cześć
oraz złożyły podzi�kowania Te-
mu, który zasiada na tronie i ży-
je wiecznieh, 10 24 starszych i

padało przed Nim na kolana.
Składali oni hołd Temu, który
zasiada na tronie i żyje wiecz-
nie, i rzucali przed tron swoje
korony, mówi�c: 11 „Nasz Bo-
że, Jehowo�, Tobie należy si�
chwała j, cześćk i moc l, bo to Ty
stworzyłeś wszystkom i z Twojej
woli wszystko zaistniało i zosta-
ło stworzone”.

5 A w prawej r�ce Tego, który
zasiadał na tronien, zobaczy-

łem zwój zapisany z obu stron�,
mocno opiecz�towany siedmio-
ma piecz�ciami. 2 I zobaczy-
łem silnego anioła, który mówił
donośnym głosem: „Kto jest god-
ny złamać piecz�cie zwoju i go
rozwin�ć?”. 3 Ale nikt w niebie
ani na ziemi, ani pod ziemi� nie
mógł rozwin�ć tego zwoju i do
niego zajrzeć. 4 Ponieważ nie
znalazł si� nikt, kto byłby god-
ny to zrobić, bardzo si� rozpłaka-
łem. 5 Ale jeden ze starszych
powiedział do mnie: „Nie płacz.
Oto zwyci�żyło Lew z plemienia
Judyp, korzeńq Dawidar, dzi�ki
czemu może złamać siedem pie-
cz�ci zwoju i go rozwin�ć”.

4:8, 11 �Zob. Dodatek A5. 5:1 �Dosł.
„wewn�trz i na odwrocie”.

6 Wtedy zobaczyłem, że po-
środku tronu, czterech żywych
istot oraz starszycha stał bara-
nekb, jak gdyby zabityc. Miał sie-
dem rogów i siedmioro oczu.
Jego oczy oznaczaj� siedem du-
chów Bożychd, które zostały ro-
zesłane po całej ziemi. 7 Bara-
nek od razu podszedł i wzi�ł zwój
z prawej r�ki Tego, który zasia-
dał na troniee. 8 Gdy wzi�ł ten
zwój, cztery żywe istoty i 24 star-
szychf upadło przed Barankiem
na kolana. Każdy ze starszych
miał lir�, a ponadto mieli oni zło-
te czasze pełne kadzidła. (Ka-
dzidło oznacza modlitwy świ�-
tych)g. 9 I śpiewali now� pieśńh:
„Jesteś godny wzi�ć zwój i zła-
mać jego piecz�cie, bo zostałeś
zabity i swoj� krwi� kupiłeś Bo-
gu ludzi i z każdego plemienia, j�-
zyka, ludu i naroduj, 10 i uczy-
niłeś ich królamik i kapłanami�,
żeby służyli naszemu Bogu l, i ma-
j� królowaćm nad ziemi�”.

11 I zobaczyłem wielu anio-
łów, którzy byli wokół tro-
nu, żywych istot i starszych, oraz
usłyszałem ich głos. A liczba
aniołów wynosiła miriady miria-
dów� i tysi�ce tysi�cyn. 12 Mó-
wili oni donośnym głosem: „Bara-
nek, który był zabityo, jest godny
przyj�ć moc, bogactwo, m�d-
rość, sił�, szacunek, chwał� i bło-
gosławieństwo”p.

13 I usłyszałem, jak każde
stworzenie w niebie, na ziemi,
pod ziemi�q i na morzu—wszyst-
ko, co w nich jest—mówiło: „Te-
mu, który zasiada na tronier,
i Barankowis należy si� bło-
gosławieństwo, szacunekt, chwa-
ła i pot�ga po wieczne czasy,
już na zawsze”u. 14 A cztery ży-

5:10 �Dosł. „królestwem, kapłanami”.
5:11 �Lub „dziesi�tki tysi�cy dziesi�tek
tysi�cy”.
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we istoty mówiły: „Amen!”. Wte-
dy starsi upadli na kolana i od-
dali cześć Bogu.

6 Potem zobaczyłem, że Bara-
neka złamał pierwsz� z sied-

miu piecz�cib, i usłyszałem,
jak jedna z czterech żywych
istotc powiedziała głosem przy-
pominaj�cym grom: „Ruszaj!”.
2 Wtedy spojrzałem i zobaczy-
łem białego koniad, a na nim
jeźdźca z łukiem. Dano mu ko-
ron�e i wyruszył, żeby zwyci�-
żać i odnieść ostateczne zwyci�-
stwof.

3 Kiedy Baranek złamał dru-
g� piecz�ć, usłyszałem, jak dru-
ga żywa istotag powiedziała:
„Ruszaj!”. 4 Wtedy zobaczyłem
kolejnego konia—ognistoczer-
wonego—a jego jeźdźcowi dano
wielki miecz i pozwolono zabrać
pokój z ziemi, tak by jej miesz-
kańcy nawzajem si� zabijalih.

5 Kiedy Baranek złamał trze-
ci� piecz�ći, usłyszałem, jak
trzecia żywa istota j powiedzia-
ła: „Ruszaj!”. Wtedy zobaczyłem
czarnego konia, a jego jeździec
miał w r�ku wag� szalkow�.
6 Usłyszałem, jak wśród czte-
rech żywych istot rozległo si�
coś jakby głos: „Kwarta� pszeni-
cy za denara�k i 3 kwarty j�cz-
mienia za denara. Nie wyrz�dzaj
szkody oliwie i winu”l.

7 Kiedy Baranek złamał
czwart� piecz�ć, usłyszałem głos
czwartej żywej istotym: „Ruszaj!”.
8 Wtedy zobaczyłem bladego
konia, a jego jeździec miał na
imi�

´
Smierć. Tuż za nim pod�-

żał grób�. Dano im władz� nad
jedn� czwart� ziemi, żeby zabijali

6:6 �Zob. Dodatek B14. �Srebrna mo-
neta rzymska stanowi�ca całodzien-
ne wynagrodzenie. Zob. Dodatek B14.
6:8 �Lub „Hades”, czyli wspólny grób
ludzkości. Zob. Słowniczek poj�ć.

długim mieczem, głodema, śmier-
teln� zaraz� i przez dzikie zwie-
rz�tab.

9 Kiedy Baranek złamał pi�-
t� piecz�ć, zobaczyłem u pod-
stawy ołtarzac dusze�d tych, któ-
rych pozabijano z powodu słowa
Bożego i z powodu świadectwa,
które składalie. 10 Zawołali oni
donośnym głosem: „Wszechwład-
ny Panie, świ�ty i prawdziwyf, jak
długo b�dziesz si� wstrzymywał
z os�dzeniem mieszkańców ziemi
i pomszczeniem naszej krwi?”g.
11 I każdemu z nich dano bia-
ł� dług� szat�h. Powiedziano im
też, żeby odpocz�li jeszcze przez
krótk� chwil�, aż b�dzie uzupeł-
niona liczba ich współniewolni-
ków i braci, którzy tak jak oni
maj� zostać zabici i.

12 Potem zobaczyłem, że Ba-
ranek złamał szóst� piecz�ć, i na-
st�piło wielkie trz�sienie ziemi.
Słońce stało si� ciemne jak czar-
ny włosiany wór�, cały ksi�życ
stał si� jak krewj, 13 a gwiazdy
nieba spadły na ziemi�, tak jak
drzewo figowe potrz�sane sil-
nym wiatrem zrzuca niedojrzałe
figi. 14 I niebo zostało zwini�te
jak zwójk, i znikn�ło, a każda gó-
ra i każda wyspa zostały usuni�te
ze swojego miejsca l. 15 Wtedy
ziemscy królowie, wysocy urz�d-
nicy, dowódcy wojskowi, bogaci,
silni oraz każdy niewolnik i każ-
dy wolny ukryli si� w jaskiniach
i wśród górskich skałm. 16 I mó-
wili do gór i skał: „Padnijcie na
nasn i ukryjcie nas przed ocza-
mi Tego, który zasiada na tro-
nieo, i przed gniewem Barankap,
17 bo nadszedł wielki dzień Ich

6:9 �Najwyraźniej chodzi o ich krew, wy-
obrażaj�c� życie, wylan� przy ołtarzu.
Zob. Słowniczek poj�ć. 6:12 �Prawdo-
podobnie z koziej sierści. Zob. Słowni-
czek poj�ć.
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gniewua, a kto zdoła to prze-
trwać?”b.

7 Potem zobaczyłem czterech
aniołów, którzy stali na czte-

rech krańcach� ziemi i trzymali
mocno cztery wiatry ziemi, żeby
nie wiały na ziemi� ani na morze,
ani na żadne drzewo. 2 I zoba-
czyłem innego anioła, który
wst�pował od wschodu słońca�
i miał piecz�ć żywego Boga. Za-
wołał donośnym głosem do czte-
rech aniołów, którym pozwolono
wyrz�dzić szkod� ziemi i morzu:
3 „Nie wyrz�dzajcie szkody zie-
mi, morzu ani drzewom, dopóki
nie opiecz�tujemyc niewolników
naszego Boga na ich czołach”d.

4 I usłyszałem liczb� tych,
których opiecz�towano: 144 000e.
Pochodz� oni ze wszystkich ple-
mion synów Izraelaf:

5 Z plemienia Judy opiecz�-
towano 12 000,

z plemienia Rubena—12 000,
z plemienia Gada—12 000,
6 z plemienia Aszera—12 000,
z plemienia Naftalego—12 000,
z plemieniaManassesag—12 000,
7 z plemienia Symeona—12 000,
z plemienia Lewiego—12 000,
z plemienia Issachara—12 000,
8 z plemienia Zebulona—12 000,
z plemienia Józefa—12 000,
z plemienia Beniamina rów-

nież opiecz�towano 12 000.
9 Potem spojrzałem i zoba-

czyłem wielk� rzesz� ludzi,
której nikt nie był w stanie po-
liczyć. Pochodzili oni ze wszyst-
kich narodów, plemion, ludów
i j�zykówh. Stali przed tronem
i przed Barankiem. Byli ubrani
w białe długie szaty i, a w r�-
kach trzymali gał�zie palmowe j.
10 I wołali donośnym głosem:

7:1 �Dosł. „narożnikach”. 7:2 �Lub „od
wschodu”.

„Wybawienie zawdzi�czamy na-
szemu Bogu, który zasiada na
troniea, i Barankowi”b.

11 Wszyscy aniołowie stali
wokół tronu, starszychc i czte-
rech żywych istot i upadli przed
tronem na twarze, i oddali cześć
Bogu, 12 mówi�c: „Amen! Sła-
wa, chwała, m�drość, dzi�kczy-
nienie, szacunek, moc i siła nale-
ż� si� naszemu Bogu po wieczne
czasy, już na zawszed. Amen”.

13 Wtedy jeden ze starszych
zapytał mnie: „Kim s� ci lu-
dzie ubrani w białe długie sza-
tye i sk�d przyszli?”. 14 Od
razu mu powiedziałem: „Mój pa-
nie, ty to wiesz”. A on rzekł
do mnie: „To s� ci, którzy prze-
żyli wielki ucisk�f. Wyprali swo-
je długie szaty i wybielili je
we krwi Barankag. 15 Właśnie
dlatego s� przed tronem Boga
i dniem i noc� pełni� dla Nie-
go świ�t� służb� w Jego świ�ty-
ni. A Ten, który zasiada na tro-
nieh, rozpostrze nad nimi swój
namioti. 16 Nie b�d� już wi�cej
głodni ani spragnieni, nie ucier-
pi� też z powodu słońca ani żad-
nej spiekoty j, 17 ponieważ Ba-
ranekk, który jest obok� tronu,
b�dzie ich pasł l i poprowadzi ich
do źródeł wód życiam. A Bóg
otrze z ich oczu wszystkie łzy”n.

8 Kiedy Baraneko złamał siód-
m� piecz�ćp, w niebie na ja-

kieś pół godziny nastała cisza.
2 I zobaczyłem siedmiu anio-
łówq, którzy stali przed Bogiem
i otrzymali siedem tr�b.

3 Przybył inny anioł i stan�ł
przy ołtarzur. Trzymał złot� ka-
dzielnic� i dano mu dużo kadzid-
łas, żeby razem z modlitwami
wszystkich świ�tych ofiarował je
na złotym ołtarzut, który był

7:14 �Lub „wychodz� z wielkiego ucis-
ku”. 7:17 �Lub „w środku”.
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przed tronem. 4 Dym kadzidła,
które spalił anioł, wzniósł si�
z modlitwamia świ�tych do Bo-
ga. 5 Zaraz potem anioł wzi�ł
kadzielnic�, włożył do niej ża-
rz�ce si� w�gle� z ołtarza i rzu-
cił je na ziemi�. Wtedy rozleg-
ły si� gromy i głosy, pojawiły si�
błyskawiceb i nast�piło trz�sie-
nie ziemi. 6 A siedmiu aniołów,
którzy mieli siedem tr�bc, przy-
gotowało si�, żeby w nie zad�ć.

7 Zad�ł w tr�b� pierwszy a-
nioł. Wówczas pojawiły si� grad
i ogień zmieszane z krwi� i rzu-
cono to na ziemi�d. W rezulta-
cie spłon�ła jedna trzecia ziemi,
jedna trzecia drzew i wszelka
zielona roślinnośće.

8 Zad�ł w tr�b� drugi anioł.
I wrzucono do morzaf coś przy-
pominaj�cego wielk� gór� pło-
n�c� ogniem. Wtedy jedna trze-
cia morza zamieniła si� w krewg,
9 jedna trzecia żywych stwo-
rzeń� w morzu wymarłah, a jed-
na trzecia statków uległa roz-
biciu.

10 Zad�ł w tr�b� trzeci anioł.
I wielka gwiazda, płon�ca jak
lampa, spadła z nieba na jed-
n� trzeci� rzek i na źródła wódi.
11 Imi� gwiazdy brzmiało Pio-
łun. I jedna trzecia wód zamie-
niła si� w piołun, i stały si� one
gorzkie, wskutek czego wielu lu-
dzi od nich umarło j.

12 Zad�ł w tr�b� czwarty a-
nioł. I jedna trzecia słońcak, jed-
na trzecia ksi�życa i jedna trze-
cia gwiazd została rażona, żeby
jedna trzecia z nich ściemniała l

i żeby przez jedn� trzeci� dnia
i jedn� trzeci� nocy nie było
światła.

13 I zobaczyłem orła lec�ce-
go środkiem nieba, i usłyszałem,

8:5 �Dosł. „ogień”. 8:9 �Lub „stwo-
rzeń maj�cych dusze”.

jak mówił donośnym głosem:
„Biada, biada, biadaa mieszkań-
com ziemi z powodu tego, co si�
stanie, gdy pozostali trzej anio-
łowie zadm� w tr�by!”b.

9 Zad�ł w tr�b� pi�ty aniołc.
Zobaczyłem gwiazd�, która

spadła z nieba na ziemi�, i da-
no gwieździe klucz od wejścia�
do otchłanid. 2 Gwiazda otwo-
rzyła wejście� do otchłani i z te-
go wejścia� jak z wielkiego pie-
ca wzniósł si� dym, od którego
ściemniało słońcee i powietrze.
3 A z dymu wyszły na ziemi�
szarańczef i dano im tak� moc,
jak� maj� ziemskie skorpiony.
4 Szarańczom powiedziano, że-
by nie wyrz�dzały szkody trawie
na ziemi ani żadnej innej zielo-
nej roślinie, ani żadnemu drze-
wu, lecz jedynie ludziom, któ-
rzy nie maj� na czołach piecz�ci
Bogag.

5 Szarańczom pozwolono m�-
czyć ich przez pi�ć miesi�cy, ale
nie zabijać. Ich m�czarnie by-
ły podobne do tych, które za-
daje skorpionh, gdy kogoś ukłuje.
6 W tych dniach ludzie b�d� szu-
kali śmierci, ale na pewno jej nie
znajd�, i b�d� pragn�li umrzeć,
ale śmierć od nich ucieknie.

7 A szarańcze wygl�dały jak
konie przygotowane do bit-
wyi. Na głowach miały coś, co
przypominało złote korony, ich
twarze były jak twarze ludzi,
8 włosy— jak u kobiet, a z�by—
jak u lwów j. 9 Miały napierśni-
ki podobne do napierśników
z żelaza. A ich skrzydła wy-
dawały odgłos przypominaj�-
cy odgłos zaprz�żonych w ko-
nie rydwanów p�dz�cych do
bitwyk. 10 Szarańcze miały też
ogony zakończone kolcem jak

9:1, 2 �Lub „otworu”. 9:2 �Lub „ot-
wór”.
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u skorpionów, a w tych ogonach
była moc szkodzenia ludziom
przez pi�ć miesi�cya. 11 Miały
nad sob� króla, anioła otchłanib.
Po hebrajsku jego imi� brzmi
Abaddon�, a po grecku— Apol-
lion�.

12 Jedno nieszcz�ście� prze-
min�ło. Po tych rzeczach nadej-
d� jeszcze dwac.

13 Zad�ł w tr�b� szósty a-
niołd. I usłyszałem, jak od rogów
złotego ołtarzae, który był przed
Bogiem, rozległ si� jeden głos.
14 Polecił on szóstemu anio-
łowi maj�cemu tr�b�: „Roz-
wi�ż czterech aniołów zwi�za-
nych nad wielk� rzek� Eufrat”f.
15 I czterej aniołowie, którzy
byli przygotowani na godzin�,
dzień, miesi�c i rok, zostali roz-
wi�zani, żeby zabić jedn� trzeci�
ludzi.

16 Liczba wojsk konnych wy-
nosiła dwa miriady miriadów�—
tak� ich liczb� usłyszałem.
17 I zobaczyłem w wizji konie
i jeźdźców: mieli oni napierśniki
ognistoczerwone, hiacyntowo-
niebieskie i siarkowożółte, gło-
wy koni były jak głowy lwówg,
a z ich pysków wydobywały
si� ogień, dym i siarka. 18 Od
tych trzech plag—ognia, dymu
i siarki, które si� wydobywały
z pysków koni—zgin�ła jedna
trzecia ludzi. 19 Moc koni jest
w ich pyskach i ogonach, bo ich
ogony s� podobne do w�ży i ma-
j� głowy. I tymi ogonami konie
wyrz�dzaj� szkod�.

20 Ale pozostali ludzie—ci,
których te plagi nie zabiły—nie
okazali skruchy za dzieła swoich
r�k. Nie przestali oddawać czci

9:11 � Imi� to znaczy „zniszczenie;
zagłada”. � Imi� to znaczy „nisz-
czyciel”. 9:12 �Dosł. „biada”. 9:16
�Lub „20 000 razy 10 000”, czyli
200 000 000.

demonom ani bożkom ze złota,
srebra, miedzi, kamienia i drew-
na, które nie widz�, nie słysz�
ani nie chodz�a. 21 Nie okazali
też skruchy za swoje morder-
stwa, praktyki spirytystyczne,
niemoralne kontakty seksualne�
oraz kradzieże.

10 I zobaczyłem innego sil-
nego anioła, który zst�po-

wał z nieba. Był przyodzia-
ny� w obłok, na jego głowie
była t�cza, jego twarz była jak
słońceb, a nogi� jak słupy ognia.
2 W r�ku trzymał rozwini�ty
mały zwój. Praw� nog� posta-
wił na morzu, a lew� na ziemi.
3 I zawołał donośnym głosem
podobnym do ryku lwac. A gdy
zawołał, usłyszałem głosy sied-
miu gromówd.

4 Kiedy wi�c przemówiło sie-
dem gromów, już miałem zapi-
sać ich słowa, ale usłyszałem
głos z niebae: „Zapiecz�tuj to,
co powiedziało siedem gromów,
i tego nie zapisuj”. 5 Anioł,
którego widziałem stoj�cego na
morzu i na ziemi, podniósł
ku niebu praw� r�k� 6 i przy-
si�gł na Tego, który żyje wiecz-
nief, który stworzył niebo, zie-
mi� i morze oraz wszystko, co
w nich jestg: „Czas czekania si�
skończył. 7 Ale w dniach, gdy
siódmy aniołh b�dzie miał za-
d�ć w tr�b�i, rzeczywiście speł-
ni si� świ�ta tajemnica j, któr�
Bóg oznajmił jako dobr� nowin�
swoim niewolnikom prorokom”k.

8 Potem usłyszałem głos z
nieba l, który znowu odezwał si�
do mnie: „Idź, weź otwarty zwój
z r�ki anioła stoj�cego na morzu
i na ziemi”m. 9 Poszedłem do
anioła i poprosiłem go o mały
zwój. A on mi powiedział: „Weź

9:21 �Dosł. „rozpust�”. Gr. porneı́a.
Zob. Słowniczek poj�ć. 10:1 �Lub
„owini�ty”. �Dosł. „stopy”.
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go i zjedza. W twoim żoł�dku
stanie si� gorzki, ale w twoich
ustach b�dzie słodki jak miód”.
10 Wtedy wzi�łem z r�ki anioła
mały zwój i go zjadłemb. W mo-
ich ustach był słodki jak miódc,
ale w moim żoł�dku stał si�
gorzki. 11 I usłyszałem słowa:
„Musisz dalej prorokować o lu-
dach, narodach, j�zykach i wie-
lu królach”.

11 Potem otrzymałem trzci-
n� podobn� do pr�ta

mierniczego�d i usłyszałem głos:
„Wstań i zmierz sanktuarium
świ�tyni Boga oraz ołtarz i tych,
którzy oddaj� tam cześć Bogu.
2 Ale jeśli chodzi o dziedziniec,
który jest na zewn�trz sanktu-
arium świ�tyni, pomiń go i nie
mierz, bo został dany narodom,
a one b�d� deptać świ�te mias-
toe przez 42 miesi�cef. 3 Spra-
wi�, że moi dwaj świadkowie
b�d� prorokować 1260 dni, ubra-
ni w wory�”. 4 Tych świadków
symbolizuj� dwa drzewa oliw-
neg i dwa świecznikih i stoj� oni
przed Panem ziemi i.

5 Jeśli ktoś chce wyrz�dzić
im krzywd�, to z ich ust wycho-
dzi ogień i pochłania ich wrogów.
W taki sposób musi zostać zabi-
ty każdy, kto chciałby wyrz�dzić
im krzywd�. 6 Ci maj� moc za-
mkn�ć nieboj, żeby w dniach ich
prorokowania nie padał deszczk.
Maj� też moc zamienić wody
w krew l i uderzyć ziemi� naj-
różniejszymi plagami, kiedy tyl-
ko zechc�.

7 Gdy zakończ� swoje świad-
czenie, bestia wychodz�ca z ot-
chłani stoczy z nimi wojn�, zwy-
ci�ży ich i zabijem. 8 Ich zwłoki
b�d� leżeć na głównej ulicy
wielkiego miasta, które w sen-

11:1 �Lub „kija”. 11:3 �Zob. Słowniczek
poj�ć.

sie symbolicznym jest nazywane
Sodom� i Egiptem—tam, gdzie
również ich Pan został stracony
na palu. 9 A ludzie z różnych
ludów, plemion, j�zyków i naro-
dów b�d� patrzeć na ich zwłoki
przez trzy i pół dniaa i nie po-
zwol� ich pochować. 10 Miesz-
kańcy ziemi b�d� si� cieszyć
i świ�tować z powodu śmierci
tych dwóch proroków i pośl� so-
bie nawzajem dary, bo byli przez
nich m�czeni.

11 Po trzech i pół dnia wst�-
pił w nich duch życia od Bogab

i stan�li oni na nogach. A na
tych, którzy ich widzieli, padł
wielki strach. 12 I usłyszeli,
jak odezwał si� do nich donoś-
ny głos z nieba: „Wst�pcie tu-
taj”. I wst�pili do nieba w obło-
ku, a ich wrogowie ich widzieli�.
13 W tym momencie� nast�pi-
ło wielkie trz�sienie ziemi i jed-
na dziesi�ta miasta legła w gru-
zach. Wskutek tego trz�sienia
ziemi zgin�ło 7000 ludzi, a po-
zostali przestraszyli si� i oddali
chwał� Bogu nieba.

14 Drugie nieszcz�ście�c prze-
min�ło. Szybko nadchodzi trze-
cie.

15 Zad�ł w tr�b� siódmy a-
niołd. I w niebie rozległy si� do-
nośne głosy: „Królestwo świa-
ta stało si� Królestwem naszego
Panae i Jego Chrystusaf i b�dzie
On królował po wieczne czasy,
już na zawsze”g.

16 A 24 starszychh, którzy za-
siadali na swoich tronach przed
Bogiem, upadło na twarze, od-
dało Mu cześć 17 i powiedzia-
ło: „Dzi�kujemy Ci, Boże Jeho-
wo�, Wszechmocny, który jesteś i

i który byłeś, bo użyłeś swojej

11:12 �Lub „a ich wrogowie patrzyli”.
11:13 �Dosł. „godzinie”. 11:14 �Dosł.
„biada”. 11:17 �Zob. Dodatek A5.
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wielkiej mocy i zacz�łeś królo-
waća. 18 Ale narody bardzo si�
rozgniewały i Ty okazałeś swój
wielki gniew. Nadszedł też wy-
znaczony czas na to, żeby os�-
dzić umarłych i nagrodzićb Two-
ich niewolników— prorokówc —
i świ�tych, i boj�cych si� Two-
jego imienia, małych i wielkich,
oraz żeby zniszczyć tych, którzy
niszcz�� ziemi�”d.

19 Potem sanktuarium świ�-
tyni Boga, które jest w niebie,
zostało otwarte i było tam widać
Ark� Jego przymierzae. Wtedy
pojawiły si� błyskawice, rozleg-
ły si� głosy i gromy, nast�piło
trz�sienie ziemi i zacz�ł padać
wielki grad.

12 Później na niebie pojawił
si� niezwykły znak: kobie-

taf, która była ubrana w słoń-
ce, pod stopami miała ksi�życ,
a na głowie koron� z 12 gwiazd.
2 Była w ci�ży. I krzyczała w
m�kach i bólach porodowych.

3 Pojawił si� też na niebie in-
ny znak: wielki ognistoczerwony
smokg, który miał siedem głów
i 10 rogów, a na głowach sie-
dem diademów�. 4 Smok swo-
im ogonem wlókł jedn� trzeci�
gwiazdh nieba i zrzucił je na zie-
mi� i. Stał przed kobiet� j maj�c�
właśnie urodzić, żeby— gdy ona
już urodzi — pożreć jej dziecko.

5 I urodziła synak, chłopca,
który ma rz�dzić wszystkimi na-
rodami za pomoc� żelaznego ber-
ła�l. Dziecko zostało zabrane� do
Boga i Jego tronu. 6 A kobie-
ta uciekła na pustkowie, gdzie
Bóg przygotował dla niej miej-
sce i gdzie ma być żywiona przez
1260 dnim.

11:18 �Lub „doprowadzić do ruiny tych,
którzy rujnuj�”. 12:3 �Lub „królew-
skich przepasek na głow�”. 12:5 �Dosł.
„paść wszystkie narody żelazn� lask�”.
�Lub „porwane”.

7 I w niebie wybuchła woj-
na: Michał�a ze swoimi anio-
łami toczył bitw� ze smokiem.
Smok i jego aniołowie walczyli,
8 ale zostali pokonani� i już nie
było dla nich miejsca w nie-
bie. 9 Dlatego wielki smokb,
pradawny w�żc, zwany Diabłemd

i Szataneme, który zwodzi cały
świat�f, został zrzucony na zie-
mi�g razem ze swoimi aniołami.
10 Wtedy usłyszałem, jak w nie-
bie rozległ si� donośny głos:

„Teraz nastało wybawienieh,
moc i Królestwo naszego Boga i

oraz władza Jego Chrystusa, bo
został zrzucony oskarżyciel na-
szych braci, który dniem i noc�
oskarża ich przed naszym Bo-
giem! j 11 A oni go zwyci�żylik
dzi�ki krwi Baranka l i dzi�ki
or�dziu, które ogłaszali�m, i nie
bali si� stracić życia�n. 12 Dla-
tego cieszcie si�, niebiosa i wy,
którzy w nich przebywacie! Ale
biada ziemi i morzuo, ponieważ
zst�pił do was Diabeł, który pa-
ła wielkim gniewem, bo wie, że
ma mało czasu”p.

13 A gdy smok zobaczył, że
został zrzucony na ziemi�q, za-
cz�ł prześladować kobiet�r, któ-
ra urodziła syna. 14 Ale ko-
bieta otrzymała dwa skrzydła
wielkiego orłas i poleciała na
pustkowie, na przygotowane dla
niej miejsce, gdzie z dala od w�-
żat ma być żywiona przez czas,
czasy i połow� czasu�u.

15 A w�ż ze swojej paszczy
wyrzucił wod� jak rzek�, żeby
utopić w niej kobiet�. 16 Ale
kobiecie przyszła z pomoc� zie-

12:7 � Imi� to znaczy „któż jest jak
Bóg?”. 12:8 �Możliwe też „ale on [czyli
smok] został pokonany”. 12:9 �Lub
„zamieszkan� ziemi�”. 12:11 �Dosł.
„słowu swojego świadczenia”. �Lub
„nie kochali swoich dusz nawet w ob-
liczu śmierci”. 12:14 �Czyli trzy i pół
czasu.
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mia. Otworzyła swoj� paszcz�
i pochłon�ła rzek�, któr� smok
wyrzucił ze swojej paszczy.
17 Dlatego smok bardzo si� roz-
gniewał na kobiet� i odszedł,
żeby toczyć wojn� z pozostały-
mi z jej potomstwa�a, którzy
przestrzegaj� przykazań Bożych
i zajmuj� si� świadczeniem o Je-
zusieb.

13 Potem stan�ł� na piasku
morskim.

Nast�pnie zobaczyłem bes-
ti�c, która wychodziła z morzad

i miała 10 rogów i siedem głów.
Na rogach miała 10 diademów�,
a na głowach bluźniercze imio-
na. 2 Bestia, któr� zobaczy-
łem, była podobna do lamparta,
ale łapy miała jak u niedź-
wiedzia, a paszcz� — jak u lwa.
I smoke dał bestii moc, tron
i wielk� władz�f.

3 Zobaczyłem, że jedna z jej
głów wygl�dała na śmiertelnie
zranion�, ale ta śmiertelna ra-
na została uleczonag i wszys-
cy mieszkańcy ziemi z po-
dziwem pod�żali za besti�.
4 I oddawali cześć smokowi, bo
dał bestii władz�. Oddawali też
cześć bestii słowami: „Kto jest
jak ta bestia i kto może sto-
czyć z ni� bitw�?”. 5 Dano jej
paszcz�, któr� mówiła wyniosłe
rzeczy i bluźnierstwa. Otrzyma-
ła również władz�, żeby działać
przez 42 miesi�ceh. 6 I otwo-
rzyła swoj� paszcz�, żeby bluź-
nić i Bogu, Jego imieniu i miejs-
cu, w którym On mieszka, oraz
tym, którzy przebywaj� w nie-
bie j. 7 Pozwolono jej stoczyć
wojn� ze świ�tymi i ich zwyci�-
żyćk. Otrzymała też władz� nad
każdym plemieniem, ludem, j�-
zykiem i narodem. 8 I b�d� jej

12:17 �Dosł. „nasienia”. 13:1 �Chodzi
o smoka. �Lub „królewskich przepasek
na głow�”.

oddawać cześć wszyscy miesz-
kańcy ziemi, których imiona od
założenia świata nie zostały za-
pisane w zwoju życiaa należ�-
cym do zabitego Barankab.

9 Jeśli ktoś ma uszy, niech
słuchac. 10 Jeśli ktoś ma iść
do niewoli, to do niej pójdzie.
Jeśli ktoś zabije kogoś mie-
czem�, to musi być nim zabityd.
Tutaj świ�tyme potrzebna jest
wytrwałośćf i wiarag.

11 Potem zobaczyłem inn�
besti�, która wychodziła z zie-
mi i miała dwa rogi podobne do
rogów baranka, ale zacz�ła mó-
wić jak smokh. 12 W obec-
ności pierwszej bestii i sprawo-
wała cał� jej władz�. Zmuszała
ziemi� i jej mieszkańców, żeby
oddawali cześć pierwszej bes-
tii, której śmiertelna rana zo-
stała uleczona j. 13 Na oczach
ludzi dokonywała wielkich zna-
ków—nawet sprowadzała ogień
z nieba na ziemi�.

14 Zwodziła mieszkańców
ziemi znakami, których pozwo-
lono jej dokonywać w obecności
pierwszej bestii. Ponadto kaza-
ła mieszkańcom ziemi wyko-
nać pos�gk pierwszej bestii—tej,
która otrzymała cios mieczem,
a jednak odżyła l. 15 I drugiej
bestii pozwolono tchn�ć życie�
w pos�g pierwszej bestii, żeby
ten pos�g mówił i kazał zabijać
wszystkich, którzy nie zechc�
oddawać mu czci.

16 Przymuszała wszystkich—
małych i wielkich, bogatych
i biednych, wolnych i niewolni-
ków—żeby na praw� r�k� al-
bo na czoło przyj�li znami�m,
17 tak iż nikt nie mógłby ku-
pować ani sprzedawać oprócz
osób, które maj� to znami�—

13:10 �Możliwe też „jeśli ktoś ma być
zabity mieczem”. 13:15 �Lub „ducha;
dech”.
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imi�a bestii albo liczb� jej imie-
niab. 18 Tutaj potrzebna jest
m�drość: Kto jest wnikliwy,
niech obliczy liczb� bestii, bo to
jest liczba człowieka�. Jej liczba
to 666c.

14 Potem spojrzałem i zoba-
czyłem, że na górze Syjond

stał Baraneke, a z nim—144 000f

tych, którzy na czołach mieli na-
pisane jego imi� i imi� jego Oj-
cag. 2 Usłyszałem odgłos z nie-
ba, który przypominał odgłos
wielu wód i pot�żnego gromu.
Odgłos ten był podobny do głosu
śpiewaków, którzy akompaniuj�
sobie na lirach. 3 I śpiewali jak
gdyby now� pieśńh przed tronem,
czterema żywymi istotami i i star-
szymi j. Tej pieśni nie potrafił si�
nauczyć nikt oprócz 144 000k ku-
pionych z ziemi. 4 S� to ci, któ-
rzy nie skalali si� współżyciem
z kobietami—s� czyści�l. Stale
pod�żaj� za Barankiem, dok�d-
kolwiek idziem. Zostali kupienin
spośród ludzi jako pierwocinyo

dla Boga i dla Baranka 5 i niko-
go nie zwodzili swoimi słowami.
S� bez skazyp.

6 Później zobaczyłem inne-
go anioła, który leciał środkiem
nieba� i ogłaszał wiecznotrwał�
dobr� nowin� mieszkańcom zie-
mi—każdemu narodowi, plemie-
niu, j�zykowi i ludowiq. 7 Mó-
wił donośnym głosem: „Bójcie
si� Boga i Go wychwalajcie, bo
nadeszła godzina Jego s�du nad
ludźmir. Oddajcie wi�c cześć Te-
mu, który stworzył niebo, zie-
mi�, morzes i źródła wód”.

8 Za pierwszym aniołem po-
d�żał drugi anioł i mówił: „U-
padła! Upadła metropolia Babi-
lon Wielkit — ta, która skłoniła
wszystkie narody, żeby piły wi-

13:18 �Lub „ludzka liczba”. 14:4
�Dosł. „s� dziewicami”. 14:6 �Lub
„w powietrzu; nad głow�”.

no jej nami�tności�, wino jej nie-
moralności�!”a.

9 Za nimi pod�żał trzeci anioł
i mówił donośnym głosem: „Je-
żeli ktoś oddaje cześć bestiib i jej
pos�gowi oraz przyjmuje znami�
na czoło lub r�k�c, 10 to b�-
dzie też pił wino gniewu Boga,
wlane bez rozcieńczania do kieli-
cha Jegowielkiego gniewud, i b�-
dzie m�czony ogniem i siark�e

na oczach świ�tych aniołów i Ba-
ranka. 11 A dym tych m�czar-
ni b�dzie si� wznosił po wieczne
czasyf. Ci, którzy oddaj� cześć
bestii i jej pos�gowi, oraz wszys-
cy, którzy przyjmuj� znami� jej
imieniag, nie zaznaj� spokoju ani
w dzień, ani w nocy. 12 Tutaj
potrzebna jest wytrwałość świ�-
tychh—tych, którzy przestrzega-
j� przykazań Boga i mocno si�
trzymaj� wiary i w Jezusa”.

13 Nast�pnie usłyszałem głos
z nieba: „Napisz: Szcz�śliwi s�
ci, którzy od tego czasu umie-
raj� w jedności z Panemj. Tak—
mówi duch—niech odpoczn� od
swoich trudów, bo to, co robili,
idzie razem z nimi”.

14 Wtedy spojrzałem i zoba-
czyłem biały obłok, na którym
siedział ktoś podobny do sy-
na człowieczegok. Na głowie miał
złot� koron�, a w r�ku ostry
sierp.

15 Z sanktuarium świ�tyni
wyłonił si� inny anioł i zawo-
łał donośnym głosem do siedz�-
cego na obłoku: „Zapuść sierp
i żnij, bo nadeszła godzina ż�cia,
bo plon ziemi jest w pełni doj-
rzały”l. 16 I ten, który siedział
na obłoku, rzucił sierp na zie-
mi�, i plon ziemi został zż�ty.

17 Wtedy z sanktuarium świ�-
tyni, które jest w niebie, wyłonił

14:8 �Lub „gniewu”. �Dosł. „rozpus-
ty”. Gr. porneı́a. Zob. Słowniczek poj�ć.
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si� jeszcze inny anioł. On rów-
nież miał ostry sierp.

18 Kolejny anioł wyłonił si�
z ołtarza i miał władz� nad og-
niem. Zawołał donośnym gło-
sem do tego, który trzymał os-
try sierp: „Zapuść ostry sierp
i zbierz z winorośli ziemi kiś-
cie winogron, bo już dojrza-
ły”a. 19 Anioł rzucił sierp na
ziemi� i ści�ł jej winorośl,
i wrzucił j� do wielkiej tłocz-
ni gniewu Bożegob. 20 Wino-
rośl deptano w tłoczni poza
miastem. I z tej tłoczni wypły-
n�ła krew, która si�gn�ła aż po
uzdy koni i rozlała si� na prze-
strzeni 1600 stadiów�.

15 Zobaczyłem na niebie in-
ny znak, wielki i zdumie-

waj�cy: siedmiu aniołówc z sied-
mioma plagami. To ostatnie
plagi, bo na nich kończy si�
gniew Bożyd.

2 I zobaczyłem coś przypomi-
naj�cego szklany zbiornik�e pło-
n�cy ogniem. Zobaczyłem też
tych, którzy odnieśli zwyci�stwof

nad besti�, jej pos�giemg oraz
liczb� jej imieniah. Stali oni przy
szklanym zbiorniku i trzymali li-
ry Boże. 3 ´

Spiewali pieśń Moj-
żesza i, niewolnika Bożego, i pieśń
Baranka j:

„Wielkie i zdumiewaj�ce s�
Twoje dziełak, Boże Jehowo�,
Wszechmocny l. Prawe i godne za-
ufania s� Twoje drogim, Królu
Wiecznościn. 4 Jehowo�, kto by
si� Ciebie nie bał i nie wychwa-
lał Twojego imienia? Przecież Ty
sam jesteś lojalny!o Wszystkie na-
rody przyjd� i b�d� Ci oddawać
cześćp, bo dostrzegły, że Twoje
postanowienia s� prawe”.

14:20 �Czyli 296 km. Stadium od-
powiadało 185 m. Zob. Dodatek B14.
15:2 �Dosł. „morze”. 15:3, 4; 16:7
�Zob. Dodatek A5.

5 Potem zobaczyłem, że w
niebie otwarto sanktuarium na-
miotu świadectwaa 6 i z sank-
tuarium wyłoniło si� siedmiu
aniołów z siedmioma plagamib.
Byli ubrani w czyste, jasne szaty
lniane i mieli złote szarfy dooko-
ła piersi. 7 I jedna z czterech
żywych istot dała siedmiu anio-
łom siedem złotych czasz peł-
nych gniewu Bogac, który żyje
wiecznie. 8 A od chwały Boga
i Jego mocy sanktuarium napeł-
niło si� dymemd i nikt nie mógł
tam wejść, dopóki siedmiu anio-
łów nie skończyło wylewać sied-
miu plage.

16 I usłyszałem, jak donoś-
ny głos z sanktuariumf

powiedział do siedmiu aniołów:
„Idźcie i wylejcie na ziemi� sie-
dem czasz gniewu Bożego”g.

2 Pierwszy anioł odszedł i
wylał swoj� czasz� na ziemi�h.
Wtedy ludzie, którzy mieli zna-
mi� bestii i i oddawali cześć jej
pos�gowi j, zostali dotkni�ci bo-
lesnymi, złośliwymi wrzodamik.

3 Drugi anioł wylał swoj� cza-
sz� na morze l. I zamieniło si� ono
w krewm podobn� do krwi zmar-
łego, i każde żywe stworzenie�,
które było w morzun, umarło.

4 Trzeci anioł wylał swoj�
czasz� na rzeki i źródła wódo

i one też zamieniły si� w krewp.
5 Usłyszałem, jak anioł wód po-
wiedział: „Ty, który jesteś i któ-
ry byłeśq, lojalny Bożer, jesteś
prawy, bo wydałeś te wyrokis.
6 Ponieważ oni przelali krew
świ�tych i proroków t, Ty dałeś
im do picia krewu. Zasłużyli na
to”v. 7 Usłyszałem też, jak oł-
tarz powiedział: „Tak, Boże Je-
howo�, Wszechmocnyw, Twoje
wyroki� s� prawdziwe i prawe”x.

16:3 �Lub „dusza”. 16:7 �Lub „rozpo-
rz�dzenia”.
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8 Czwarty anioł wylał swoj�
czasz� na słońcea i pozwolono
słońcu przypiekać ludzi ogniem.
9 I ludzie byli przypiekani wiel-
kim gor�cem, ale bluźnili imie-
niu Boga, który ma władz� nad
tymi plagami. Nie okazali skru-
chy ani nie oddali Mu chwały.

10 Pi�ty anioł wylał swoj�
czasz� na tron bestii. Wtedy jej
królestwo ogarn�ła ciemnośćb,
a ludzie zacz�li z bólu gryźć
swoje j�zyki. 11 Mimo to bluź-
nili Bogu nieba z powodu bólu
oraz wrzodów i nie okazali skru-
chy za to, co robili.

12 Szósty anioł wylał swoj�
czasz� na wielk� rzek� Eufratc

i woda w niej wyschład, żeby
została przygotowana droga dla
królówe ze wschodu słońca�.

13 Potem zobaczyłem, jak
z paszczy smokaf, z paszczy bes-
tii i z paszczy fałszywego pro-
roka wychodz� trzy nieczyste
natchnione wypowiedzi� wy-
gl�daj�ce jak żaby. 14 W rze-
czywistości s� to wypowiedzi
natchnione przez demony. Te
wypowiedzi dokonuj� znakówg

i wychodz� do królów całej zie-
mi�, żeby zgromadzić ich na
wojn�h, która ma si� rozegrać
w wielkim dniu Wszechmocnego
Boga i.

15 „Przychodz� jak złodziej j.
Szcz�śliwy jest ten, kto czuwak

i ma na sobie ubranie�, żeby nie
chodzić nago i żeby nikt nie pa-
trzył na jego hańb�” l.

16 Te natchnione wypowie-
dzi zgromadziły królów w miej-
scu, które po hebrajsku nazywa
si� Armagedon�m.

16:12 �Lub „ze wschodu”. 16:13 �Dosł.
„nieczyste duchy”. 16:14 �Lub „za-
mieszkanej ziemi”. 16:15 �Dosł.
„strzeże swoich szat”. 16:16 �Gr. Har
Magedòn, pochodz�ce od hebr. wyraże-
nia, które znaczy „góra Megiddo”.

17 Siódmy anioł wylał swo-
j� czasz� na powietrze. Wtedy
z sanktuarium, od tronu, rozległ
si� donośny głosa: „Stało si�!”.
18 I pojawiły si� błyskawice,
rozległy si� głosy i gromy, i na-
st�piło wielkie trz�sienie ziemi.
Tak silnego i wielkiego trz�sie-
nia ziemi nie było, odk�d na zie-
mi s� ludzieb. 19 Wielkie mias-
toc rozdzieliło si� na trzy cz�ści
i miasta narodów zostały znisz-
czone. Bóg przywołał na pami�ć
metropoli� Babilon Wielkid, żeby
jej dać kielich z winem swojego
wielkiego gniewue. 20 Ponadto
każda wyspa uciekła i góry znik-
n�łyf. 21 Potem z nieba spadł
na ludzi wielki gradg, którego
każda bryła ważyła około talen-
tu�. A ludzie bluźnili Bogu z po-
wodu tej plagi graduh, bo była
ona nadzwyczaj wielka.

17 Jeden z siedmiu anio-
łów, którzy mieli siedem

czasz i, przyszedł i powiedział
mi: „Chodź, pokaż� ci, jak zo-
stanie wykonany wyrok na wiel-
kiej prostytutce, która siedzi
nad wieloma wodami j. 2 Ziem-
scy królowie wdawali si� z ni�
w niemoralne kontakty seksual-
ne�k, a mieszkańcy ziemi upili
si� winem jej niemoralności�”l.

3 Anioł przeniósł mnie moc�
ducha na pustkowie. Zobaczy-
łem tam kobiet�, która sie-
działa na szkarłatnej bestii peł-
nej bluźnierczych imion oraz
maj�cej siedem głów i 10 rogów.
4 Kobieta była ubrana w pur-
purowem i szkarłatne szaty oraz
przystrojona w złoto, drogo-

16:21 �Gr. talent odpowiadał 20,4 kg.
Zob. Dodatek B14. 17:2 �Dosł. „do-
puszczali si� z ni� rozpusty”. W tek-
ście gr. użyto tu słowa spokrewnione-
go ze słowem porneı́a. Zob. Słowniczek
poj�ć. �Dosł. „rozpusty”. Gr. porneı́a.
Zob. Słowniczek poj�ć.
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cenne kamienie i perłya. W r�ku
trzymała złoty kielich napełnio-
ny rzeczami budz�cymi obrzy-
dzenie oraz nieczystościami jej
niemoralności�. 5 Na czole mia-
ła napisane imi�, które jest ta-
jemnic�: „Babilon Wielki, matka
prostytutekb i ziemskich obrzyd-
liwości”c. 6 I zobaczyłem, że ta
kobieta była pijana krwi� świ�-
tych i krwi� świadków Jezusad.

Jej widok wprawił mnie w
ogromne zdumienie. 7 Anioł
odezwał si� wi�c do mnie: „Dla-
czego jesteś zdumiony? Wyjawi�
ci tajemnic�, kim jest ta kobie-
tae i bestia, na której ona sie-
dzi i która ma siedem głów i 10
rogów f: 8 Bestia, któr� widzia-
łeś, była, ale teraz jej nie ma.
Wkrótce jednak wyjdzie z ot-
chłanig i zostanie zniszczona.
A mieszkańcy ziemi—ci, których
imiona od założenia świata nie
zostały zapisane w zwoju ży-
ciah—b�d� zdumieni, gdy zoba-
cz�, że bestia była, ale jej nie
ma, a jednak si� pojawi.

9 „Tu potrzebny jest umysł�
odznaczaj�cy si� m�drości�: Sie-
dem główi oznacza siedem gór,
na których siedzi kobieta.
10 Oznacza też siedmiu królów.
Pi�ciu już upadło, jeden jest, a in-
ny jeszcze nie nadszedł. Gdy na-
dejdzie, ma na krótko pozostać.
11 A bestia, która była, ale jej
nie ma j, jest ósmym królem. Wy-
wodzi si� z tych siedmiu i zosta-
nie zniszczona.

12 „Z kolei 10 rogów, które
zobaczyłeś, oznacza 10 królów,
którzy jeszcze nie otrzymali kró-
lestwa. Ale otrzymaj� władz�,
żeby przez jedn� godzin� pano-
wać razem z besti�. 13 Ci maj�

17:4 �Dosł. „rozpusty”. Gr. porneı́a.
Zob. Słowniczek poj�ć. 17:9 �Lub „in-
teligencja”.

wspólny cel�, dlatego daj� bes-
tii swoj� moc i władz�. 14 B�-
d� walczyć z Barankiema, ale on
ich zwyci�żyb, bo jest Panem pa-
nów i Królem królówc. Zwyci�ż�
też powołani, wybrani i wierni,
którzy s� z nim”d.

15 Anioł powiedział do mnie:
„Wody, które widziałeś i nad któ-
rymi siedzi prostytutka, oznacza-
j� ludy, rzesze, narody i j�zykie.
16 A 10 rogówf, które widziałeś,
oraz bestiag znienawidz� prosty-
tutk�h, ograbi� j�, rozbior� do
naga, zjedz� jej ciało i doszcz�t-
nie j� spal� i. 17 Bo Bóg podsu-
n�ł im myśl, żeby wykonali Je-
go zamiar j, żeby wykonali swój
wspólny zamiar, przekazuj�c
władz� królewsk� bestiik na pe-
wien czas, dopóki nie spełni� si�
słowa Boga. 18 Kobieta l, któr�
widziałeś, oznacza wielk� me-
tropoli� panuj�c� nad ziemskimi
królami”.

18 Potem zobaczyłem inne-
go anioła, który zst�po-

wał z nieba i miał wielk� wła-
dz�. Swoj� chwał� rozświetlił
ziemi�. 2 I zawołał silnym gło-
sem: „Upadła! Upadła metro-
polia Babilon Wielkim i stała
si� siedliskiem demonów oraz
kryjówk� wszystkich nieczys-
tych duchów� i wszystkich nie-
czystych, wstr�tnych ptaków!n
3 Bo wszystkie narody upiły si�
winem jej nami�tności�, winem
jej niemoralności�o, i ziemscy
królowie wdawali si� z ni� w nie-
moralne kontakty seksualne�p,

17:13 �Lub „wspólny zamiar; jedn�
myśl”. 18:2 �Możliwe też „oddechów;
wyziewów; natchnionych wypowiedzi”.
18:3 �Lub „gniewu”. �Dosł. „rozpus-
ty”. Gr. porneı́a. Zob. Słowniczek poj�ć.
�Dosł. „dopuszczali si� z ni� rozpusty”.
W tekście gr. użyto tu słowa spokrewnio-
nego ze słowem porneı́a. Zob. Słowni-
czek poj�ć.
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a ziemscy kupcy� wzbogacili si�
dzi�ki jej ogromnemu, bezwstyd-
nemu przepychowi”.

4 Wtedy usłyszałem inny głos
z nieba: „Mój ludu, wyjdźcie
z nieja, żebyście nie mieli udziału
w jej grzechach i żeby nie spad-
ły na was plagi, które j� spo-
tkaj�b. 5 Bo jej grzechy naros-
ły aż do niebac i Bóg przywołał
na pami�ć jej niesprawiedliwe
czyny�d. 6 Potraktujcie j� tak,
jak ona traktowała innyche, od-
płaćcie jej podwójnie za to, co
robiłaf. W kielichug, w którym
przygotowywała napój, przygo-
tujcie dla niej podwójn� porcj�h.
7 W jakim stopniu otaczała sie-
bie chwał� i żyła w bezwstyd-
nym przepychu, w takim stopniu
zadajcie jej m�czarnie i spro-
wadźcie na ni� żałob�. Bo myśli
sobie: ‚Siedz� jako królowa, nie
jestem wdow� i nigdy nie zaznam
żałoby’ i. 8 Dlatego też w je-
den dzień przyjd� na ni� plagi—
śmierć, żałoba i kl�ska głodu—
i zostanie doszcz�tnie spalona j,
bo silny jest Bóg Jehowa�, który
j� os�dziłk.

9 „A ziemscy królowie, któ-
rzy wdawali si� z ni� w niemo-
ralne kontakty seksualne� i żyli
z ni� w bezwstydnym przepychu,
b�d� nad ni� płakać i z rozpa-
czy bić si� w piersi, gdy zoba-
cz� dym z pożaru, który j� trawi.
10 Ze strachu przed jej m�czar-
niami b�d� stać w oddali i mówić:
‚Jaka szkoda, jaka szkoda, wiel-
ka l i silna metropolio, Babilonie,
bo w jednej godzinie został na to-
bie wykonany wyrok!’.

11 „Również ziemscy kupcy
b�d� nad ni� płakać i smucić si�

18:3 �Lub „w�drowni kupcy ziemscy”.
18:5 �Lub „jej przest�pstwa”. 18:8
�Zob. Dodatek A5. 18:9 �Dosł. „do-
puszczali si� z ni� rozpusty”. W tekście
gr. użyto tu słowa spokrewnionego ze
słowem porneı́a. Zob. Słowniczek poj�ć.

z jej powodu, bo już nie b�dzie
nikogo, kto by kupował cały ich
towar: 12 złoto, srebro, drogo-
cenne kamienie, perły, delikatny
len, purpur�, jedwab, szkarłat,
wszelkie wyroby z pachn�cego
drewna, z kości słoniowej, z cen-
nego drewna, z miedzi, z żelaza
i z marmuru, 13 a także cyna-
mon, przypraw� indyjsk�, ka-
dzidło, pachn�cy olejek, oliba-
num, wino, oliw�, najlepsz�
m�k�, pszenic�, bydło, owce, ko-
nie, powozy, niewolników i in-
nych ludzi�. 14 Tak, wyborny
plon, którego pragn�łaś�, został
ci zabrany, a wszystkie przysma-
ki i wspaniałe rzeczy przepadły
raz na zawsze.

15 „Kupcy, którzy handlowali
tymi towarami i wzbogacili si�
dzi�ki niej, stan� w oddali ze
strachu przed jej m�czarniami
i b�d� płakać i si� smucić,
16 lamentuj�c: ‚Jaka szkoda, ja-
ka szkoda, wielka metropolio,
ubrana w delikatny len, purpur�
i szkarłat oraz bogato przystro-
jona w złoto, drogocenne kamie-
nie i perłya, 17 bo w jednej go-
dzinie zostało spustoszone tak
wielkie bogactwo!’.

„I wszyscy kapitanowie stat-
ków, wszyscy ludzie morza,
żeglarze i wszyscy utrzymuj�-
cy si� z morza stan�li w oddali
18 i patrz�c na dym z poża-
ru, który j� trawił, wołali: ‚Ja-
kie miasto może si� równać z t�
wielk� metropoli�?’. 19 Posy-
pywali sobie głowy prochem,
płakali, smucili si� i wołali: ‚Ja-
ka szkoda, jaka szkoda! Wiel-
ka metropolia, w której wszyscy
maj�cy statki na morzu wzboga-
cili si� dzi�ki jej zamożności, zo-
stała w jednej godzinie spusto-
szona!’b.

18:13 �Lub „dusze ludzkie”. 18:14
�Lub „pragn�ła twoja dusza”.
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20 „Cieszcie si�, nieboa oraz
wy, świ�cib, apostołowie i pro-
rocy, bo z waszego powodu Bóg
ogłosił na ni� wyrok!”c.

21 A pewien silny anioł pod-
niósł kamień podobny do wiel-
kiego kamienia młyńskiego, rzu-
cił go w morze i powiedział:
„Właśnie z takim rozmachem
wielka metropolia Babilon zo-
stanie rzucona i już nigdy si�
jej nie znajdzied. 22 Już nigdy
nie b�dzie słychać w tobie, Ba-
bilonie, głosu śpiewaków, którzy
akompaniuj� sobie na lirze, fle-
cistów, tr�baczy ani innych mu-
zyków. I już nigdy nie znajdzie
si� w tobie żaden rzemieślnik
wykonuj�cy jakikolwiek zawód
ani już nigdy nie b�dzie w to-
bie słychać odgłosu kamienia
młyńskiego. 23 Już nigdy nie
b�dzie w tobie świecić światło
lampy ani już nigdy nie b�-
dzie w tobie słychać głosu pa-
na młodego i panny młodej. Bo
twoi kupcy byli na ziemi wpły-
wowymi ludźmi, a twoimi prak-
tykami spirytystycznymie zosta-
ły zwiedzione wszystkie narody.
24 Tak, w tym mieście znale-
ziono krew proroków, świ�tychf

i wszystkich zabitych na ziemi”g.

19 Potem usłyszałem donoś-
ny głos podobny do głosu

ogromnej rzeszy w niebie, który
mówił: „Wysławiajcie Jah!�h Wy-
bawienie, chwała i moc należ�
do naszego Boga, 2 ponieważ
Jego wyroki s� prawdziwe i pra-
we i. Bo wykonał On wyrok na
wielkiej prostytutce, która swo-
j� niemoralności�� demoralizo-
wała ziemi�, i pomścił krew
swoich niewolników, któr� mia-
ła na r�kach�”j. 3 I zaraz ten

19:1, 3, 4, 6 �Lub „Alleluja!”. „Jah”
to skrócona forma imienia Jehowa.
19:2 �Dosł. „rozpust�”. Gr. porneı́a.
Zob. Słowniczek poj�ć. �Dosł. „z jej
r�ki”.

głos odezwał si� po raz drugi:
„Wysławiajcie Jah!�a Dym z niej
b�dzie si� unosił po wieczne
czasy”b.

4 Wtedy 24 starszychc razem
z czterema żywymi istotamid
upadło na kolana, oddało cześć
Bogu, który zasiada na tronie,
i powiedziało: „Amen! Wysła-
wiajcie Jah!�”e.

5 Rozległ si� również głos
od tronu: „Wysławiajcie nasze-
go Boga, wszyscy Jego niewol-
nicyf, którzy si� Go boicie, mali
i wielcy”g.

6 I usłyszałem coś, co brzmia-
ło jak głos ogromnej rzeszy oraz
jak odgłos wielu wód i pot�żnych
gromów: „Wysławiajcie Jah�h, bo
Jehowa�, nasz Bóg, Wszechmoc-
ny i, zacz�ł królować! j 7 Ciesz-
my si�, wr�cz tryskajmy radoś-
ci�, i oddajmy Mu chwał�, bo
nadszedł czas zaślubin Baranka
i jego przyszła żona jest już goto-
wa. 8 Dano jej si� ubrać w jas-
ny, czysty, delikatny len, bo de-
likatny len oznacza prawe czyny
świ�tych”k.

9 Anioł powiedział mi: „Na-
pisz: Szcz�śliwi ci, którzy s� za-
proszeni na uczt�� weseln� Ba-
ranka” l. Dodał jeszcze: „To s�
prawdziwe wypowiedzi Boga”.
10 Wtedy upadłem u jego stóp,
żeby mu oddać cześć. Ale on mi
powiedział: „Uważaj! Nie rób te-
go!m Jestem tylko współniewol-
nikiem twoim i twoich braci,
którzy zajmuj� si� świadczeniem
o Jezusien. Oddaj cześć Bogu!o
Bo danie świadectwa o Jezusie
jest celem� proroctw”p.

11 Spojrzałem i zobaczyłem
otwarte niebo i białego koniaq.
A siedz�cy na nim jeździec,
zwany Wiernymr i Prawdziwyms,
w prawości s�dził i prowadził

19:6 �Zob. Dodatek A5. 19:9 �Dosł.
„wieczerz�”. 19:10 �Lub „natchnie-
niem”.
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wojn�a. 12 Miał oczy jak pło-
mień ogniab, a na głowie wie-
le diademów�. Miał też napisa-
ne imi�, którego nie znał nikt
oprócz niego. 13 Był ubrany
w szat� splamion�� krwi�, a je-
go imi� brzmiało Słowoc Bo-
ga. 14 Za nim na białych ko-
niach jechały niebiańskie wojska,
ubrane w biały, czysty, delikatny
len. 15 Z jego ust wychodził os-
try, długi mieczd, żeby mógł nim
unicestwić narody, i b�dzie ni-
mi rz�dził za pomoc� żelaznego
berła�e. B�dzie też deptał wino-
grona w tłoczni wielkiego gniewu
Wszechmocnego Bogaf. 16 Na
swojej szacie, na wysokości uda,
miał napisane imi�: Król królów
i Pan panówg.

17 Zobaczyłem również anio-
ła stoj�cego w słońcu. Zawołał
on donośnym głosem do wszyst-
kich ptaków lataj�cych środkiem
nieba�: „Przylećcie tutaj, zbierz-
cie si� na wielk� uczt�� Bo-
gah, 18 żeby jeść ciała królów,
dowódców wojskowych, siłaczy i,
koni i ich jeźdźców j oraz cia-
ła wszystkich innych—wolnych
i niewolników, małych i wielkich”.

19 Wtedy zobaczyłem besti�
oraz ziemskich królów i ich woj-
ska, którzy zgromadzili si�, że-
by stoczyć wojn� z jeźdźcem na
koniu i jego wojskiemk. 20 I po-
chwycono besti�, a razem z ni�
fałszywego proroka l, który w jej
obecności dokonywał znaków
i zwodził nimi tych, którzy przy-
j�li znami� bestiim, oraz tych,
którzy oddaj� cześć jej pos�-
gowin. Oboje—bestia i fałszywy
prorok—zostali żywcem wrzuce-
ni do ognistego jeziora, w któ-

19:12 �Lub „królewskich przepasek na
głow�”. 19:13 �Możliwe też „spryska-
n�”. 19:15 �Dosł. „b�dzie je pasł że-
lazn� lask�”. 19:17 �Lub „w powietrzu;
nad głow�”. �Dosł. „wieczerz�”.

rym płonie siarkaa. 21 A pozo-
stałych jeździec na koniu zabił
długim mieczem, który wycho-
dził z jego ustb. I wszystkie ptaki
najadły si� ich ciałami do sytac.

20 Potem zobaczyłem anio-
ła, który zst�pował z nie-

ba i miał w r�ce klucz od otchła-
nid i wielki łańcuch. 2 Anioł
schwytał smokae, pradawnego
w�żaf, którym jest Diabełg i Sza-
tanh, i zwi�zał go na 1000 lat.
3 Nast�pnie wrzucił go do ot-
chłani i, zamkn�ł j� i opiecz�to-
wał, żeby smok już nie zwodził
narodów, dopóki si� nie skończy
1000 lat. Potem ma być wypusz-
czony na krótki czas j.

4 I zobaczyłem trony. Tym,
którzy na nich siedzieli, dano
władz� s�dzenia. Tak, zobaczy-
łem dusze� tych, których stra-
cono� za świadczenie o Jezusie
i za mówienie o Bogu, tych, któ-
rzy nie oddali czci bestii ani jej
pos�gowi i nie przyj�li znamie-
nia na czoło ani na r�k�k. Ożyli
oni i królowali z Chrystusem l

przez 1000 lat. 5 To jest pierw-
sze zmartwychwstaniem. Pozo-
stali z umarłychn nie ożyli, do-
póki si� nie skończyło 1000 lat.
6 Szcz�śliwi i świ�ci s� wszyscy,
którzy maj� udział w pierwszym
zmartwychwstaniuo. Takich nie
dosi�gnie druga śmierć�p, ale b�-
d� oni kapłanamiq Boga i Chrys-
tusa i b�d� z nim królować przez
1000 latr.

7 A gdy tylko si� skończy
1000 lat, Szatan zostanie wy-
puszczony ze swojego wi�zienia.
8 I wyjdzie, żeby zwieść narody
na czterech krańcach� ziemi—
Goga i Magoga—żeby je zgro-

20:4 �Zob. Słowniczek poj�ć i przypis
do Obj 6:9. �Dosł. „ści�to toporem”.
20:6 �Dosł. „nad tymi druga śmierć
nie ma władzy”. 20:8 �Dosł. „narożni-
kach”.
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madzić na wojn�. B�dzie ich
tak dużo jak piasku morskie-
go. 9 I przyst�pi� do ofensywy
na całej ziemi, i okr�ż� obóz
świ�tych i ukochane miasto. Ale
z nieba zst�pi ogień i ich po-
chłoniea. 10 A Diabeł, który ich
zwodził, zostanie wrzucony do
jeziora ognia i siarki, gdzie już
b�dzie zarówno bestiab, jak i fał-
szywy prorokc. B�d� oni m�cze-
ni� dzień i noc po wieczne czasy.

11 Potem zobaczyłem wielki
biały tron i Tego, który na nim
zasiadałd. Sprzed Niego uciekły
ziemia i nieboe i już wi�cej nie
było dla nich miejsca. 12 Zo-
baczyłem też umarłych, wielkich
i małych, którzy stali przed tro-
nem, i otwarto zwoje. Otwarto
też inny zwój—zwój życiaf. I na
podstawie tego, co było napisa-
ne w zwojach, umarli byli s�-
dzeni według swoich uczynkówg.
13 Morze wydało swoich umar-
łych oraz śmierć i grób� wyda-
ły swoich umarłych. I byli oni s�-
dzeni — każdy według swoich
uczynkówh. 14 A śmierć i grób�
wrzucono do jeziora ogniai, które
oznacza drug� śmierć j. 15 Po-
nadto do jeziora ognia wrzuco-
no każdego, kto nie był zapisany
w ksi�dze życiak.

21 I zobaczyłem nowe nie-
bo i now� ziemi�l. Bo po-

przednie niebo i poprzednia zie-
mia przemin�łym i morzan już nie
było. 2 Zobaczyłem też świ�te
miasto—Now� Jerozolim�, któ-
ra zst�powała z nieba od Bogao

i była przygotowana niczym pan-
na młoda przystrojona dla swoje-
go przyszłego m�żap. 3 Wtedy
usłyszałem donośny głos dobie-
gaj�cy od tronu: „Popatrz! Przy-

20:10 �Lub „skr�powani; uwi�zieni”.
20:13, 14 �Lub „Hades”, czyli wspólny
grób ludzkości. Zob. Słowniczek poj�ć.

bytek� Boży jest pośród ludzi.
I Bóg b�dzie przebywał z nimi,
a oni b�d� Jego ludem. B�dzie
z nimi sam Bóga. 4 I Bóg otrze
z ich oczu wszystkie łzyb. Nie b�-
dzie już śmiercic, smutku, krzy-
ku ani bólud. To, co było kiedyś,
przemin�ło”.

5 ATen, który zasiadał na tro-
niee, powiedział: „Popatrz! Czy-
ni� wszystko nowe”f. Dodał też:
„Zapisz to, bo te słowa s� wiary-
godne� i prawdziwe”. 6 Powie-
dział jeszcze do mnie: „Spełni-
ły si�! Ja jestem Alfa i Omega�,
pocz�tek i koniecg. Każdemu, kto
jest spragniony, za darmo dam
si� napić ze źródła wody życiah.
7 To wszystko otrzyma� każdy
zwyci�żaj�cy. Ja b�d� jego Bo-
giem, a on moim synem. 8 Ale
tchórze, ludzie bez wiary i, zacho-
wuj�cy si� obrzydliwie, morder-
cy j, dopuszczaj�cy si� niemoral-
ności�k, uprawiaj�cy spirytyzm,
bałwochwalcy i wszyscy kłam-
cy l zostan� wrzuceni do jeziora,
w którym płonie ogień i siarkam.
To oznacza drug� śmierć”n.

9 Potem podszedł do mnie
jeden z siedmiu aniołów, którzy
mieli siedem czasz napełnio-
nych siedmioma ostatnimi pla-
gamio, i powiedział: „Chodź,
pokaż� ci pann� młod�, przy-
szł� żon� Baranka”p. 10 Prze-
niósł mnie wi�c moc� ducha na
wielk�, wysok� gór� i pokazał mi
świ�te miasto—Jerozolim�—któ-
re zst�powało z nieba od Bogaq

11 i jaśniało chwał� Boż�r. Je-
go blask był podobny do drogo-
cennego kamienia, do krystalicz-
nie lśni�cego jaspisus. 12 Miało
wielki, wysoki mur i 12 bram,

21:3 �Dosł. „namiot”. 21:5 �Dosł.
„wierne”. 21:6 �Lub „A i Z”. Alfa i ome-
ga to pierwsza i ostatnia litera alfabetu
greckiego. 21:7 �Dosł. „odziedziczy”.
21:8 �Dosł. „rozpustnicy”. W tekście gr.
użyto tu słowa spokrewnionego ze sło-
wem porneı́a. Zob. Słowniczek poj�ć.
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a przy każdej był anioł. Na
tych bramach były wypisane
imiona 12 plemion synów Izraela.
13 Od wschodu były trzy bra-
my, od północy trzy bramy, od
południa trzy bramy i od zacho-
du trzy bramya. 14 Mur miasta
miał też 12 kamieni fundamento-
wych, a na nich było 12 imion 12
apostołówb Baranka.

15 A ten, który do mnie mó-
wił, trzymał złot� trzcin� mier-
nicz�, żeby zmierzyć miasto, je-
go bramy i murc. 16 Miasto
było zbudowane na planie kwad-
ratu—jego długość była taka sa-
ma jak jego szerokość. Anioł
zmierzył trzcin� miasto: 12 000
stadiów�. Jego długość, szero-
kość i wysokość były równe.
17 Zmierzył też jego mur: 144
łokcie� według miary ludzkiej,
a zarazem anielskiej. 18 Mur
był wykonany z jaspisud, a mias-
to z czystego złota podobne-
go do przezroczystego szkła.
19 Fundamenty muru miasta
były ozdobione wszelkimi dro-
gocennymi kamieniami: pierw-
szy fundament to jaspis, drugi
szafir, trzeci chalcedon, czwar-
ty szmaragd, 20 pi�ty sardo-
nyks, szósty sard, siódmy chry-
zolit, ósmy beryl, dziewi�ty
topaz, dziesi�ty chryzopraz, je-
denasty hiacynt, dwunasty ame-
tyst. 21 Ponadto 12 bram to 12
pereł—każda brama była z jed-
nej perły. A główna ulica miasta
była z czystego złota podobnego
do przezroczystego szkła.

22 Nie widziałem w tym mie-
ście świ�tyni, bo jego świ�ty-
ni� jest Bóg Jehowa�, Wszech-
mocnye, a także Baranek. 23 I
miasto nie potrzebowało światła

21:16 �Czyli 2220 km. Stadium odpo-
wiadało 185 m. Zob. Dodatek B14.
21:17 �Czyli 64,08 m. Zob. Doda-
tek B14. 21:22; 22:5, 6 �Zob. Doda-
tek A5.

słońca ani ksi�życa, bo oświetla-
ła je chwała Bożaa, a jego lamp�
był Baranekb. 24 I narody b�d�
chodzić dzi�ki światłu tego mias-
tac, a królowie ziemi b�d� wnosić
do niego swoj� chwał�. 25 Je-
go bramy nigdy nie b�d� za-
mkni�te, bo nie b�dzie tam nocy,
tylko dzieńd. 26 I zostanie do
niego wniesiona chwała i szacu-
nek narodówe. 27 Ale w żaden
sposób nie wejdzie do niego nic
skalanego ani nikt, kto post�pu-
je obrzydliwie oraz oszukuje in-
nychf. Wejd� tam tylko ci, którzy
s� zapisani w zwoju życia nale-
ż�cym do Barankag.

22 Nast�pnie anioł pokazał
mi rzek� wody życiah,

czyst� jak kryształ. Wypływa-
ła z tronu Boga i Baranka i

2 i płyn�ła środkiem głównej
ulicy miasta. Po obu stronach
rzeki były drzewa życia, któ-
re dawały 12 zbiorów owoców—
rodziły owoce każdego miesi�-
ca. A liście tych drzew służyły
do leczenia narodów j.

3 Na to miasto nie spadnie
żadne przekleństwo. Ale b�dzie
w nim tron Boga i Barankak,
a niewolnicy Boga b�d� dla Nie-
go pełnić świ�t� służb�. 4 B�-
d� widzieć Jego oblicze l, a na
ich czołach b�dzie napisane Je-
go imi�m. 5 Ponadto nie b�dzie
już nocyn ani nie b�d� potrze-
bowali światła lampy czy świat-
ła słonecznego, bo b�dzie ich o-
świetlał Bóg Jehowa�o i b�d�
królować po wieczne czasy, już
na zawszep.

6 Anioł powiedział do mnie:
„Te słowa s� wiarygodne� i praw-
dziweq. Tak, Jehowa�—Bóg, któ-
ry natchn�ł prorokówr—posłał
swojego anioła, żeby pokazać
swoim niewolnikom, co ma si�
wkrótce wydarzyć. 7 Przyjd�
szybkos. Szcz�śliwy jest każdy,

22:6 �Dosł. „wierne”.
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1725 OBJAWIENIE 22:8-21
kto trzyma si� słów proroctwa
z tego zwoju”a.

8 To właśnie ja, Jan, słysza-
łem i widziałem te rzeczy. Kie-
dy je usłyszałem i zobaczyłem,
upadłem u stóp anioła, któ-
ry mi to pokazywał, bo chcia-
łem mu oddać cześć. 9 Ale on
mi powiedział: „Uważaj! Nie rób
tego! Jestem tylko współniewol-
nikiem twoim i twoich braci pro-
roków, i tych, którzy trzymaj�
si� słów tego zwoju. Oddaj cześć
Bogu”b.

10 Powiedział mi też: „Nie
piecz�tuj słów proroctwa z tego
zwoju, bo wyznaczony czas jest
bliski. 11 Nieprawy niech da-
lej si� dopuszcza nieprawości,
a post�puj�cy obrzydliwie niech
dalej post�puje obrzydliwie. Ale
prawy niech dalej trwa w pra-
wości, a świ�ty niech dalej trwa
w świ�tości.

12 „‚Przyjd� szybko i b�d�
miał ze sob� zapłat�, żeby każ-
demu oddać według jego po-
st�powaniac. 13 Ja jestem Al-
fa i Omega�d, pierwszy i ostatni,
pocz�tek i koniec. 14 Szcz�śli-
wi s� ci, którzy wyprali swoje
długie szatye, żeby mieć prawo
jeść owoce z drzew życiaf i żeby
uzyskać wst�p do miasta przez
jego bramyg. 15 Poza miastem
s� psy�, uprawiaj�cy spirytyzm,

22:13 �Lub „A i Z”. Alfa i omega to
pierwsza i ostatnia litera alfabetu grec-
kiego. 22:15 �Chodzi o tych, którzy
dopuszczaj� si� rzeczy obrzydliwych
w oczach Boga.

dopuszczaj�cy si� niemoralnoś-
ci�, mordercy, bałwochwalcy
oraz wszyscy, którzy kochaj�
kłamać i w tym trwaj�’a.

16 „‚Ja, Jezus, posłałem swo-
jego anioła, żeby o tych rzeczach
złożyć wam świadectwo dla po-
żytku zborów. Ja jestem korze-
niem, potomkiem Dawidab i jasn�
gwiazd� porann�’”c.

17 A duch i przyszła żona
Barankad bezustannie mówi�:
„Przyjdź!”. Każdy, kto słyszy,
niech powie: „Przyjdź!”. Każdy,
kto jest spragnionye, niech przyj-
dzie. Każdy, kto chce, niech za
darmo bierze wod� życiaf.

18 „Oświadczam każdemu,
kto słyszy słowa proroctwa z te-
go zwoju: Jeżeli ktoś doda coś
do tych rzeczyg, Bóg doda mu
plag zapisanych w tym zwojuh,
19 a jeżeli ktoś zabierze jakieś
słowa z proroctwa w tym zwo-
ju, Bóg zabierze mu to, co miał-
by otrzymać z rzeczy opisa-
nych w tym zwoju—nie pozwoli
mu jeść owoców z drzew ży-
cia i ani wejść do świ�tego mia-
sta j.

20 „Ten, który oznajmia te
rzeczy, mówi: ‚Tak, przyjd� szyb-
ko’”k.

Amen! Przyjdź, Panie Jezusie.
21 Niech Pan Jezus okazu-

je świ�tym niezasłużon� życzli-
wość.

22:15 �Dosł. „rozpustnicy”. W tekście
gr. użyto tu słowa spokrewnionego ze
słowem porneı́a. Zob. Słowniczek poj�ć.
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Rodzaju Mojżesz pustkowie 1513 „Na pocz�tku”
do 1657

Wyjścia Mojżesz pustkowie 1512 1657-1512
Kapłańska Mojżesz pustkowie 1512 1 miesi�c (1512)
Liczb Mojżesz pustkowie i równiny

moabskie
1473 1512-1473

Powtórzonego Prawa Mojżesz równiny moabskie 1473 2 miesi�ce (1473)
Jozuego Jozue Kanaan ok. 1450 1473-ok. 1450
S�dziów Samuel Izrael ok. 1100 ok. 1450-ok. 1120
Rut Samuel Izrael ok. 1090 11 lat panowania

s�dziów
1 Samuela Samuel; Gad;

Natan
Izrael ok. 1078 ok. 1180-1078

2 Samuela Gad; Natan Izrael ok. 1040 1077-ok. 1040
1 Królów Jeremiasz Juda 1 zwój ok. 1040-580
2 Królów Jeremiasz i Egipt 580
1 Kronik Ezdrasz Jerozolima (?) 1 zwój po 1 Kronik 9:44:
2 Kronik Ezdrasz Jerozolima (?) ok. 460 ok. 1077-537
Ezdrasza Ezdrasz Jerozolima ok. 460 537-ok. 467
Nehemiasza Nehemiasz Jerozolima po 443 456-po 443
Estery Mardocheusz Suza, Elam ok. 475 493-ok. 475
Hioba Mojżesz pustkowie ok. 1473 ponad 140 lat

mi�dzy 1657 a 1473
Psalmy Dawid i inni ok. 460
Przysłów Salomon; Agur;

Lemuel
Jerozolima ok. 717

Kaznodziei Salomon Jerozolima przed 1000
Pieśń nad Pieśniami Salomon Jerozolima ok. 1020
Izajasza Izajasz Jerozolima po 732 ok. 778-po 732
Jeremiasza Jeremiasz Juda; Egipt 580 647-580
Lamentacje Jeremiasz okolice Jerozolimy 607
Ezechiela Ezechiel Babilon ok. 591 613-ok. 591
Daniela Daniel Babilon ok. 536 618-ok. 536
Ozeasza Ozeasz Samaria (okr�g) po 745 przed 804-po 745
Joela Joel Juda ok. 820 (?)
Amosa Amos Juda ok. 804
Abdiasza Abdiasz ok. 607
Jonasza Jonasz ok. 844
Micheasza Micheasz Juda przed 717 ok. 777-717
Nahuma Nahum Juda przed 632
Habakuka Habakuk Juda ok. 628 (?)
Sofoniasza Sofoniasz Juda przed 648
Aggeusza Aggeusz odbudowana

Jerozolima
520 112 dni (520)

Zachariasza Zachariasz odbudowana
Jerozolima

518 520-518

Malachiasza Malachiasz odbudowana
Jerozolima

po 443

Zestawienie ksi�g biblijnych
Ksi�gi Pism Hebrajskich (napisane przed nasz� er�)

Nazwa ksi�gi Pisarz(e) Miejsce spisania

Spisywanie
ukończono
(rok p.n.e.)

Obejmuje okres
(lata p.n.e.)



aram. aramejski
cm centymetr
dosł. dosłownie
g gram
gr. grecki
hebr. hebrajski
kg kilogram
km kilometr
l litr
m metr

m.in. mi�dzy innymi
nagł. nagłówek
n.e. naszej ery
np. na przykład
n.p.m. nad poziomem morza
ok. około
pd. południe, południowy
pn. północ, północny
p.n.e. przed nasz� er�
pol. polski

por. porównaj
przyp. przypis
r. rok
tzn. to znaczy
w. wiek
wsch. wschód, wschodni
zach. zachód, zachodni
zob. zobacz

Używane skróty

Mateusza Mateusz Izrael ok. 41 2 p.n.e.-33 n.e.
Marka Marek Rzym ok. 60-65 29-33 n.e.
Łukasza Łukasz Cezarea ok. 56-58 3 p.n.e.-33 n.e.
Jana apostoł Jan Efez lub okolice ok. 98 po prologu:

29-33 n.e.
Dzieje Łukasz Rzym ok. 61 33-ok. 61 n.e.
Rzymian Paweł Korynt ok. 56
1 Koryntian Paweł Efez ok. 55
2 Koryntian Paweł Macedonia ok. 55
Galatów Paweł Korynt lub

Antiochia Syryjska
ok. 50-52

Efezjan Paweł Rzym ok. 60-61
Filipian Paweł Rzym ok. 60-61
Kolosan Paweł Rzym ok. 60-61
1 Tesaloniczan Paweł Korynt ok. 50
2 Tesaloniczan Paweł Korynt ok. 51
1 Tymoteusza Paweł Macedonia ok. 61-64
2 Tymoteusza Paweł Rzym ok. 65
Tytusa Paweł Macedonia (?) ok. 61-64
Filemona Paweł Rzym ok. 60-61
Hebrajczyków Paweł Rzym ok. 61
Jakuba Jakub

(brat Jezusa)
Jerozolima przed 62

1 Piotra Piotr Babilon ok. 62-64
2 Piotra Piotr Babilon (?) ok. 64
1 Jana apostoł Jan Efez lub okolice ok. 98
2 Jana apostoł Jan Efez lub okolice ok. 98
3 Jana apostoł Jan Efez lub okolice ok. 98
Judy Juda

(brat Jezusa)
Izrael (?) ok. 65

Objawienie apostoł Jan Patmos ok. 96

Zestawienie ksi�g biblijnych
Ksi�gi Pism Greckich (napisane w naszej erze)

Nazwa ksi�gi Pisarz(e) Miejsce spisania

Spisywanie
ukończono
(rok n.e.) Obejmuje okres

[Imiona pisarzy i miejsca spisania niektórych ksi�g nie s� pewne. Wiele dat podano w przybliżeniu]
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A
ABBA, Rz 8:15 wołamy: A., Ojcze!
ABEL, Rdz 4:8 Kain zaatakował A.

Mt 23:35 od krwi prawego A.
ABIGAIL, 1Sm 25:3 A. była rozważna i pi�kna
ABRAHAM, Rdz 21:12 Bóg rzekł do A.: Posłuchaj jej

2Kn 20:7 swojego przyjaciela A.
Mt 22:32 jestem Bogiem A., Bogiem żywych
Rz 4:3 A. uwierzył Jehowie, uznany za prawego
Gal 3:29 jesteście potomstwem A., dziedzicami

ACHAN, Joz 7:1 A. wzi�ł sobie nieco
ADAM, Rdz 5:5 A. przeżył 930 lat i umarł

1Ko 15:22 Jak przez A. wszyscy umieraj�
1Ko 15:45 Ostatni A. stał si� duchem życiodajnym
1Tm 2:14 to nie A. został zwiedziony. To kobieta

AFISZOWA
´
C SI�, Mt 6:1 nie a. swoj� prawości�

AGRESYWNY, Ps 5:6 Jehowo, brzydzisz si� ludźmi a.
AKT KUPNA, Jer 32:12 dałem a. Baruchowi
AKWILAS, Dz 18:2 Spotkał

˙
Zyda o imieniu A.

ALFA, Obj 1:8 A. i Omega
ALKOHOL, Prz 20:1 a. jest nieokiełznany
ALLELUJA. Zob. WYSŁAWIA

´
C JAH.

AMBASADOR, 2Ko 5:20 a. zast�puj�cymi Chrystusa
AMEN, Pwt 27:15 cały lud powie: A.!

1Ko 14:16 powie na twoje dzi�kczynienie a.
2Ko 1:20 przez niego na chwał� Boga mówimy: A.

ANANIASZ, Dz 5:1 A. z żon�, Safir�
ANIOŁ, Rdz 28:12 a. wchodzili i schodzili

2Kl 19:35 a. zabił 185 000
Hi 4:18 u swoich a. doszukuje si� winy
Ps 34:7 A. Jehowy obozuje wokół
Dn 3:28 posłał a. i wyratował swoich sług
Oz 12:4 [Jakub] walczył z a.
Mt 13:41 pośle swoich a. i zbior�
Mt 22:30 b�d� jak a. w niebie
Mt 24:31 a. zbior� wybranych
Dz 5:19 a. otworzył drzwi wi�zienia
Dz 12:11 posłał swojego a. i uwolnił mnie
1Ko 4:9 widowiskiem teatralnym dla a.
1Ko 6:3 nie wiecie, że b�dziemy s�dzić a.?
Heb 13:2 nie wiedz�c, przyjmowali a.
1Pt 1:12 te rzeczy pragn� zgł�bić a.
Judy 6 a. nie pozostali na stanowiskach

ANNA, Łk 2:36, 37 prorokini A. maj�ca 84 lata
ANTYCHRYST, 1Jn 2:18 Słyszałyście, że ma przyjść a.
APOLLOS, Dz 18:24 A., człowiek elokwentny
APOSTOŁ, Mt 10:2 imiona 12 a.

Dz 15:6 A. i starsi zebrali si�, żeby rozpatrzyć spraw�
1Ko 15:9 Jestem najmniejszym z a.
2Ko 11:5 waszych prześwietnych a.

ARARAT, Rdz 8:4 arka spocz�ła na górach A.
ARCHANIELSKI, 1Ts 4:16 zawoła a. głosem
ARCHANIOŁ, Judy 9 a. Michał spierał si� z Diabłem
ARCYKAPŁAN, Heb 2:17 miłosiernym i wiernym a.
AREOPAG, Dz 17:22 Paweł stan�ł pośrodku A.
ARKA, Rdz 6:14 Zbuduj sobie a.

Wj 25:10 Wykonasz A. z drewna akacjowego
2Sm 6:6 Uzza podtrzymał A.
1Kn 15:2 Nikt oprócz Lewitów nie może nosić A.

ARMAGEDON, Obj 16:16 po hebrajsku nazywa si� A.
ARTEMIDA, Dz 19:34 zacz�li wołać: Wielka jest A.!
ASTROLODZY, Mt 2:1 do Jerozolimy przybyli a.
AZAZEL, Kpł 16:8 b�dzie ci�gn�ł losy, który kozioł dla A.

B
BAAL, Jer 19:5 dla B. palić swoich synów
BABEL, Rdz 11:9 nadano mu nazw� B.
BABILON, Jer 51:6 Uciekajcie z B.

Jer 51:30 Wojownicy B. przestali walczyć
Jer 51:37 B. stanie si� rumowiskiem
Obj 17:5 B. Wielki, matka prostytutek
Obj 18:2 Upadła metropolia B. Wielki

BA
´
C SI�, Rdz 9:2 Wszelkie zwierz�ta b�d� b. was

2Kn 20:15 Nie b. tej wielkiej armii
Ps 56:4 w Bogu pokładam ufność. Nie b.
Ps 118:6 Jehowa po mojej stronie, nie b�d� b.
Iz 41:10 Nie b., bo ja jestem z tob�
Łk 12:4 Nie b. tych, którzy zabijaj� ciało
Obj 2:10 Nie b. tego, co masz wycierpieć

BADA
´
C, Prz 21:2 Jehowa b. serca

Dn 12:4 Wielu b�dzie j� b. i nastanie
Dz 17:11 starannie b. Pisma

BADANIE, Prz 25:2 chwał� królów jest b. sprawy
BALAAM, Lb 22:28 oślica przemówiła do B.
BALTAZAR, Dn 5:1 Król B. wyprawił wielk� uczt�
BAŁWOCHWALCA,

1Ko 6:9 b. nie odziedzicz� Królestwa Bożego
BAŁWOCHWALSTWO, 1Ko 10:14 uciekajcie od b.
BARANEK, Jn 1:29 Oto B. Boży, który usuwa grzech

Jn 21:15 czy kochasz mnie? Karm moje b.
BARNABAS, Dz 9:27 przyszedł mu z pomoc� B.
BARUCH, Jer 45:2 Jehowa mówi o tobie, B.
BATSZEBA, 2Sm 11:3 B., żona Uriasza
BAWI

´
C, Prz 10:23 Głupiego b. haniebne post�powanie

BECALEL, Wj 31:2 Wybrałem B.
BERŁO, Rdz 49:10 Od Judy nie oddali si� b.

Ps 2:9 Potłuczesz je żelaznym b.
Obj 12:5 rz�dzić za pomoc� żelaznego b.

BESTIA, Dn 7:3 z morza wyszły cztery b.
BETEL, Rdz 28:19 nadał miejscu nazw� B.
BETLEJEM, Mi 5:2 B. Efrata, z ciebie wyjdzie władca
BEZCZE

´
SCI

´
C,

Eze 39:7 moje świ�te imi�, nie pozwol� go b.
BEZCZYNNY, 2Pt 1:8 nie staniecie si� b., bezowocni
BEZDZIETNY,

Pwt 7:14 Nie b�dzie b. m�żczyzny i b. kobiety
BEZMY

´
SLNY, Prz 12:18 B. słowa jak pchni�cia mieczem

BEZPIECZE
´
NSTWO,

Prz 12:3 nie zapewni b. niegodziwości�
Iz 32:17 owocem prawości b�dzie b.
Flp 3:1 Pisanie o tym samym służy waszemu b.

BEZPIECZNIE, 1Kl 4:25 mieszkańcy Izraela mieszkali b.
Prz 3:23 Wtedy b�dziesz b. chodził
Oz 2:18 mój lud b�dzie mieszkał b.

BEZPRAWIE, Mt 24:12 z powodu b. miłość ozi�bnie
2Ts 2:7 b. tego człowieka już oddziałuje

BEZRADNY, Ps 40:17 jestem b. i biedny
BEZSENNY, 2Ko 6:5 b. noce, brak jedzenia
BEZWARTO

´
SCIOWY, Ps 101:3 Nie b�d� patrzył na nic b.

BEZWSTYDNY, Ef 5:4 b. post�powanie, paplanina
BIADA, Iz 5:20 B. tym, którzy mówi�, że dobre jest złe

1Ko 9:16 B. mi, gdybym nie głosił dobrej nowiny!
Obj 12:12 b. ziemi i morzu

BICIE, 2Ko 6:5 b., uwi�zienie
BI

´
C, 1Ko 9:27 B. pi�ściami swoje ciało

BIEDNY, 1Sm 2:8 z popiołu dźwiga b.
Ps 9:18 b. nie b�d� zawsze zapomniani
Ps 69:33 Jehowa wysłuchuje b.

Skorowidz słów użytych w Biblii
Symbole nazw ksi�g biblijnych podano na stronie 40.
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´
C

Prz 30:9 żebym nie stał si� b. i nie zacz�ł kraść
Łk 4:18 żebym głosił dobr� nowin� b.
Jn 12:8 b. zawsze macie u siebie
Rz 7:24 B. ze mnie człowiek!
2Ko 6:10 jesteśmy b., a wzbogacamy wielu
2Ko 8:9 Chrystus ze wzgl�du na was stał si� b.
Gal 2:10 poprosili tylko, żebyśmy pami�tali o b.

BIEG, Dz 20:24 ukończyć swój b. i służb�
BIEGA

´
C, 1Ko 9:24 Tak b., żeby j� zdobyć

Gal 5:7 B. bardzo dobrze. Kto wam przeszkodził
BIEGŁY, Prz 22:29 Widziałeś człowieka b. w pracy?
BITWA, 1Sm 17:47 b. należy do Jehowy

1Ko 14:8 kto si� przygotuje do b.?
BLISKO, Ps 145:18 jest b. wszystkich, którzy Go wzywaj�
BLI

´
ZNI, Łk 10:27 Masz kochać b. jak samego siebie

Łk 10:36 który z tych trzech okazał si� b.?
BŁAGANIE, 1Tm 2:1 żeby zanoszono b., modlitwy

Heb 5:7 Chrystus zanosił b. oraz gor�ce prośby
Jak 5:16 B. prawego

BŁ�D, Hi 6:24 Pomóżcie mi zrozumieć mój b.
Ps 40:12 moje b. s� liczniejsze niż włosy

BŁ�KA
´
C SI�, Ps 119:176 B. jak zagubiona owca

Iz 53:6 Wszyscy b. jak owce
BŁOGOSŁAWI

´
C, Lb 6:24 Oby Jehowa ci b.

Łk 6:28 b. tym, którzy was przeklinaj�
Rz 12:14 B. tym, którzy was prześladuj�

BŁOGOSŁAWIE
´
NSTWO, Pwt 30:19 do wyboru b.

Prz 10:22 wzbogaca b. Jehowy
Mal 3:10 zlej� tyle b., niczego nie b�dzie brakować

BŁOGOSŁAWIONY, Sdz 5:24 Jael b. wśród kobiet
Jn 12:13 B., który przychodzi w imieniu Jehowy

BŁYSKAWICA, Mt 24:27 jak b. ukazuje si�
Łk 10:18 Szatan spadł już z nieba niczym b.

BOGACTWO,
Ps 62:10 Jeśli pomnaża si� b., nie skupiaj si� na tym
Prz 11:28 Kto ufa b., ten upadnie
Prz 30:8 Nie daj mi ani ubóstwa, ani b.
Kzn 5:10 kto kocha b., nie nasyci si� dochodem
Mt 13:22 zwodnicza moc b.
Łk 16:9 przyjaciół za pomoc� nieprawego b.

BOGATY, Kpł 19:15 Nie wolno ci faworyzować b.
Jer 9:23 niech b. nie szczyci si� bogactwem
Łk 14:12 Kiedy wydajesz obiad, nie spraszaj b.
1Tm 6:9 postanawiaj� być b., wpadaj� w sidło
1Tm 6:17 s� b., żeby nie myśleli o sobie dużo
Obj 3:17 Mówisz: Jestem b.

BOJA
´
Z

´
N PRZED JEHOW�, Ps 19:9 B. jest czysta

Ps 111:10 B. jest pierwszym krokiem do m�drości
Prz 8:13 B. oznacza nienawidzenie zła

BO
˙
ZEK, Ps 115:4 ich b. to srebro i złoto

1Jn 5:21 strzeżcie si� b.
B

´
OG, Pwt 10:17 Jehowa to B. bogów i Pan panów
Mt 27:46 B. mój, czemu mnie opuściłeś?
Jn 1:18

˙
Zaden człowiek nigdy nie widział B.

Jn 17:3 poznać Ciebie, jedynego prawdziwego B.
Jn 20:17 Id� do B. swojego i B. waszego
1Ko 8:4 jest tylko jeden B.
2Ko 4:4 b. tego świata zaślepia umysły
Ef 4:6 jeden B. i Ojciec wszystkich
1Jn 4:8 B. jest miłości�

B
´
OL, Prz 17:25 Głupi syn zasmuca i przysparza b.
Rz 8:22 do tej pory całe stworzenie zaznaje b.
Rz 9:2 w sercu smutek i nieustanny b.

BRAMA, Mt 7:13 Wchodźcie przez ciasn� b.
BRAT, Prz 17:17 jest b. w chwilach udr�ki

Prz 18:24 przyjaciel bardziej przywi�zany niż b.
Mt 13:55 a jego b.: Jakub, Józef, Szymon i Judas
Mt 23:8 wy wszyscy jesteście b.
Mt 25:40 co zrobiliście dla moich b., to dla mnie
1Ko 5:11 uznawany za b., dopuszcza si� niemoralności
1Pt 2:17 kochajcie wszystkich b.
1Pt 5:9 wszyscy wasi b. na świecie

BRONI
´
C, 1Pt 3:15 gotowi b. swojej nadziei przed każdym

BRO
´
N, Iz 54:17

˙
Zadna b. przeciwko tobie

2Ko 10:4 B., któr� walczymy, nie jest cielesna
BRZEMI�, Gal 6:2 Noście b. jedni drugich
BRZUCH, Flp 3:19 Ich bogiem jest b.
BUDOWA

´
C (SI�), Ps 127:1 Jeżeli Jehowa nie b.

Łk 17:28 sadzili, b.
1Ko 3:10 niech każdy zwraca uwag�, w jaki sposób b.
1Ko 8:1 wiedza wbija w pych�, a miłość b.
1Ko 10:23 Wszystko wolno, ale nie wszystko b.
Judy 20 b. na swojej najświ�tszej wierze

BUNTOWNICY, Prz 24:21 Nie zadawaj si� z b.
BUNTOWNICZO

´
S

´
C, 1Sm 15:23 B. tym co wróżbiarstwo

BUNTOWNIK, Lb 20:10 Słuchajcie, b.!
BURZY

´
C, Rz 14:20 Przestańcie b. dzieło Boże

BYK, Wj 21:28 Jeżeli b. pobodzie m�żczyzn�
Pwt 25:4 Nie nakładaj b. kagańca, gdy młóci
Prz 7:22 idzie za ni� jak b. na rzeź
Oz 14:2 ofiar� wysławiania niczym z młodych b.
1Ko 9:9 Czy to o b. Bóg si� martwi?

C
CAŁOPALENIE, Iz 1:11 Dosyć mam waszych c.
CAŁY, 1Kn 28:9 służ Bogu c. sercem
CEL, Iz 55:11 słowo nie wróci, jeśli nie osi�gnie c.

1Ko 9:26 nie biegn�, jakbym nie znał c.
CENA, 1Ko 7:23 Zostaliście kupieni za określon� c.
CENI

´
C, Flp 2:29 zawsze c. takich ludzi

CENNY, Ps 72:14 ich życie b�dzie c. w jego oczach
Dn 9:23 jesteś dla Boga bardzo c.

CEZAR, Mt 22:17 Czy wolno płacić podatek C.?
Mk 12:17 To, co C., spłacajcie C.
Jn 19:12 Jeżeli go zwolnisz, nie jesteś przyjacielem C.
Jn 19:15 Nie mamy króla oprócz C.
Dz 25:11 Odwołuj� si� do C.!

CHCIWIEC, 1Ko 5:11 przestali utrzymywać kontakty z c.
1Ko 6:10 c. nie odziedzicz� Królestwa

CHCIWO
´
S

´
C, Łk 12:15 strzeżcie si� wszelkiego rodzaju c.

Kol 3:5 c., która jest bałwochwalstwem
CHERUB, Rdz 3:24 umieścił c. oraz wiruj�cy miecz

Eze 28:14 namaszczonym c., wyznaczonym
CH�TNIE, 1Kn 29:17 C. ofiarowałem Ci wszystko

Ps 51:12 spraw, żebym c. okazywał posłuszeństwo
Ps 110:3 lud c. stawi si� do dyspozycji
2Ko 8:12 Bo jeśli ktoś daje c.
1Pt 5:2 Paście trzod� Boż� c.

CHLEB, Neh 9:15 Dałeś im c. z nieba
Ps 37:25 ani żeby jego dzieci szukały c.
Iz 55:2 Czemu wydajecie na to, co nie jest c.?
Mt 4:4 Człowiek ma żyć nie samym c.
Mt 6:11 Daj nam c. na ten dzień
Mt 26:26 Jezus wzi�ł c., po czym połamał go
Jn 6:35 jestem c. życia
1Ko 10:17 c. jest jeden, wszyscy jemy ten jeden c.

CHŁOPIEC, Iz 11:6 poprowadzi je mały c.
Jer 1:7 Nie mów: Jestem jeszcze c.

CHMURA, Kzn 11:4 kto patrzy na c., nie b�dzie ż�ł
CHODZI

´
C, Mi 6:8 był skromny, c. ze swoim Bogiem

CHOROBA, Iz 53:4 on dźwigał nasze c.
Mt 9:35 Leczył wszelkie c.

CHOROWA
´
C, Jak 5:14 Jeśli ktoś z was c.

CHORY, Iz 33:24 mieszkaniec nie powie: Jestem c.
CHRONIONY, Ps 91:1 b�dzie c. przez Wszechmocnego
CHRYSTUS, Mt 16:16 Ty jesteś C., Syn Boga żywego

Łk 24:26 Czy C. nie musiał tego wycierpieć?
Jn 17:3 tego, którego posłałeś, Jezusa C.
Dz 18:28wykazywał na podstawie Pism, że Jezus jestC.
1Ko 11:3 głow� C. jest Bóg

CHRZCI
´
C, Mt 28:19 pozyskujcie uczniów. C. ich

CHRZEST, Łk 3:3 c. na znak skruchy
Rz 6:4 Przez c. w jego śmierci z nim pogrzebani
1Pt 3:21 c. teraz was wybawia

CHRZE
´
SCIJANIN, Dz 11:26 nazwano uczniów c.

CHWALI
´
C, Prz 27:2 Niech ci� c. ktoś inny
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CHWAŁA, Rz 3:23 daleko im do c. Bożej

Rz 8:18 w porównaniu z c., która ma si� ujawnić
1Ko 10:31 wszystko róbcie na c. Boż�
2Pt 2:10 znieważaj� tych, których Bóg obdarzył c.
Obj 4:11 Jehowo, Tobie należy si� c.

CHWILA, Ps 30:5 Jego gniew odczuwa si� tylko przez c.
CHWILKA, Iz 26:20 Schowaj si� na c.
CHWILOWY, 2Ko 4:17 ucisk jest c.
CIAŁO, Rdz 2:24 stan� si� jednym c.

Hi 33:25 Niech c. stanie si� j�drniejsze
Mt 10:28 nie bójcie si� tych, którzy zabijaj� c.
Mt 26:26 jedzcie. Ten chleb oznacza moje c.
Rz 6:13 oddajcie Bogu swoje c.
Rz 8:5 ci, którzy żyj� w zgodzie z c.
Rz 12:1 oddajcie swoje c. jako żyw� ofiar�
1Ko 7:4 m�ż nie ma władzy nad swoim c., tylko żona
1Ko 12:18 Bóg rozmieścił cz�ści c.
1Ko 15:44 Zasiewa si� c. fizyczne
1Ko 15:50 c. i krew nie odziedzicz� Królestwa
Gal 5:19 Wyraźnie widoczne s� uczynki c.
Flp 3:21 przemieni nasze znikome c.

CIASNY, Mt 7:13 Wchodźcie przez c. bram�
CI�

˙
ZA, Wj 21:22 wyrz�dz� krzywd� kobiecie w c.

CICHY, 1Pt 3:4 pi�kno c. i łagodnego ducha
CIELEC, Wj 32:4 wykonał pos�g c.
CIELESNY, 1Ko 2:14 człowiek c. nie przyjmuje tego

1Ko 3:3 bo dalej jesteście c.
Kol 2:18 chełpi si� c. sposobem myślenia

CIEL�, Iz 11:6 c., lew—b�d� razem
CIEMNO

´
S

´
C, Iz 60:2 C. okryje ziemi�

Jl 2:31 Słońce zamieni si� w c.
Mt 4:16 Lud w c. zobaczył wielkie światło
Jn 3:19 ludzie bardziej pokochali c.
Ef 4:18 pod wzgl�dem umysłowym w c.
1Pt 2:9 który was powołał z c.

CIE
´
N, 1Kn 29:15 Nasze dni na ziemi s� jak c.

Kol 2:17 s� tylko c. tego, co ma nadejść
Jak 1:17 nie zmienia si� jak przesuwaj�ce si� c.

CIERNISTY, Dz 7:30 w c. krzewie ukazał mu si� anioł
CIER

´
N, Mk 15:17 upletli koron� z c. i włożyli

2Ko 12:7 mam w ciele c.
CIERPIE

´
C, Iz 38:14 Jehowo, tak bardzo c. Wesprzyj

Rz 8:17 jesteśmy dziedzicami, jeśli z nim c.
1Ko 12:26 jedna cz�ść ciała c., wszystkie inne cierpi�
Flp 1:29 dost�piliście zaszczytu, żeby dla niego c.
1Pt 3:14 c. za to, że jesteście prawi, szcz�śliwi

CIERPIENIE, Rz 5:3 Radujmy si�, c. rodzi wytrwałość
Rz 8:18 nasze obecne c. nic nie znacz�
Heb 2:10 Pełnomocnik wydoskonalony przez c.
1Pt 5:9 wiedz�c, że takich samych c.

CIERPLIWO
´
S

´
C,

Prz 25:15 Dzi�ki c. można przekonać zwierzchnika
Rz 9:22 Bóg z ogromn� c. tolerował naczynia gniewu
Jak 5:8 okazujcie c. Umocnijcie swoje serca
2Pt 3:9 Jehowa okazuje wam c.
2Pt 3:15 c. Pana uważajcie za wybawienie

CIERPLIWY, Neh 9:30 Ty wiele lat byłeś c.
1Ko 13:4 Miłość jest c. i życzliwa
1Ts 5:14 wobec wszystkich b�dźcie c.

CIESZY
´
C (SI�), 1Kn 29:9 Ludzie c. ze składania ofiar

Prz 8:30 Byłam kimś, z kogo szczególnie c.
Kzn 8:15 nie ma nic lepszego, niż jeść i pić, i c.
Dz 5:41 Odeszli sprzed Sanhedrynu, c.
Rz 12:15 C. z tymi, którzy c. Płaczcie z tymi
Flp 3:1 c., że pozostajecie w jedności z Panem
3Jn 4 c. mnie, gdy dzieci chodz� drog� prawdy

CIE
´
SLA, Mk 6:3 Czy to nie c., syn Marii?

CI�
˙
ZAR, Ps 38:4 grzechy s� dla mnie jak ogromny c.

Ps 68:19 Jehowa codziennie nosi nasze c.
Łk 11:46 wkładacie na ludzi c.
Dz 15:28 nie nakładać dodatkowego c.
Gal 6:5 Każdy poniesie swój własny c.
Heb 12:1 odrzućmy wszelki c.
Obj 2:24 Nie nakładam na was żadnego c.

CI�
˙
ZARNA, 1Ts 5:3 jak bóle porodowe na kobiet� c.

CODZIENNA OFIARA, Dn 11:31 i usun� c.
C

´
ORKA, Jl 2:28 synowie oraz c. b�d� prorokować
Łk 8:49 Twoja c. umarła
Dz 21:9 cztery c. w stanie wolnym prorokowały
2Ko 6:18 b�dziecie dla mnie synami i c.

CUDOWNIE, Ps 139:14 c. mnie uczyniłeś
CUDZOŁO

˙
ZNIK, 1Ko 6:9 c. nie odziedzicz� Królestwa

CUDZOŁO
˙
ZY

´
C, Wj 20:14 Nie wolno ci c.

CUDZOŁ
´
OSTWO, Mt 5:28 już popełnił c. w sercu

Mt 19:9 i poślubia inn� kobiet�, popełnia c.
CUDZOZIEMIEC, Wj 22:21 Nie wolno źle traktować c.

Lb 9:14 Ten sam przepis ma obowi�zywać c.
Pwt 10:19 kochajcie c.

CYRUS, Ezd 6:3 C.: Niech dom zostanie odbudowany
Iz 45:1 pomazańca, C., wzi�ł za praw� r�k�

CYSTERNA, Prz 5:15 Pij wod� z własnej c.
CZARY, Dz 13:6 Bar-Jezus, który uprawiał c.
CZAS, Kzn 9:11 wszystkich dosi�ga c. i przypadek

Dn 7:25 na c., c. i pół c.
Łk 21:24 c. wyznaczone narodom
Jn 7:8 c. na mnie jeszcze nie nadszedł
1Ko 7:29 pozostało niewiele c.
Ef 5:16 róbcie jak najlepszy użytek ze swojego c.

CZCI
´
C, Mt 4:10 Jehow�, swojego Boga, masz c.

CZEKA
´
C, Mi 7:7 B�d� cierpliwie c. na Boga

CZERWONY, Rdz 25:30 daj mi szybko troch� tego c.
CZ�

´
SCIOWY, 1Ko 13:9 Nasza wiedza jest c.

CZ�
´
S

´
C, 1Ko 12:18 Bóg rozmieścił c. ciała

CZŁOWIEK BEZPRAWIA, 2Ts 2:3 dopóki nie ujawni si� c.
CZOŁO, Eze 3:9 twoje c. twardszym niż krzemień

Eze 9:4 zrób znak na c. ludzi
CZOSNEK, Lb 11:5 mieliśmy cebule i c., za tym t�sknimy
CZUWA

´
C, Mt 26:41 Stale c. i wci�ż si� módlcie

Łk 21:36 C., zanosz�c błagania
Jn 17:12 sam nad nimi c.
1Ko 16:13 C., stójcie mocno w wierze
Obj 16:15 Szcz�śliwy ten, kto c.

CZYSTY, Hab 1:13 Zbyt c. masz oczy, żeby patrzeć
Sof 3:9 zmieni� j�zyk ludów na c. mow�
Mt 5:8 Szcz�śliwi, którzy maj� c. serce
Jn 15:3 jesteście c. dzi�ki temu, co do was mówiłem

CZYTA
´
C, Pwt 17:19 Ma c. go przez wszystkie dni życia

Dz 8:30 Czy rozumiesz, co c.?
D

DALEKO, Dz 17:27 nie jest On d. od nikogo z nas
DAR, 2Kn 31:10 ludzie zacz�li przynosić d.

Ps 127:3 Dzieci s� d. od Jehowy
Rz 6:23 Bóg daje nam w d. życie wieczne
Rz 12:6 Mamy różne d.
1Ko 7:7 każdy ma od Boga własny d.
Ef 4:8 dał d. w postaci ludzi
Jak 1:17 Każdy dobry d. pochodzi z góry

DAREMNY, 1Ko 15:58 wasz trud dla Pana nie jest d.
DARMO, Iz 65:23 Nie b�d� si� trudzić na d.

Mt 10:8 Otrzymaliście za d., za d. dawajcie
Obj 22:17 niech za d. bierze wod� życia

DAWA
´
C, Łk 12:48 dużo d., dużo b�dzie si� ż�dać

DAWANIE, Dz 20:35 Wi�cej szcz�ścia z d.
DAWID, 1Sm 16:13 Samuel namaścił D.

Łk 1:32 tron D., jego ojca
Dz 2:34 D. nie poszedł do nieba

D�
˙
ZY

´
C, Rz 14:19 D. do tego, co sprzyja pokojowi

DBA
´
C, 1Tm 5:8 Kto nie d. o swoich

DECH, Rdz 2:7 tchn�ł w jego nozdrza d. życia
DELIKATNY, 1Ts 2:7 staliśmy si� d. jak matka

2Tm 2:24 ma być d. dla wszystkich
1Pt 3:7 kobiety słabsze niczym d. naczynia

DEMON, Dz 16:16 nieczystego ducha—d. wróżbiarstwa
1Ko 10:20 narody składaj� w ofierze d.
1Ko 10:21 nie możecie jeść ze stołu d.
Jak 2:19 d. wierz� i drż�



DENAR, Łk 7:41 zadłużeni—jeden na 500 d.
DESZCZ, Rdz 7:12 Ulewny d. padał 40 dni

Pwt 11:14 zapewni d. jesienny i wiosenny
Pwt 32:2 pouczenia b�d� spływać jak d.
Iz 55:10 Jak d. czy śnieg spada i nie wraca
Mt 5:45 d. pada na prawych i nieprawych

DIABEŁ, Mt 25:41 ogień wieczny dla D. i jego aniołów
Łk 8:12 przychodzi D. i zabiera słowo z ich serc
Jn 8:44 Waszym ojcem jest D.
Ef 4:27 Nie dawajcie przyst�pu D.
Ef 6:11 niezachwiani wobec działań D.
Jak 4:7 przeciwstawcie si� D., a od was ucieknie
1Pt 5:8 D. kr�ży jak rycz�cy lew
1Jn 3:8 zniszczyć wszystko, czego dokonał D.
Obj 12:12 biada, ponieważ zst�pił do was D.
Obj 20:10 D. wrzucony do jeziora ognia

DINA, Rdz 34:1 D. miała zwyczaj sp�dzać czas
DŁU

˙
ZNIK, Rz 1:14 d. wykształconych i niewykształconych

DŁU
˙
ZNY, Rz 13:8 nie b�dźcie nic d. oprócz miłości

DNI OSTATNIE, 2Tm 3:1 w d. nastan� krytyczne czasy
DOBRA NOWINA, Iz 52:7 widok tego, kto niesie d.

Mt 24:14 ta d. o Królestwie b�dzie głoszona
Łk 4:43 musz� głosić d., bo po to zostałem posłany
Rz 1:16 Nie wstydz� si� d.
1Ko 9:16 Biada mi, gdybym nie głosił d.!
1Ko 9:23 Wszystko robi� ze wzgl�du na d.

DOBRO, Rdz 3:5 podobni do Boga, znali d. i zło
Pwt 10:13 przestrzegał przykazań dla twojego d.
Rz 7:19 Nie czyni� d., którego chc�
Gal 6:10 wyświadczajmy d. wszystkim

DOBRY, Rdz 1:31 wszystko, co uczynił, było bardzo d.
Pwt 8:16 by w przyszłości wyszło wam to na d.
Rz 5:7 za d. ktoś odważyłby si� umrzeć
Rz 15:1 nie myśleć o tym, co d. dla nas samych
Rz 15:2 niech każdy robi to, co d. dla bliźniego
Rz 15:3 Chrystus nie myślał, co d. dla niego

DOCH
´
OD, Kzn 5:10 nigdy nie nasyci si� d.

DOGODNY, Łk 4:13 Diabeł odst�pił do innego d. czasu
DOJRZAŁO

´
S

´
C, Heb 6:1 wytrwale zmierzajmy do d.

DOJRZAŁY, Ef 4:13 aż staniemy si� ludźmi d.
Heb 5:14 dla ludzi d., którzy dzi�ki korzystaniu

DOKŁADNA WIEDZA, Rz 10:2 brakuje im d.
Kol 3:10 osobowość pod wpływem d. si� odnawia

DOKŁADNIE POZNA
´
C, 1Tm 2:4 chce, żeby ludzie d.

DOM, 2Sm 7:13 zbuduje d. dla mojego imienia
Ps 27:4 chciałbym mieszkać w d. Jehowy
Ps 101:2 b�d� post�pował w d. w nieskazitelności
Ps 127:1 Jeżeli Jehowa nie buduje d.
Iz 56:7 nazwany d. modlitwy dla wszystkich
Iz 65:21 Pobuduj� d. i b�d� w nich mieszkać
Łk 2:49 powinienem być w d. swojego Ojca
Jn 2:16 robić z d. mojego Ojca miejsce handlu
Jn 14:2 W d. mojego Ojca jest wiele mieszkań
Dz 5:42 od d. do d. stale nauczali
Dz 7:48 Najwyższy nie mieszka w d.
Dz 20:20 nauczania was publicznie i od d. do d.
2Ko 5:1 otrzymamy wieczny d. w niebiosach
Heb 3:4 każdy d. jest przez kogoś zbudowany

DOMY
´
SLA

´
C SI�, Mt 24:44 o godzinie, której nie d.

DORADCA, Prz 15:22 dzi�ki wielu d. osi�ga si� cel
Iz 9:6 B�d� go nazywać Cudownym D.

DORKAS, Dz 9:36 uczennica o imieniu Tabita, D.
DOROSŁY, 1Ko 14:20 pod wzgl�dem rozumienia d.
DOSKONAŁY, Pwt 32:4 Skała—d. s� Jego dzieła

Ps 19:7 Prawo Jehowy jest d.
Mt 5:48 d., tak jak wasz Ojciec jest d.

DOSTATEK,
Łk 12:15 życie nie zależy od tego, choćby opływał w d.

DO
´
SWIADCZA

´
C, 1Pt 2:3 d., że Pan jest życzliwy

DOTYKA
´
C, Prz 6:29 kto jej d., nie uniknie kary

Iz 52:11 nie d. niczego nieczystego!
Mt 8:3 d. go i rzekł: Chc�!
2Ko 6:17 przestańcie d. tego, co nieczyste

D
´
OŁ, Prz 26:27 Kto kopie d., sam do niego wpadnie
Mt 15:14 ślepy prowadzi ślepego, wpadn� do d.

DRACHMA, Łk 15:8 ma 10 d. i jedn� z nich zgubi
DRA

˙
ZLIWY, Prz 21:19 mieszkać z kłótliw�, d. żon�

DREWNO, Prz 26:20 Gdzie nie ma d., ogień gaśnie
DROGA, Prz 16:25 Jakaś d. wydaje si� słuszna

Iz 30:21 To jest ta d. Ni� idźcie
Mt 7:14 w�ska d. prowadz�ca do życia
Mt 13:4 niektóre ziarna upadły przy d.
Jn 14:6 Ja jestem d., prawd� i życiem
Dz 9:2 zwolennika D., którego tam znajdzie

DROGOCENNY, 1Pt 1:19 d. krwi� Chrystusa
DRUGA

´
SMIER

´
C, Obj 2:11 nie dosi�gnie d.

Obj 20:6 Takich nie dosi�gnie d.
Obj 20:14 do jeziora ognia, które oznacza d.

DRUGIE OWCE, Jn 10:16 Mam też d., nie z tej owczarni
DRZEWO, Rdz 2:9 d. poznania dobra i zła

Rdz 2:9 d. życia w środku ogrodu
Ps 1:3 jak d. zasadzone nad strumieniami
Iz 61:3 nazywani wielkimi d. prawości
Eze 47:12 Nad brzegami rzeki b�d� rosn�ć d.
Dn 4:14 Zr�bcie to d.! Odetnijcie gał�zie
Obj 2:7 Zwyci�żaj�cemu dam jeść z d. życia
Obj 22:14 mieć prawo jeść owoce z d. życia

DRZEWO FIGOWE, 1Kl 4:25 każdy pod winorośl� i d.
Mi 4:4 Każdy pod winorośl� i d.
Mt 21:19 d. natychmiast uschło
Mk 13:28 wyci�gnijcie nauk� z przykładu d.

DRZEWO OLIWNE, Ps 52:8 jak d. w domu Bożym
DRZWI, Jn 20:19 zamkn�li d. Wtedy Jezus zjawił si�

1Ko 16:9 wielkie d. prowadz�ce do działalności
Obj 3:20 stoj� u d. i pukam

DR
˙
ZENIE, Flp 2:12 z d. wypracowujcie wybawienie

DUCH, Lb 11:25 wzi�ł cz�ść d.
1Sm 16:13 d. Jehowy wzmacniał Dawida
2Sm 23:2 Mówił przeze mnie d. Jehowy
Ps 51:10 daj mi nowego, niezłomnego d.
Ps 51:17 Ofiar�, która cieszy Boga, skruszony d.
Ps 104:29 Gdy odbierasz im d., gin�
Ps 146:4 D. uchodzi, a on wraca do ziemi
Kzn 12:7 d. wraca do Boga, który go dał
Iz 61:1 Jehowa dał mi swojego d.
Jl 2:28 wylej� swojego d. na najróżniejszych ludzi
Za 4:6 nie dzi�ki ludzkiej sile, dzi�ki mojemu d.
Mt 3:16 d. Bożego zst�puj�cego niczym goł�b
Mt 12:31 bluźnierstwo przeciwko d. nieprzebaczone
Mt 26:41 D. jest ochoczy, ale ciało słabe
Łk 23:46 w Twoje r�ce powierzam swojego d.
Jn 16:13 d. prawdy—pokieruje wami
Rz 8:16 d. Boży z naszym d. zaświadcza
Rz 8:26 d. ujmuje si� w zwi�zku z westchnieniami
Gal 5:16 Stale post�pujcie w zgodzie z d.
Gal 5:22 owocem d. jest miłość
Gal 6:8 kto sieje z myśl� o d.
Ef 6:12 walczymy z armi� niegodziwych d.
1Pt 3:18 ożywiony w d.

DUCH
´
SWI�TY, Ps 51:11 nie odbieraj mi swojego d.

Łk 1:35 Zst�pi na ciebie d. i osłoni ci�
Łk 3:22 pod postaci� goł�bia zst�pił d.
Łk 11:13 Ojciec da d. tym, którzy Go prosz�
Jn 14:26 d. nauczy was i przypomni wam
Dz 1:8 Gdy zst�pi d., otrzymacie moc
Dz 2:4 wszyscy zostali napełnieni d.
Dz 5:32 d. Bóg daje podporz�dkowanym Mu
Ef 4:30 Nie zasmucajcie d. Bożego

DUCHOWY, Mt 5:3 świadomi swoich potrzeb d.
Jn 4:24 Bóg jest istot� d.; oddawać Mu cześć duchem
Rz 1:11 podzielić si� z wami jakimś d. darem
1Ko 2:15 człowiek d. potrafi rozs�dzić wszystko
1Ko 15:44 wskrzeszone zostaje ciało d.
2Ko 3:17 Jehowa jest istot� d.

DUSZA, Lb 31:28 jedn� d. spośród ludzi, owiec i kóz
Eze 18:4 D., która grzeszy, ta umrze
Mt 22:37 Masz kochać Jehow� cał� d.
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Ef 6:6 z całej d. spełniaj� wol� Boż�
Kol 3:23 Cokolwiek robicie, róbcie z całej d.

DZIADKOWIE, 1Tm 5:4 oddawać d., co im si� należy
DZIAŁ, Dn 12:13 powstaniesz, by otrzymać d.
DZIAŁA

´
C, Jn 5:17 Mój Ojciec cały czas d.

DZIAŁANIE, 1Pt 1:13 przygotujcie si� do d.
DZIECKO, Pwt 31:12 Zbierzcie m�żczyzn, kobiety, d.

Sdz 13:8 niech nas pouczy, jak post�pować z d.
Ps 8:2 Słowami z ust d.
Prz 22:6 d. nie zejdzie z niej, nawet gdy si� zestarzeje
Mt 11:16 Podobne jest do małych d. na rynkach
Mt 18:3 jeśli si� nie staniecie jak d.
Mt 19:14 Zostawcie te d. i nie zabraniajcie im
Łk 9:47 wzi�ł małe d., postawił je
Łk 10:21 ukryłeś przed m�drcami, wyjawiłeś d.
Rz 8:21 wspaniałej wolności d. Bożych
1Ko 7:14 wasze d. byłyby nieczyste
1Ko 13:11 myślałem jak d., rozumowałem jak d.
1Ko 14:20 B�dźcie małymi d. co do zła
2Ko 12:14 nie d. powinny odkładać dla rodziców
Ef 6:1 D., b�dźcie posłuszne rodzicom
1Jn 3:2 teraz jesteśmy d. Bożymi

DZIEDZIC, Jer 23:5 wzbudz� Dawidowi d.
Rz 8:17 d. Boga, współdziedzicami Chrystusa
Gal 3:29 potomstwem Abrahama, d. zgodnie

z obietnic�
DZIEDZICTWO, Lb 18:20 jestem twoj� cz�ści� i twoim d.

Lam 3:24 Jehowa jest moim d.
Ef 1:18 bogactwo jako d. dla świ�tych
1Pt 1:4 d. nieskalane i nieprzemijaj�ce

DZIELI
´
C SI�, Rz 12:13 D. stosownie do ich potrzeb

DZIELNY, Prz 31:29 wiele d. kobiet, ty przewyższasz je
DZIEŁO, Ps 104:24 Jehowo, jak liczne s� Twoje d.!

Jn 14:12 dokona d. nawet wi�kszych
DZIE

´
N, Ps 84:10 d. na Twoich dziedzińcach jest lepszy

Eze 4:6 d. za rok, d. za rok
Mt 24:36 O tym d. i godzinie nie wie nikt
2Pt 3:8 jeden d. jest jak tysi�c lat

DZIE
´
N JEHOWY, Jl 2:1 nadchodzi d.! Bo jest już bliski!

Am 5:18 co d. b�dzie dla was oznaczał?
Sof 1:14 Bliski jest wielki d.! Jest bliski
1Ts 5:2 d. przyjdzie jak złodziej
2Ts 2:2 że niby już nastał d.
2Pt 3:12 oczekujcie d. i stale o nim pami�tajcie

DZIESI�TY, Neh 10:38 Lewici, d. cz�ść dziesi�ciny
DZIESI�CINA, Mal 3:10 Przynieście do spichlerza cał� d.
DZIESI�

´
C PRZYKAZA

´
N, Wj 34:28 spisał na tablicach D.

DZIEWCZYNKA, 2Kl 5:2 wzi�li do niewoli mał� d.
Mk 5:42 D. wstała i zacz�ła chodzić

DZIEWICA, Mt 25:1 Z Królestwem jest jak z 10 d.
DZI�KOWA

´
C, Ps 92:1 Dobrze jest d. Tobie, Jehowo

Ps 95:2 Przyjdźmy przed Niego, d. Mu
Jn 11:41 Ojcze, d. Ci, że mnie wysłuchałeś
1Ko 1:4 Zawsze d. za was Bogu
Ef 5:20 za wszystko d. naszemu Bogu

DZIWI
´
C SI�, 1Pt 4:4 d., że już nie biegniecie z nimi

E
EDEN, Rdz 2:8 Bóg zasadził ogród w E.
EFEZ, 1Ko 15:32 walczyłem w E. z dzikimi zwierz�tami
EGIPT, Mt 2:15 Z E. wezwałem swojego syna
EKSCELENCJA, Dz 24:3 Wasza E. Feliksie
ELEMENTARNE ZASADY, Gal 4:9 powracacie do e.
ELIASZ, Jak 5:17 E. był człowiekiem takim jak my
ENERGIA, Iz 40:29 Zm�czonemu dodaje e.
EPIDEMIA, Łk 21:11 w jednym miejscu po drugim e.
EPILEPTYK, Mt 4:24 e. i sparaliżowanych uzdrawiał
EUNUCH, Iz 56:4 E. wybieraj� to, co sprawia mi radość

Mt 19:12 s� e., którzy si� takimi urodzili
Dz 8:27 przejeżdżał tamt�dy etiopski e.

EWANGELIZATOR, Dz 21:8 do domu e. Filipa
2Tm 4:5 wykonuj zadanie e.

EWODIA, Flp 4:2 Wzywam E. i wzywam Syntych�
EZAW, Rdz 25:34 E. wzgardził prawem pierworodnego

Heb 12:16 nie docenia rzeczy świ�tych, tak jak E.
EZDRASZ, Ezd 7:11 E.—kapłanowi, znawcy przykazań
EZECHIASZ, 2Kl 19:14, 15 E. zacz�ł si� modlić do Jehowy

F
FAŁSZ, Ef 4:25 odrzuciliście f., b�dźcie prawdomówni
FAŁSZOWA

´
C, 2Ko 4:2 ani nie f. słowa Bożego

FAŁSZYWY, Mt 24:24 powstan� f. chrystusowie
Mt 26:59 próbowali zdobyć f. zeznania
Gal 2:4 f. bracia wślizgn�li si� niczym szpiedzy

FILAR, Gal 2:9 uważani za f.
1Tm 3:15 b�d�cym f. i podpor� prawdy

FILIP, Dz 8:26 anioł Jehowy rzekł do F.
Dz 21:8 ewangelizator F. był jednym z siedmiu

FILOZOFIA, Kol 2:8 nie wzi�ł was w niewol� przez f.
FILOZOFOWIE, Dz 17:18 epikurejscy i stoiccy f.
FORTYFIKACJA, Łk 19:43 f. z zaostrzonych pali
FOTEL S�DZIOWSKI, Jn 19:13 Piłat zasiadł na f.
FR�DZLE, Lb 15:39 Te f. maj� wam przypominać
FUNDAMENT, Łk 6:48 położył f. na skale

Rz 15:20 nie budować na cudzym f.
1Ko 3:11 nikt nie może położyć f. oprócz Chrystusa

FUNKCJA, Rz 12:4 nie wszystkie cz�ści pełni� t� sam� f.
FUNKCJONOWA

´
C, Ef 4:16 każda cz�ść ciała właściwie f.

G
GABRIEL, Łk 1:19 Jestem G., stoj� tuż przed Bogiem
GAŁ�

´
Z, Jn 15:4 g. nie wydaje owoców w oderwaniu

GAMALIEL, Dz 22:3 wykształcenie zdobyłem u stóp G.
GARDZI

´
C, Iz 53:3 Był kimś, kim ludzie g. i kogo unikali

GARNCARZ, Iz 64:8 My jesteśmy glin�, Ty naszym G.
Rz 9:21 Czy g. nie ma władzy nad glin�

GECHAZI, 2Kl 5:20 G. pomyślał sobie: pobiegn� za nim
GEDEON, Sdz 7:20 Miecz Jehowy i G.!
GEHENNA, Mt 10:28 dusz� i ciało może zgładzić w G.
GIBEON, Joz 9:3 mieszkańcy G. usłyszeli
GLEBA, Mt 13:23 w wypadku ziarna na urodzajnej g.
GLINA, Iz 45:9 Czy g. może powiedzieć do Garncarza

Iz 64:8 My jesteśmy g., a Ty Garncarzem
Dn 2:42 palce cz�ściowo z żelaza, cz�ściowo z g.

GŁADKI, Rz 16:18 g. słówkami zwodz�
GŁ�BIA, Rz 11:33 g. Bożej szczodrości, m�drości
GŁ�BOKI, 1Ko 2:10 Duch zgł�bia g. zagadnienia

Jak 5:11 Jehowa okazuje g. współczucie
GŁ�BOKO

´
S

´
C, Ef 3:18 w pełni zrozumieć g.

GŁODOWA
´
C, Iz 65:13 Moi słudzy b�d� jeść, a wy g.

GŁOS, 1Kl 19:12 po ogniu spokojny, cichy g.
Jn 5:28 wszyscy w grobach usłysz� jego g.
Jn 10:27 Moje owce słuchaj� mojego g.

GŁOSICIEL, 2Pt 2:5 Noego, g. prawości
GŁOSI

´
C, Mt 9:35 Jezus g. dobr� nowin� o Królestwie

Mt 15:9 g. nauki, które s� nakazami ludzkimi
Łk 8:1 Jezus w�drował, g.
Jn 7:16 Ja nie g. swoich nauk
Rz 10:14 A jak usłysz� bez g.?
2Tm 4:2 G. słowo. Czyń to pilnie
Heb 10:23 Wytrwale g. publicznie o naszej nadziei

GŁOSOWANIE, Łk 23:51 Nie poparł on w g. planów
GŁOSZONY, Mt 24:14 dobra nowina o Królestwie

b�dzie g.
Kol 1:23 dobra nowina była g. na świecie

GŁOWA, Rdz 3:15 Ono zmiażdży ci g.
Dn 2:32 G. pos�gu była z czystego złota
1Ko 11:3 g. kobiety jest m�żczyzna
Ef 5:23 Chrystus jest g. zboru
Ef 5:23 m�ż jest g. żony

GŁ
´
OD, Ps 37:19 w czasie g. b�d� mieli obfitość

Am 8:11 nie g. spowodowany brakiem chleba
Mt 24:7 b�dzie też g.

GŁUCHY, Mk 7:37 Sprawia nawet, że g. słysz�
GŁUPI, Ps 14:1 G. myśli: Nie ma Jehowy
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GŁUPOTA, Prz 19:3 schodzi na zł� drog� przez g.
Prz 22:15 G. tkwi w sercu dziecka
1Ko 3:19 dla Boga m�drość tego świata jest g.

GN�BICIEL, Kzn 4:1 Ich g. mieli władz�
GNIEW, Ps 103:8 Jehowa jest nieskłonny do g.

Prz 14:17 szybko wpada w g., post�puje głupio
Kol 3:8 musicie odrzucić g., obraźliw� mow�

GNIEWA
´
C SI�, Ps 37:8 Przestań g.

GNU
´
SNY, Prz 19:15 g. nie b�dzie miał co jeść

GODNIE, 1Ko 14:40 niech wszystko odbywa si� g.
GODNY, Wj 18:21 wybierz kompetentnych, g. zaufania

Ezd 9:6 Nie jestem g. zwrócić si� do Ciebie
Ps 19:7 Przypomnienia Jehowy g. zaufania
Mt 10:37 kocha bardziej niż mnie, nie jest mnie g.
Łk 15:19 Nie jestem g. nazywać si� twoim synem
Dz 5:41 ciesz�c si�, że okazali si� g. znosić
Ef 4:1 w sposób g. swojego powołania
2Ts 1:5 uznani za g. Królestwa
Tyt 2:10 maj� być całkowicie g. zaufania
Heb 11:38

´
Swiat nie był ich g.

GODZINA, Mt 24:36 O dniu i g. nie wie nikt
GOLGOTA, Jn 19:17 Miejsce Czaszki, z hebrajskiego G.
GOLIAT, 1Sm 17:4 wyszedł pewien żołnierz o imieniu G.
GOLI

´
C, Kpł 21:5 nie mog� g. sobie głowy

GOŁ�B, Mt 3:16 duch Boży zst�puj�cy niczym g.
Mt 10:16 ostrożni jak w�że, niewinni jak g.

GOMORA, Rdz 19:24 spuścił na G. deszcz siarki i ognia
GORCZYCA, Łk 13:19 ziarnko g., które człowiek zasiał
GORLIWO

´
S

´
C, Ps 69:9 G. o Twój dom mnie pożarła

Iz 37:32 W g. dokona tego Jehowa, Bóg Zast�pów
Heb 6:11 odznaczał si� tak� sam� g.

GORLIWY, Rz 10:2 s� g., ale brakuje im wiedzy
Tyt 2:14 lud g. w szlachetnych uczynkach

GORSZY
´
C, Flp 1:10 byli bez skazy i nie g. innych

GORYCZ, Prz 14:10 Tylko serce zna swoj� g.
Ef 4:31 Usuńcie złośliw� g., złość, gniew

GORZKO, Mt 26:75 wyszedł i zacz�ł g. płakać
GO

´
SCINNO

´
S

´
C, Rz 12:13 Prześcigajcie si� w g.

Heb 13:2 Nie zapominajcie o g.
3Jn 8 mamy obowi�zek okazywać g.

GO
´
SCINNY, Tyt 1:7, 8 nadzorca ma być g.

1Pt 4:9 B�dźcie g. bez narzekania
GO

´
S

´
C, Ps 15:1 kto może być g. w Twoim namiocie?

GOTOWO
´
S

´
C, Ef 6:15 g. do głoszenia dobrej nowiny

GOTOWY, Wj 19:8 Jesteśmy g. czynić wszystko
Mt 24:44 okażcie si� g.
Rz 1:15 g. głosić dobr� nowin�

G
´
ORA, Rdz 7:19 Woda zakryła wszystkie g.
Ps 24:3 Kto może wejść na g. Jehowy?
Iz 2:3 wejdźmy na g. Jehowy
Iz 11:9 nie b�d� wyrz�dzać szkody na świ�tej g.
Dn 2:35 stał si� wielk� g. i wypełnił cał� ziemi�
Dn 11:45 świ�t� g. Pi�knej Ziemi

G
´
ORA OLIWNA, Łk 22:39 poszedł w kierunku G.
Dz 1:12 G., leż�cej w pobliżu Jerozolimy

GRABIE
˙
Z, Heb 10:34 przyjmowaliście g. waszego mienia

GRANICE, 1Ts 4:6 nie może przekraczać stosownych g.
GROZA, Prz 3:25 Nie b�dziesz si� bał nagłej g.
GROZI

´
C, 1Pt 2:23 Gdy cierpiał, nie g.

GRO
´
ZBA, Ef 6:9 traktujcie tak samo, nie używajcie g.

GR
´
OB, Hi 14:13 ukryj mnie w g.

Kzn 9:10 w g. nie wykonuje si� pracy
Oz 13:14 Wykupi� swój lud z g.
Jn 5:28 wszyscy, którzy s� w g., usłysz�
Dz 2:31 Chrystus nie został opuszczony w g.
Obj 1:18 Mam klucze śmierci i g.
Obj 20:13 śmierć i g. wydały umarłych

GRZECH, Rdz 4:7 g. czai si� u twoich drzwi
Ps 32:1 Szcz�śliwy ten, którego g. zakryto
Ps 38:18 udr�czył mnie mój g.
Iz 1:18 Choćby wasze g. były jak szkarłat
Iz 38:17 Wszystkie moje g. rzuciłeś za siebie

Iz 53:12 Poniósł g. wielu ludzi
Jer 31:34 już nie b�d� pami�tał ich g.
Mt 18:15 brat popełni przeciw tobie g., idź i powiedz
Mk 3:29 na zawsze b�dzie ci�żył na nim g.
Jn 1:29 Baranek Boży usuwa g. świata!
Dz 3:19 okażcie skruch�, żeby zostały zmazane g.
Rz 3:25 przebaczał g. w przeszłości
Rz 5:12 G. pojawił si� przez jednego człowieka
Rz 6:14 g. nie może nad wami panować
Rz 6:23 zapłat� za g. jest śmierć
1Tm 5:24 g. innych wychodz� na jaw później
Jak 4:17 umie, a nie robi, popełnia g.
Jak 5:15 jeśli popełnił g., uzyska przebaczenie
1Jn 1:7 krew Jezusa oczyszcza nas z g.
1Jn 2:1 gdyby jednak ktoś popełnił g.
1Jn 5:17 Wszelka nieprawość jest g.

GRZESZNIK, Ps 1:5 g. pot�pieni wśród prawych
Łk 15:7 wi�cej radości z g., który okazuje skruch�
Łk 18:13 Boże, b�dź łaskawy dla mnie, g.
Jn 9:31 Wiemy, że Bóg nie wysłuchuje g.
Rz 5:8 Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy g.

GRZESZY
´
C, 1Kl 8:46 nie ma człowieka, który nie g.

Eze 33:14 powiem grzesznikowi, on przestanie g.
Rz 3:23 Wszyscy g., daleko im do chwały Bożej
Jak 3:2 wszyscy wielokrotnie g.

GWARANCJA, Dz 17:31 g. dał przez wzbudzenie go
2Ko 1:22 dał ducha jako g. tego, co ma przyjść
Ef 1:14 jest g. naszego dziedzictwa

GWIAZDA, Ps 147:4 wszystkie g. woła po imieniu
Mt 24:29 po tych dniach ucisku g. b�d� spadać
Obj 2:1 trzyma w prawej r�ce siedem g.

H
HADES. Zob. GR

´
OB.

HANDLOWA
´
C, 2Ko 2:17 nie h. słowem

HARMONIJNIE, Ef 4:16 h. zespolone
HELI, 1Sm 1:3 synowie H.—Chofni i Pinechas
HEŁM, Ef 6:17 Noście h. wybawienia
HENOCH, Rdz 5:24 H. chodził z prawdziwym Bogiem
HIOB, Hi 1:9 Czy H. boi si� Boga bezinteresownie?

Jak 5:11 Słyszeliście o wytrwałości H.
HOMOSEKSUALI

´
SCI,

1Ko 6:9 h. nie odziedzicz� Królestwa
I

IMI�, Rdz 11:4 Dzi�ki temu rozsławimy swoje i.
Wj 3:13 Załóżmy, że zapytaj�: Jakie jest Jego i.?
Wj 3:15 Jehowa to jest moje i. na zawsze
Wj 9:16 żeby moje i. było rozgłaszane po całej ziemi
Wj 20:7 Nie wolno używać i. w sposób niegodny
1Sm 17:45 ale ja id� z i. Jehowy
1Kn 29:13 wysławiamy Twoje pi�kne i.
Ps 9:10 znaj� Twoje i., b�d� Ci ufali
Ps 79:9 ze wzgl�du na swoje wspaniałe i.
Prz 18:10 I. Jehowy to pot�żna wieża
Jer 23:27 nakłonić lud, żeby zapomniał moje i.
Eze 39:25 B�d� gorliwie bronił swojego świ�tego i.
Mal 1:11 Moje i. b�dzie wielkie wśród narodów
Mal 3:16 którzy rozmyślaj� o Jego i.
Mt 6:9 niech b�dzie uświ�cone Twoje i.
Jn 12:28 Ojcze, otocz chwał� swoje i.
Jn 14:14 Gdy poprosicie w moje i., ja to spełni�
Jn 17:26 Dałem im poznać Twoje i.
Dz 4:12 nikt inny nie otrzymał takiego i.
Dz 15:14 wybrać lud, który by nosił Jego i.
Rz 10:13 kto wzywa i. Jehowy, b�dzie wybawiony
Flp 2:9 i., które przewyższa wszelkie inne i.

INTELEKTUALI
´
SCI, Łk 10:21 ukryłeś te rzeczy przed i.

INTERESY, Mt 22:5 Jeden poszedł na pole, drugi do i.
Jak 4:13 b�dziemy robić i. i zarabiać

ISTNIE
´
C, Ps 104:30 posyłasz ducha, zaczynaj� i.

Jn 7:28 i. Ktoś, kto mnie posłał
ISTNIEJ�CY OD DNI PRADAWNYCH, Dn 7:9 I. zasiadł
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I
´
S
´
C, Jn 6:19 zobaczyli, jak Jezus i. po jeziorze
Jn 10:27 Moje owce i. za mn�

IZAAK, Rdz 22:9 Zwi�zał I. r�ce i nogi
IZRAEL, Rdz 35:10 b�dziesz si� nazywał I.

Ps 135:4 I. stał si� Jego szczególn� własności�
Gal 6:16 członkowie I. Bożego zaznaj� pokoju

J
JABŁKO, Prz 25:11 złote j. w srebrnych ornamentach
JAGNI�, Iz 40:11 Ramieniem zbierze j.
JAH, Wj 15:2 J. jest moj� sił� i pot�g�

Iz 12:2 bo J. Jehowa jest moj� sił�
JAKUB 1., Rdz 32:24 człowiek, który zacz�ł walczyć z J.
JAKUB 2., Łk 6:16 Judasa, syna J.
JAKUB 3., Dz 12:2 J., brata Jana, kazał ści�ć
JAKUB 4., Mk 15:40 Maria—matka J. Mniejszego
JAKUB 5., Mt 13:55 a jego bracia: J., Józef

Dz 15:13 Gdy skończyli mówić, zabrał głos J.
1Ko 15:7 ukazał si� J., wszystkim apostołom
Jak 1:1 J., niewolnik Boga i Pana Jezusa

JAMA, Dn 6:7 zostanie wrzucony do lwiej j.
JAN 1., Mt 21:25 Kto upoważnił J. do udzielania chrztu?

Mk 1:9 Jezus ochrzczony przez J. w Jordanie
JAN 2., Jn 1:42 Ty jesteś Szymon, syn J.
JAN 3., Mt 4:21 syna Zebedeusza, i jego brata, J.
JARZMO, 1Kl 12:14 ojciec włożył na was ci�żkie j.

Mt 11:30 moje j. miłe, a moje brzemi� lekkie
JASKINIA, Mt 21:13 robicie z niego j. przest�pców
JA

´
SNIEJ�CY, Iz 14:12 Run�łeś aż z nieba, j.

JEDEN, 1Ko 8:6 j. Bóg, Ojciec, i j. Pan, Jezus
JEDNOMY

´
SLNY,

Dz 15:25 po wypracowaniu j. stanowiska
JEDNORODZONY, Jn 1:18 j. bóg wyjaśnił, jaki On jest

Jn 3:16 dał swojego j. Syna, żeby nikt nie zgin�ł
JEDNO

´
S
´
C, Ps 133:1 miło, gdy bracia mieszkaj� w j.!

Ef 4:3 j. wynikaj�c� z działania ducha
Ef 4:13 dojdziemy do j. pod wzgl�dem wiary
Flp 2:2 zachowujcie całkowit� j.

JEDZENIE, Dz 14:17 Dawał deszcze, pod dostatkiem j.
JEFTE, Sdz 11:34 J. wrócił, wyszła mu naprzeciw córka
JEHOSZAFAT, 2Kn 20:3 J. si� przestraszył
JEHOWA, Wj 3:15 J. to jest moje imi� na zawsze

Wj 5:2 kto to jest ten J.? Nie znam żadnego J.
Wj 6:3 jeśli chodzi o moje imi�, J., nie dałem si� poznać
Wj 20:7 Nie używać imienia J. w sposób niegodny
Pwt 6:5 Masz kochać J. całym sercem
Pwt 7:9 J. jest Bogiem prawdziwym, wiernym
Ps 83:18 masz na imi� J., sam jesteś Najwyższy
Iz 42:8 Ja jestem J. To jest moje imi�
Oz 12:5 J.—to imi� b�dzie zawsze pami�tane
Mal 3:6 Ja jestem J. Ja si� nie zmieniam
Mk 12:29 J., nasz Bóg, to jeden J.

JEREMIASZ, Jer 38:6 Wzi�li J. i wrzucili go do cysterny
JEROZOLIMA, Joz 18:28 Jebus, czyli J.

Dn 9:25 nakaz o odrodzeniu i odbudowie J.
Mt 23:37 J., J., która zabijasz proroków
Łk 2:41 mieli zwyczaj chodzić do J. na Pasch�
Łk 21:20 zobaczycie J. otoczon� przez wojska
Łk 21:24 J. b�dzie deptana przez narody
Dz 5:28 Nauczacie w całej J.
Dz 15:2 do apostołów i starszych w J.
Gal 4:26 J. górna jest wolna i jest nasz� matk�
Heb 12:22 przyst�piliście do J. niebiańskiej
Obj 3:12 Nowa J., która zst�puje z nieba
Obj 21:2 Nowa J., z nieba, niczym panna młoda

JESSE, 1Sm 17:12 J. miał ośmiu synów
Iz 11:1 Z pnia J. wyrośnie gał�zka

JE
´
S
´
C, 1Ko 5:11 żebyście z takim nawet nie j.

2Ts 3:10 nie chce pracować, niech nie j.
JEZEBEL, 1Kl 21:23 Psy pożr� J.

Obj 2:20 tolerujesz J.
JEZIORO,Obj 19:20 ognistego j., w którym płonie siarka
JEZUS, Mt 1:21 masz mu nadać imi� J.

J�CZE
´
C, Eze 9:4 ludzi, którzy wzdychaj� i j.

J�K, Wj 2:24 Bóg usłyszał ich j.
J�ZYK, Rdz 11:7 pomieszajmy j., którym si� posługuj�

Ps 34:13 strzeżcie swój j. od zła
Prz 18:21

´
Smierć i życie s� w mocy j.

Iz 35:6 j. niemego b�dzie krzyczał z radości
Iz 50:4 Jehowa wyszkolił mój j.
Za 8:23 dziesi�ciu ludzi mówi�cych różnymi j.
Dz 2:4 zacz�li mówić różnymi j.
1Ko 13:8 j. ustan�
1Ko 14:22 mówienie j. znakiem dla niewierz�cych
Jak 1:26 myśli, że czci Boga, nie panuje nad j.
Jak 3:8 j. żaden człowiek nie potrafi ujarzmić
Obj 7:9 ze wszystkich narodów, plemion i j.

JONASZ, Jon 2:1 J. w brzuchu ryby modlił si�
JONATAN,

1Sm 18:3 J. kochał Dawida, zawarł przymierze
1Sm 23:16 J. pomógł Dawidowi umocnić zaufanie

JORDAN, Joz 3:13 wody J. zostan� zatrzymane
2Kl 5:10 siedem razy umyj si� w J.

JOZJASZ, 2Kl 22:1 J. panował 31 lat
JOZUE, Wj 33:11 jego pomocnik, J., syn Nuna
J
´
OZEF, Rdz 39:23 Jehowa był z J.
Łk 4:22 Zdumiewali si�: Czy to nie jest syn J.?

JUBILEUSZ, Kpł 25:10 B�dzie to dla was J.
JUDA, Rdz 49:10 Od J. nie oddali si� berło
JUDASZ,

Mt 27:3 J. poczuł wyrzuty i odniósł 30 srebrników
JUTRO, Prz 27:1 Nie przechwalaj si� j.

1Ko 15:32 jedzmy i pijmy, bo j. umrzemy
K

KAGANIEC, Pwt 25:4 Nie nakładaj bykowi k.
KAIN, 1Jn 3:12 Nie być jak K., który zabił brata
KALEB, Lb 13:30 K., próbuj�c uspokoić lud

Lb 14:24 K. odznaczał si� innym duchem
KALEKI, Mt 15:31 k. wracaj� do zdrowia
KAMIE

´
N, Dn 2:34 bez udziału r�k został odci�ty k.

Mt 21:42 K. odrzucony przez budowniczych
Łk 19:40 gdyby oni milczeli, k. by wołały

KAMIE
´
N NARO

˙
ZNY, Ps 118:22 stał si� wieńcz�cym k.

Ef 2:20 fundamentowym k. jest Jezus
KANA, Jn 2:1 w K. Galilejskiej odbywało si� wesele
KAPŁAN, Ps 110:4 k. na wzór Melchizedeka

Oz 4:6 nie b�d� chciał, żebyś mi służył jako k.
Mi 3:11 k. pouczaj� za zapłat�
Mal 2:7 k. ma stać na straży wiedzy
Dz 6:7 Uwierzyło nawet wielu k.
Obj 20:6 b�d� k. Boga i b�d� królować 1000 lat

KAPŁA
´
NSTWO, 1Pt 2:9 królewskim k., świ�tym narodem

KARCENIE,
Prz 23:13 Nie powstrzymuj si� przed k. dziecka
Heb 12:11 żadne k. nie wydaje si� radosne

KARCI
´
C, Prz 19:18 K. syna, gdy jest na to szansa

Obj 3:19 Wszystkich, których kocham, tych k.
KARMI

´
C, Jn 21:17 Jezus mu rzekł: K. moje owieczki

1Ts 2:7 jak k. matka, która troszczy si� o dzieci
K�SA

´
C, Gal 5:15 Jeżeli wci�ż si� nawzajem k.

KEFAS, 1Ko 15:5 ukazał si� K., a nast�pnie Dwunastu
Gal 2:11 K. przyszedł do Antiochii, przeciwstawiłem si�

KIELICH, Mt 20:22 Czy możecie pić k., który ja
Łk 22:20 Ten k. oznacza nowe przymierze
Łk 22:42 jeśli chcesz, zabierz ten k. ode mnie
1Ko 11:25 To samo zrobił z k.

KIEROWANIE, Jer 10:23 nie należy k. swoim krokiem
KIEROWNICTWO, Prz 11:14 Gdy nie ma umiej�tnego k.
KLUCZ, Mt 16:19 Dam ci k. Królestwa

Łk 11:52 zabraliście k. do wiedzy
Obj 1:18 Mam k. śmierci i grobu

KŁAMA
´
C, Tyt 1:2 obiecanego przez Boga, który nie k.

KŁAMCA, Ps 101:7 W moim domu nie zamieszka k.
Prz 19:22 lepiej być biedakiem niż k.
Jn 8:44 Diabeł jest k. i ojcem kłamstwa
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KŁAMSTWO, 2Ts 2:11 żeby uwierzyli k.
KŁ

´
OTNIA, Prz 15:18 nie wpada w gniew, uśmierza k.
Prz 17:14 zanim wi�c wybuchnie k., odejdź
Dz 15:39 wybuchła gwałtowna k.

KNOT, Iz 42:3 nie zgasi tl�cego si� k.
KOBIETA, Rdz 3:15 nieprzyjaźń mi�dzy ciebie a k.

Pwt 31:12 Zbierzcie lud—m�żczyzn, k.
Prz 31:3 Nie oddawaj swojej siły k.
Kzn 7:26 bardziej gorzka niż śmierć jest k., która
Obj 12:1 k., która była ubrana w słońce

KOBRA, Iz 11:8 b�dzie si� bawić nad jam� k.
KOCHA

´
C, Kpł 19:18 Masz k. bliźniego jak samego siebie

Pwt 6:5 Masz k. Jehow� całym sercem
Mt 10:37 Kto bardziej k. ojca lub matk�
Mt 22:37 Masz k. Jehow� całym sercem
Jn 3:16 Bóg tak bardzo k. ludzi
Jn 12:25 Kto k. swoje życie, ten je straci
Jn 13:1 k. uczniów aż do końca
Jn 13:34 żebyście si� nawzajem k.
Jn 14:15 Jeśli mnie k., b�dziecie przestrzegać
Jn 21:17 Szymonie, czy mnie k.?
2Ko 2:8 pokażcie, że go k.
Kol 3:19 M�żowie, k. swoje żony
1Pt 4:8 żarliwie k., bo miłość zakrywa
1Jn 2:15 Nie k. świata ani tego, co na świecie
1Jn 3:18 k. nie słowami, ale uczynkami
1Jn 4:20 kto nie k. brata, nie może k. Boga
Judy 21 żeby Bóg nadal was k.
Obj 3:19 których k., tych upominam

KOGUT, Mt 26:34 zanim k. zapieje, si� mnie zaprzesz
KOKOSZKA, Mt 23:37 jak k. zbiera swoje kurcz�ta
KOŁO, Eze 1:16 jak gdyby k. znajdowało si� w k.
KOMPETENTNY, Wj 18:21 wybierz z ludu k. m�żczyzn
KONIEC, Iz 2:2 Pod k. dni góra domu Jehowy

Mt 24:14 potem nadejdzie k.
Jn 13:1 Jezus kochał swoich uczniów aż do k.

KONIK POLNY, Iz 40:22 mieszkańcy s� jak k.
KONSEKWENCJE, Prz 27:12 niedoświadczeni ponosz� k.
KONTAKT, 1Ko 5:9 przestali utrzymywać k.
KONTROLA, 1Ko 6:12 nie pozwol� przej�ć nad sob� k.
KO

´
N, Obj 6:2 zobaczyłem białego k., na nim jeźdźca

Obj 19:11 zobaczyłem białego k.
KORACH, Lb 26:11 synowie K. nie zgin�li

Judy 11 buntownicz� mow� K.
KORNELIUSZ, Dz 10:24 K. zwołał krewnych i przyjaciół
KORONA, Prz 12:4 Dzielna żona jest k. m�ża

Mt 27:29 upletli k. z cierni
1Ko 9:25 k., która może si� zniszczyć

KORYGOWA
´
C, Pwt 8:5 Bóg k. was, jak ojciec k. syna

Ps 94:12 Szcz�śliwy jest człowiek, którego k.
Ef 4:12 żeby k. świ�tych

KORZE
´
N, Łk 8:13 z radości� przyjmuj�, nie maj� k.

KORZYSTA
´
C, 1Ko 7:31 którzy k. z tego, co oferuje świat

KORZY
´
S

´
C, Prz 14:23 Każda ci�żka praca przynosi k.

1Ko 7:35 to dla waszej osobistej k.
1Ko 10:24 niech nie szuka własnej k., ale k. innych
1Ko 13:5 [miłość] nie szuka własnych k.

KOSZ, Mt 14:20 pozostałe kawałki—12 pełnych k.
KOSZT, Łk 14:28 najpierw obliczy k.
KOSZTOWNO

´
SCI, Ag 2:7 k. ze wszystkich narodów

KO
´
S

´
C, Rdz 2:23 To wreszcie k. z moich k.

2Kl 13:21 ciało dotkn�ło k. Elizeusza
Ps 34:20 strzeże jego k., żadna nie złamana
Prz 25:15 łagodny j�zyk potrafi złamać k.
Jer 20:9 jak płon�cy ogień w moich k.
Jn 19:36

˙
Zadna jego k. nie zostanie złamana

KOTWICA, Heb 6:19 Nadzieja jest k. dla duszy
KOZA, Mt 25:32 pasterz oddziela owce od k.
KRAJ, Iz 66:8 Czy k. narodzi si� w ci�gu dnia?
KRA

´
S

´
C, Wj 20:15 Nie wolno ci k.

Prz 30:9 nie zacz�ł k. i nie przyniósł wstydu imieniu
Ef 4:28 Kto k., niech już nie k.

KREW, Rdz 9:4 z k. nie wolno wam jeść
Kpł 7:26 Nie wolno wam jeść żadnej k.
Kpł 17:11 we k. jest życie
Kpł 17:13 wyleje k. i przykryje ziemi�
Eze 3:18 jego k. b�d� si� domagał od ciebie
Mt 26:28 wino oznacza moj� k. przymierza
Mt 27:25 jego k. spadnie na nas i nasze dzieci
Dz 15:29 Macie powstrzymywać si� od k.
Dz 20:26 nie ponosz� winy za k. żadnego człowieka
Dz 20:28 kupiony przez Niego k. Jego Syna
Ef 1:7 dzi�ki jego k. wyzwolenie na podstawie okupu
1Pt 1:19 uwolnieni drogocenn� k. Chrystusa
1Jn 1:7 k. Jezusa oczyszcza nas z grzechów
Obj 18:24 w mieście znaleziono k. świ�tych

KREWNY, Dz 10:24 Korneliusz zwołał swoich k.
KRN�BRNO

´
S

´
C, Prz 1:32 niedoświadczonych zabije ich k.

KROK, Jer 10:23 Do człowieka nie należy kierowanie k.
Gal 6:1 jeśli nawet ktoś zrobi fałszywy k.

KR
´
OL, Sdz 21:25 W tamtych czasach nie było w Izraelu k.

1Sm 23:17 zostaniesz k. Izraela, ja b�d� drugi
Ps 2:6 To ja ustanowiłem swojego k. na Syjonie
Prz 21:1 Serce k. jest jak strumienie wody
Prz 22:29 biegły w swojej pracy stanie przed k.
Iz 32:1 k. b�dzie panował na rzecz prawości
Za 14:9 Jehowa zostanie K. nad cał� ziemi�
Mt 21:5 Przybywa twój k. Siedzi na ośle
Mt 27:29 Witaj, K.

˙
Zydów!

Łk 21:12 ci�gani przed k. i namiestników
Jn 19:15 Nie mamy k. oprócz Cezara
Dz 4:26 Ziemscy k. zaj�li pozycje
Obj 1:6 uczynił nas k. i kapłanami
Obj 18:3 k. wdawali si� w niemoralne kontakty

KR
´
OL POŁUDNIA, Dn 11:11 k. rozzłości si�

Dn 11:40 k. b�dzie si� z nim ścierał
KR

´
OL P

´
OŁNOCY, Dn 11:7 przeciwko twierdzy k.

Dn 11:40 k. jak burza uderzy z rydwanami
KR

´
OLESTWO, Wj 19:6 Staniecie si� k. kapłanów

Dn 2:44 Bóg niebios ustanowi k.
Dn 7:14 dano mu władz�, chwał� oraz k.
Dn 7:18 k. otrzymaj� świ�ci
Mt 4:8 Diabeł pokazał mu wszystkie k.
Mt 6:10 Niech przyjdzie Twoje K.
Mt 6:33 stale szukajcie najpierw K.
Mt 21:43 K. dane narodowi, który wydaje owoce
Mt 24:14 ta dobra nowina o K. b�dzie głoszona
Mt 25:34 odziedziczcie K. przygotowane dla was
Łk 12:32 Ojciec uznał za dobre dać wam K.
Łk 22:29 zawieram z wami przymierze co do K.
Jn 18:36 Moje K. nie jest cz�ści� tego świata
Dz 1:6 czy teraz przywrócisz k. Izraelowi?
1Ko 15:24 przekaże K. swojemu Bogu
Gal 5:21 nie odziedzicz� K. Bożego
Kol 1:13 przeniósł nas do k. swojego Syna
Obj 11:15 K. świata stało si� K. naszego Pana

KR
´
OLOWA, 1Kl 10:1 k. Szeby wybrała si� do Salomona

KR
´
OLOWA

´
C, Rz 6:12 niech grzech nie k. w ciałach

1Ko 15:25 musi k., aż Bóg położy wrogów
Obj 5:10 maj� k. nad ziemi�
Obj 11:15 b�dzie On k. po wieczne czasy

KRWOTOK, Mt 9:20 od 12 lat cierpiała z powodu k.
KRYTYCZNE CZASY, 2Tm 3:1 k. trudne do zniesienia
KRYTYKOWA

´
C, 1Tm 5:1 Nie k. starszego m�żczyzny

KRZYK, Ef 4:31 złość, gniew, k.
KSI�

˙
Z�, Ps 45:16 ustanowisz ich k. na całej ziemi

Iz 9:6 B�d� go nazywać K. Pokoju
Iz 32:1 k. na rzecz sprawiedliwości
Dn 10:13 k. królestwa perskiego

KSI�GA, Wj 32:33 Ze swojej k. wymaż�
Joz 1:8 Niech k. Prawa b�dzie na twoich ustach
Kzn 12:12 Bez końca tworzy si� wiele k.
Mal 3:16 zapisane w k. pami�ci
Dz 19:19 na oczach wszystkich spaliło swoje k.
Obj 20:15 nie był zapisany w k. życia
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KSI�
˙
ZYC, Jl 2:31 k. zamieni si� w krew

Łk 21:25 znaki na słońcu, k. i gwiazdach
KSZTAŁTOWA

´
C, Rz 12:2 Nie pozwólcie, żeby k.was świat

1Pt 1:14 nie dawajcie si� już k.
KULAWY, Iz 35:6 k. b�dzie skakał jak jeleń

Mal 1:8 przynosicie zwierz� k. lub chore
KUPIEC,

Mt 13:45 jak z w�drownym k. poszukuj�cym pereł
Obj 18:3 ziemscy k. wzbogacili si�

KUPIONY, 1Ko 7:23 Zostaliście k. za określon� cen�
KUPOWA

´
C, Obj 5:9 swoj� krwi� k. Bogu ludzi

KURS, Jl 2:7 Każdy trzyma si� obranego k.
KWALIFIKACJE, 2Ko 3:5 Nasze k. pochodz� od Boga

Gal 6:1 wy, którzy macie k. duchowe
L

LAMPA, Ps 119:105 Twoje słowo l. dla moich nóg
Mt 6:22 L. ciała jest oko
Mt 25:1 10 dziewicami, które wzi�ły l.

LAMPART, Iz 11:6 l. b�dzie leżał z koziołkiem
Dn 7:6 zobaczyłem besti�, podobn� do l.

LATO, Mt 24:32 poznajecie, że blisko jest l.
LECZENIE, Obj 22:2 liście drzew służyły do l. narodów
LEKARSTWO, Prz 12:18 j�zyk m�drych jest l.

Prz 17:22 Radosne serce to świetne l.
LEKARZ, Łk 5:31 Zdrowi nie potrzebuj� l.
LEKCEWA

˙
ZY

´
C, 1Ts 4:8 l. nie człowieka, ale Boga

LEKKOMY
´
SLNY, Prz 14:16 głupi jest l. i zbyt pewny siebie

LENIWY, Prz 10:26 Czym dym dla oczu, tym l. jest dla
Prz 19:24 L. zanurza r�k� w czaszy
Prz 20:4 L. zim� nie orze
Mt 25:26 Niewolniku zły i l.
Rz 12:11 B�dźcie pracowici, nie l.

LE
´
N, Prz 6:6 L., idź do mrówki

LETNI, Obj 3:16 skoro jesteś l., zamierzam ci� wypluć
LEW, 1Sm 17:36 zabił i l., i niedźwiedzia

Ps 91:13 B�dziesz st�pał po l. i kobrze
Iz 11:7 L. b�dzie jadł słom� tak jak byk
Dn 6:27 On uratował Daniela z paszczy l.
1Pt 5:8 Diabeł kr�ży jak rycz�cy l.
Obj 5:5 zwyci�żył L. z plemienia Judy

LEWI, Mal 3:3 b�dzie oczyszczał synów L.
LEWITA, Wj 32:26 zebrali si� przy nim wszyscy L.

Lb 3:12 L. b�d� należeć do mnie
2Kn 35:3 do L., nauczycieli całego Izraela

L�KA
´
C SI�, Hi 31:34 Czy l. reakcji tłumu

LGN�
´
C, Pwt 10:20 do Jehowy macie l.

Joz 23:8 Macie l. do Jehowy
Rz 12:9 l. do tego, co dobre

LICZY
´
C (SI�), Ps 90:12 Naucz nas, jak mamy l. swoje dni

Flp 1:10 umieli ocenić, co naprawd� l.
LIDIA, Dz 16:14 L. zajmowała si� sprzedaż� purpury
LILIA, Łk 12:27 Przypatrzcie si�, jak rosn� l.
LINKA, Iz 54:2 wydłuż l. namiotu
LIS, Mt 8:20 L. maj� nory, ale Syn Człowieczy
LI

´
S

´
C, Eze 47:12 l. do uzdrawiania

Mt 24:32 Gdy gał�zki wypuszczaj� l., poznajecie
LITO

´
S

´
C, Mt 20:34 Jezus, przepełniony l., dotkn�ł ich

LITOWA
´
C SI�, Mt 9:36 Widz�c tłumy, l. nad nimi

LOGICZNIE, Dz 9:22 l. udowadniał, że Jezus jest
LOGICZNY, Łk 1:3 spisać to dla ciebie w l. porz�dku
LOJALNA MIŁO

´
S

´
C, Wj 34:6 Jehowa pełen l.

Ps 13:5 Ufam w Twoj� l.
Ps 136:1-26 Jego l. trwa wiecznie
Oz 6:6 radość sprawia mi l., a nie ofiary

LOJALNO
´
S

´
C, Mi 6:8 post�pował sprawiedliwie, cenił l.

LOJALNY, 1Sm 2:9 Strzeże kroków tych, którzy s� l.
2Sm 22:26 Z l. post�pujesz lojalnie
Ps 16:10 Nie pozwolisz, żeby l. sługa ujrzał dół
Ps 37:28 Jehowa nie opuści swoich l. sług

LOS, Ps 22:18 o moje ubranie rzucaj� l.
LOT, Łk 17:32 Pami�tajcie, co spotkało żon� L.

2Pt 2:7 uratował prawego L.

LUSTRO, 1Ko 13:12 za pomoc� metalowego l.
2Ko 3:18 niczym l. odbijamy chwał� Jehowy
Jak 1:23 przygl�da si� swojej twarzy w l.

Ł
ŁAGODNIE, 1Ko 4:13 Oczerniaj�, a my odpowiadamy ł.
ŁAGODNY, Prz 25:15 ł. j�zyk potrafi złamać kość

1Pt 3:4 pi�kno cichego i ł. ducha
ŁAP

´
OWKA, Kzn 7:7 ł. demoralizuje serce

ŁASKA, Iz 26:10 nie nauczy si�, choćby okazano mu ł.
ŁAZARZ, Łk 16:20 żebraka o imieniu Ł.

Jn 11:11 Nasz przyjaciel Ł. zasn�ł
Jn 11:43 Ł., wyjdź!

ŁECHTA
´
C, 2Tm 4:3 b�d� im ł. uszy

ŁOWCA, Ps 91:3 On ci� uratuje z pułapki ł. ptaków
ŁOWI

´
C, Łk 5:10 Od tej pory b�dziesz ł. ludzi

ŁO
˙
ZE, Ps 41:3 b�dziesz go wspierał na ł. boleści

ŁUKASZ, Kol 4:14 kochany lekarz Ł.
ŁUP, Jer 39:18 Twoje życie przypadnie ci jako ł.
ŁUPI

´
C, Kpł 19:13 nie wolno ci go ł.

ŁYSY, 2Kl 2:23 w gór�, ł.
ŁZY, 2Kl 20:5 Usłyszałem modlitw�, zobaczyłem ł.

Ps 6:6 zalewam swoje łóżko ł.
Ps 126:5 siej� ze ł., b�d� zbierać z radosnymi
Kzn 4:1 ł. gn�bionych i nikogo, by ich pocieszył
Dz 20:19 Mimo ł. i prób służyłem jak niewolnik
Dz 20:31 ze ł. pouczać każdego z was
Heb 5:7 Chrystus ze ł. zanosił błagania
Obj 21:4 otrze z ich oczu wszystkie ł.

M
MACEDONIA, Dz 16:9 Przepraw si� do M. i pomóż nam
MAGIA, Pwt 18:10 kto zajmuje si� m.

Dz 19:19 zajmowali si� m., spalili ksi�gi
MAGOG, Eze 38:2 przeciwko Gogowi z krainy M.
MAJ�TEK, Prz 11:4 W dniu gniewu m. si� nie przyda

Prz 18:11 M. bogatego w jego wyobraźni jak mur
MAJESTAT, Ps 94:20 w m. prawa sprowadzaj� udr�k�
MALTA, Dz 28:1 wyspa nazywa si� M.
MALUTKI, Iz 60:22 M. stanie si� tysi�cem
MAŁA TRZ

´
ODKA, Łk 12:32 Nie bój si�, m.

MAŁY, Za 4:10 niech nie gardzi dniem m. pocz�tków
MAŁ

˙
ZE

´
NSTWO, 1Ko 7:8 Ci, którzy nie zawarli m., wdowy

1Ko 7:38 kto nie zawiera m., czyni lepiej
Heb 13:4 Niech m. b�dzie traktowane z szacunkiem

MANASSES, 2Kn 33:13 M. przekonał si�, że Jehowa
MANNA, Wj 16:31 Izraelici nazwali ten chleb m.

Joz 5:12 m. już si� nie pojawiała
MAREK, Kol 4:10 kuzyn Barnabasa M.
MARIA 1., Mk 6:3 cieśla, syn M.
MARIA 2., Łk 10:39 M. usiadła u stóp Pana i słuchała

Łk 10:42 M. wybrała dobr� cz�stk�
Jn 12:3 M. wzi�ła funt pachn�cego olejku

MARIA 3., Mt 27:56 mi�dzy innymi M. Magdalena
Łk 8:2 M. Magdalena, wyszło z niej siedem demonów

MARIA 4., Mt 27:56 M., która była matk� Jakuba
MARIA 5., Dz 12:12 do domu M., matki Jana Marka
MARNO

´
S

´
C, Kzn 1:2 Najwi�ksza m.!

MARTA, Łk 10:41 M., jesteś taka zabiegana
MARTWI

´
C SI�, Iz 41:10 Nie m., bo jestem twoim Bogiem

MARTWY, Łk 15:24 mój syn był m., ale ożył
Ef 2:1 byliście m. z powodu grzechów

MA
´
S

´
C, Obj 3:18 m. do wcierania w oczy, żebyś widział

MATKA, Wj 20:12 Szanuj ojca i m.
Ps 27:10 gdyby mnie porzucili ojciec i m.
Prz 23:22 nie gardź m. z powodu podeszłego wieku
Łk 8:21 Moj� m. i moimi braćmi s� ci
Jn 19:27 zwrócił si� do ucznia: To twoja m.!
Gal 4:26 Jerozolima górna jest nasz� m.

M�DRO
´
S

´
C, Wj 35:35 Napełnił m., żeby mogli wykonać

Ps 111:10 Bojaźń pierwszym krokiem do m.
Prz 2:6 Jehowa daje m.
Prz 4:7 M. jest najważniejsza

KSI�
˙
ZYC—M�DRO

´
S

´
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Prz 8:11 m. jest lepsza od korali
Prz 24:3 M. buduje dom
Kzn 7:12 m. zachowuje przy życiu tego, kto j� posiada
Kzn 10:10 m. pomaga osi�gn�ć sukces
Mt 11:19 o m. świadcz� jej dzieła
Łk 21:15 dam wam tak� m., że przeciwnicy nie zdołaj�
Rz 11:33 gł�bia Bożej szczodrości, m.
1Ko 2:5 by wiara nie opierała si� na m. ludzkiej
1Ko 2:6 nie m. władców tego świata
1Ko 3:19 m. tego świata jest głupot�
Kol 2:3 skrywa w sobie skarby m.
Jak 1:5 Jeśli komuś brakuje m., niech prosi
Jak 3:17 m. z góry usposobiona pokojowo

M�DRY, Prz 3:7 Nie stawaj si� m. we własnych oczach
Prz 13:20 Kto chodzi z m., stanie si� m.
Prz 27:11 Mój synu, b�dź m. i raduj moje serce
Iz 5:21 Biada m. we własnych oczach
1Ko 1:26 niewielu m. według ludzkich kryteriów
Ef 5:15 Post�pujcie jak m.

M�DRZEJSZY, Ps 119:98 jestem m. od swoich wrogów
Prz 9:9 Podziel si� z m�drym, stanie si� m.

M�
˙
Z, 1Ko 7:2 niech każda kobieta ma własnego m.

1Ko 7:14 m., który nie wierzy w Pana, uświ�cony
Ef 5:25 M., kochajcie swoje żony
Kol 3:18

˙
Zony, b�dźcie podporz�dkowane m.

MEDIUM SPIRYTYSTYCZNE, Pwt 18:11 zasi�ga rady u m.
MELCHIZEDEK, Rdz 14:18 M., król Salem, był kapłanem

Ps 110:4 na zawsze kapłanem na wzór M.
MESJASZ, Dn 9:25 do pojawienia si� M. Wodza b�dzie

Dn 9:26 po 62 tygodniach M. b�dzie zgładzony
Jn 1:41 Znaleźliśmy M.
Jn 4:25 Wiem, że przyjdzie M., Chrystus

METODA, 1Ko 4:17 przypomni wam moje m. działania
M�CZY

´
C SI�, Iz 40:28 On nigdy nie m. ani nie nuży

M�DRZEC, Mt 11:25 ukryłeś te rzeczy przed m.
M�KA, Hi 6:2 Gdyby dało si� zważyć moj� m.

Mal 1:13 Co za m.!
M�SKI, 1Ko 16:13 działajcie po m.
M�

˙
ZCZYZNA, Kpł 20:13 m. współżyje z innym m.

MGIEŁKA, Jak 4:14 jesteście m., pojawia si� na chwil�
MIARA, Jer 30:11 skarc� ci� w odpowiedniej m.

Łk 6:38 jak� m. odmierzacie innym
MIASTO, Łk 4:43 innym m. musz� głosić dobr� nowin�

Heb 11:10 m. maj�cego rzeczywiste fundamenty
MIASTO SCHRONIENIA, Lb 35:11 dogodnie położone m.

Joz 20:2 Wyznaczcie sobie m.
MICHAŁ, Dn 10:13 M., jeden z najznakomitszych ksi�ż�t

Dn 12:1 W tym czasie powstanie M.
Obj 12:7 M. ze swoimi aniołami toczył bitw� ze smokiem

MIECZ, 1Sm 17:47 nie m. ani włóczni� wybawia Jehowa
Iz 2:4 Przekuj� swoje m. na lemiesze
Mt 26:52 chwytaj� za m., od m. zgin�
Ef 6:17 Noście m. ducha, czyli słowo Boże
Heb 4:12 słowo Boże jest ostrzejsze niż m.

MIENIE, Heb 10:34 przyjmowaliście grabież m.
MIESI�CZKA, Kpł 15:19 m., nieczysta przez siedem dni

Kpł 18:19 Nie wolno współżyć, gdy ma m.
MIESZANIE SI�, 1Tm 5:13 m. w cudze sprawy
MI�SO, Prz 23:20 z tych, którzy obżeraj� si� m.
MILCZE

´
C, Ps 4:4 Rozmyślajcie w sercu i m.

Ps 32:3 Dopóki m., moje kości niszczały
Iz 53:7 jak owca, która m., gdy si� j� strzyże

MILCZENIE, Kzn 3:7 czas m. i czas mówienia
MIŁOSIERDZIE, 1Kn 21:13 Jego m. jest bardzo wielkie

Neh 9:19 w wielkim m. nie porzuciłeś ich
Prz 28:13 kto je wyznaje, temu b�dzie okazane m.
Mt 9:13 M. chc�, a nie ofiary
Jak 2:13 M. tryumfuje nad s�dem

MIŁOSIERNY, Pwt 4:31 Jehowa jest Bogiem m.
Ps 78:38 Ale On był m., przebaczał
Mt 5:7 Szcz�śliwi ci, którzy s� m.
Łk 6:36 B�dźcie m., tak jak wasz Ojciec
Jak 5:11 Jehowa okazuje współczucie i jest m.

MIŁO
´
S

´
C, PnP 8:6 m. jest pot�żna jak śmierć

Mt 24:12 m. wi�kszości ozi�bnie
Jn 15:13 Nie ma m. wi�kszej niż ta
Rz 8:39 [nic] nie zdoła nas oddzielić od m. Boga
Rz 13:8 nie b�dźcie nic dłużni oprócz m.
Rz 13:10 m. jest wypełnieniem prawa
1Ko 8:1 wiedza wbija w pych�, a m. buduje
1Ko 13:2 m. bym nie miał, byłbym niczym
1Ko 13:8 M. nigdy nie zawodzi
1Ko 13:13 najwi�ksza z nich jest m.
1Ko 16:14 Wszystko, co robicie, róbcie z m.
Kol 3:14 m. to doskonała wi�ź jedności
1Jn 4:8 Bóg jest m.
1Jn 5:3 m. do Boga, przestrzegamy przykazań
Obj 2:4 przestałeś okazywać m. jak na pocz�tku

MIŁO
´
S

´
C BRATERSKA, Rz 12:10 W m. darzcie uczuciami

MIŁY, Ps 147:1 Wysławianie Go jest takie m., stosowne
MINA, Łk 19:16 Panie, dałeś mi 1 m., a zyskałem 10
MINIONY,

Iz 65:17 M. wydarzenia nie b�d� przychodziły na myśl
MIOTANY, Ef 4:14 Nie być dziećmi, które s� m.
MI

´
OD, Wj 3:8 do ziemi mlekiem i m. płyn�cej
Prz 25:27 Nie dobrze jeść za dużo m.

MIRIADY, Obj 5:11 liczba aniołów wynosiła m. m.
MIRIAM, Lb 12:1 M. i Aaron zacz�li narzekać na Mojżesza
MISTRZ, Mt 23:10 macie jednego M.—Chrystusa
MLEKO, Wj 3:8 do ziemi m. i miodem płyn�cej

Iz 60:16 pić m. narodów
Heb 5:12 znowu potrzebujecie m.
1Pt 2:2 zapragnijcie nieskażonego m.

MŁODO
´
S

´
C, Hi 33:25 ciało j�drniejsze niż w m.

Ps 71:17 uczysz mnie już od mojej m.
Mk 10:20 wszystkiego przestrzegam od m.
1Ko 7:36 pierwsza m. już przemin�ła

MŁODY, Prz 20:29 Chwał� m. jest ich siła
1Tm 4:12 niech nikt nie patrzy z góry na twój m. wiek

MŁODZIE
˙
Z, Ps 110:3 Twoja m. jest jak krople rosy

MN
´
OSTWO, Ps 72:16 b�dzie m. zboża

MOC, Mk 5:30 poczuł, że wyszła z niego m.
Jn 12:38 komu Jehowa objawił swoj� m.?
Dz 1:8 Gdy zst�pi duch świ�ty, otrzymacie m.
2Ko 12:9 w słabości w pełni ujawnia si� moja m.

MOCNY, 2Ko 12:10 kiedy jestem słaby, wtedy jestem m.
MODLI

´
C SI�, 2Kl 19:15 [Ezechiasz] zacz�ł m. do Jehowy

Dn 6:13 trzy razy dziennie m.
Mt 5:44 m. za tych, którzy was prześladuj�
Mt 6:9 Macie wi�c m. w ten sposób
Mk 1:35 Wcześnie rano wyszedł m.
Mk 11:24 b�dziecie mieli [to], o co m., jeśli wierzycie
Łk 5:16 udawał si� w odludne miejsca, żeby m.
Dz 12:5 Piotr w wi�zieniu, zbór żarliwie m.
Rz 12:12 Stale m.
1Ts 5:17 Nieustannie m.
2Ts 3:1 M. za nas, żeby słowo Jehowy si� szerzyło

MODLITWA, Ps 65:2 Ty wysłuchujesz m.
Ps 141:2 m. jak kadzidło przygotowane
Prz 15:8 m. prawych sprawia Mu przyjemność
Prz 28:9 nawet jego m. jest obrzydliwa
Jak 5:15 M. z wiar� uzdrowi chorego
1Pt 3:7 wasze m. nie napotkaj� przeszkód
Obj 8:4 Dym kadzidła z m. świ�tych

MOJ
˙
ZESZ, Lb 12:3 M. był najpotulniejszy ze wszystkich

Ps 106:32 przez nich M. spotkało nieszcz�ście
Dz 7:20, 22 w słowach i czynach M. widać było moc
2Ko 3:7 nie mogli wpatrywać si� w twarz M.

MORALNO
´
S

´
C, Ef 4:19 zatracili wszelkie poczucie m.

MORDOWA
´
C, Wj 20:13 Nie wolno ci m.

MORZE, Wj 14:21 wyci�gn�ł r�k� nad m., ukazało si� dno
Iz 57:20 niegodziwi s� jak wzburzone m.

MOTŁOCH, Dz 17:5 zebrali niegodziwych, sformowali m.
MOWA,

Prz 10:19 kto panuje nad m., post�puje roztropnie
Sof 3:9 zmieni� j�zyk ludów na czyst� m.
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MO
˙
ZLIWO

´
S

´
C,

Prz 3:27 Nie odmawiaj dobra, jeśli masz m. pomóc
M

´
OWCA, Wj 4:10 nie jestem dobrym m.

M
´
OWI

´
C, Prz 17:9 kto m. o sprawie, rozdziela przyjaciół

2Ko 6:8 kiedy m. o nas źle i kiedy m. dobrze
MROK, Sof 1:15 dzień ciemności i m.
MR

´
OWKA, Prz 6:6 Leniu, idź do m.

Prz 30:25 m. szykuj� sobie latem pokarm
M

´
SCI

´
C SI�, Rz 12:19 Nie m. sami, kochani

MUR, Joz 6:5 wtedy m. miasta runie
Eze 38:11 mieszkaj� w osadach, nie chroni� m.
Jl 2:7 Wspinaj� si� na m. jak żołnierze

MY
´
C, Jn 13:5 zacz�ł m. uczniom nogi

MY
´
SL, 1Kn 28:9 Bóg dostrzega każd� m.

Ps 19:14 Oby m. mego serca były miłe Tobie
Ps 26:2 Oczyść moje najskrytsze m.
Ps 139:17 Jakże cenne s� Twoje m.!
Ps 146:4 Tego dnia gin� jego m.
Prz 20:5 M. serca jak gł�bokie wody
Iz 55:8 wasze m. nie s� moimi m.
Iz 65:17 wydarzenia nie b�d� przychodziły na m.
2Ko 10:5 wszelk� m. skłonić do posłuszeństwa

MY
´
SLE

´
C, Rz 12:3 nie m. o sobie wi�cej, niż należy m.

Flp 4:8 m. o tym, co jest zgodne z prawd�, miłe
MY

´
SLENIE, Ef 4:23 odnawiać swój sposób m.

N
NABUCHODONOZOR, Dn 2:1 N. miał sny
NACI�CIA, Kpł 21:5 nie mog� robić sobie n. na ciele
NACZELNY PEŁNOMOCNIK,

Dz 3:15 zabiliście N. w sprawie życia
Heb 12:2 Jezusa—N. i Udoskonaliciela wiary

NACZYNIE, Dz 9:15 ten człowiek moim n. wybranym
Rz 9:21 jedno n. do celów zaszczytnych, a drugie

NAD�
˙
ZA

´
C, Rdz 33:14 żeby mogły n. i zwierz�ta, i dzieci

NADŁAMANY, Iz 42:3 Nie złamie n. trzciny
NADSTAWIA

´
C, Rz 16:4 którzy n. za mnie własnego karku

NADU
˙
ZYCIE, Dn 6:4 nie dopuścił si� zaniedbania ani n.

NADU
˙
ZYWA

´
C, 1Ko 9:18 nie n. swojego prawa

NADZIEJA, Ps 146:5 Szcz�śliwy pokłada n. w Jehowie
Rz 8:24 N., której spełnienie widać, przestaje być n.
Rz 12:12 Radujcie si� n.
Rz 15:4 żebyśmy dzi�ki wytrwałości mieli n.
Ef 1:18 żebyście wiedzieli, do jakiej n. was powołał
Ef 2:12

˙
Zyliście bez Boga i nie mieliście n.

Heb 6:19 N. jest kotwic� dla duszy
NADZORCA, Iz 60:17 Twoim n. ustanowi� pokój

Dz 20:28 Duch świ�ty ustanowił was n.
1Tm 3:1 m�żczyzna ubiega si� o to, żeby zostać n.
1Pt 5:2 paście trzod�, usługuj�c jako n., ch�tnie

NAGANA, Prz 27:5 Jawna n. lepsza niż skrywana miłość
Kzn 7:5 Lepiej słuchać n. człowieka m�drego

NAGLE, Łk 21:34 żeby ten dzień n. was nie zaskoczył
NAGRADZA

´
C, Rut 2:12 Niech Jehowa n. ci�

Heb 11:6 On n. tych, którzy Go szukaj�
NAGRODA, 1Ko 9:24 tylko jeden zdobywa n.

Kol 2:18 Niech was nie pozbawia n. człowiek
Kol 3:24 od Jehowy otrzymacie w n.

NAIN, Łk 7:11 poszedł do miasta zwanego N.
NAIWNY, Prz 14:15 N. wierzy każdemu słowu
NAJLEPSZY, Iz 48:17 Ucz� ci� tego, co dla ciebie n.
NAJMNIEJSZY, Łk 9:48 zachowuje si� jak n.

Łk 16:10 wierny w n., jest wierny w wielkim
NAJSKRYTSZY, Obj 2:23 bada n. myśli
NAJWY

˙
ZSZY, Ps 83:18 Jehowa, sam N.

Dn 4:17 żeby wiedzieli, że to N. panuje
NAKRYWA

´
C, 1Ko 11:6 Kobieta, która nie n. głowy

NALE
˙
ZE

´
C (SI�), Rz 12:3 nie myślał o sobie wi�cej, niż n.

Rz 14:8 żyjemy czy umieramy, n. do Jehowy
1Ko 6:19 nie n. do samych siebie
1Ko 7:3 M�ż niech oddaje żonie, co jej n.
Obj 4:11 Jehowo, Tobie n. chwała

NAŁO
˙
ZNICA, 1Kl 11:3 700 żon, a także 300 n.

NAMASZCZA
´
C, 1Sm 16:13 Samuel n. Dawida

Iz 61:1 Jehowa mnie n., żebym głosił dobr� nowin�
NAMIOT, Joz 18:1 w Szilo ustawił n. spotkania

Ps 15:1 kto może być gościem w Twoim n.?
Iz 54:2 wydłuż linki n.
Dz 18:3 zajmował si� wytwarzaniem n.
2Ko 12:9 moc Chrystusa pozostawała niczym n.

NAPEŁNIA
´
C, Rdz 1:28 n. ziemi� i opanujcie j�

NAPIER
´
SNIK, Ef 6:14 n. prawości

NAPISA
´
C, Rz 15:4 co wcześniej n., n. dla pouczenia

1Ko 4:6 Nie wychodźcie poza to, co n.
NAPOMNIENIE, Prz 29:1 mimo n. jest uparty
NARADA, Prz 15:22 Gdzie nie ma n., plany upadaj�
NAR

´
OD, Rdz 22:18 n. otrzymaj� błogosławieństwo

Wj 19:6 królestwem kapłanów i świ�tym n.
Ps 33:12 Szcz�śliwy n., którego Bogiem Jehowa
Iz 66:8 czy n. może si� urodzić w jednej chwili?
Mt 21:43 Królestwo dane n., który wydaje jego owoce
Mt 24:7 Bo n. powstanie przeciw n.
Mt 25:32 B�d� przed nim zebrane wszystkie n.
Łk 21:24 czasy wyznaczone n. dobiegn� końca
Dz 17:26 z jednego człowieka wszystkie n.
1Pt 2:9 wybranym rodem, świ�tym n.

NARZEKANIE, Lb 14:27 słysz� wszystkie n. [Izraelitów]
Kol 3:13 powód do n. na drugiego

NARZ�DZIE, Kzn 10:10 Jeżeli żelazne n. jest t�pe
NASTAWIENIE, Ef 6:7 z dobrym n., jak dla Jehowy

Flp 2:5 n. umysłu, jakie miał Chrystus
NA

´
SLADOWA

´
C, Heb 13:7 n. ich wiar�

NA
´
SLADOWCA, Mt 19:21 b�dź moim n.

1Ko 11:1 moimi n., tak jak ja jestem n. Chrystusa
Ef 5:1 b�dźcie n. Boga jako Jego dzieci

NA
´
SMIEWA

´
C SI�, Gal 6:7 Bóg nie da n. z siebie

NATAN, 2Sm 12:7 N. rzekł: Ty jesteś tym człowiekiem!
NATCHNIENIE, 1Kn 28:12 otrzymał w n. projekt budowy
NATCHNIONY, 2Tm 3:16 Całe Pismo jest n.
NATURA, Kpł 18:23 Jest to czyn niezgodny z n.

Rz 1:26 Kobiety zamieniły stosunki zgodne z n.
Rz 1:27 zrezygnowali ze zgodnych z n. stosunków

NAUCZA
´
C, Ps 143:10 N. mnie spełniać Twoj� wol�

Mt 7:29 n. jak ktoś, kto ma władz�
1Tm 2:12 Nie pozwalam kobiecie n.

NAUCZANIE, Mt 7:28 były zdumione jego sposobem n.
NAUCZYCIEL, Ps 119:99 Wnikliwości� przewyższam n.

Ef 4:11 ustanowił jednych pasterzami i n.
NAUCZY

´
C SI�, Pwt 4:10 Zgromadź lud, żeby n.

Flp 4:9 Wprowadzajcie w czyn, czego n.
NAWZAJEM, Rz 1:12 zach�cić si� n. swoj� wiar�
NAZNACZA

´
C,

2Ts 3:14 n. go sobie, przestańcie si� zadawać
NEFILIMOWIE, Rdz 6:4 na ziemi żyli n.
N�DZNY, Lb 21:5 to n. jedzenie nam obrzydło
NIC, Gal 6:3 myśli, że coś znaczy, choć n. nie znaczy
NICO

´
S

´
C, Iz 41:29 pos�gi to wiatr i n.

NIE DO POMY
´
SLENIA, Rdz 18:25 To n., żebyś uśmiercił

NIEBEZPIECZE
´
NSTWO, Prz 22:3 Roztropny widzi n.

2Ko 11:26 w n. w mieście, w n. na
NIEBIOSA, Ps 19:1 N. oznajmiaj� chwał� Boga
NIEBO, Ps 8:3 Gdy patrz� na n., ksi�życ i gwiazdy

Jn 3:13 nikt nie wst�pił do n.
2Ko 12:2 został porwany do trzeciego n.
2Pt 3:13 oczekujemy nowego n. i nowej ziemi

NIECIERPLIWY, Prz 14:29 kto jest n., zdradza głupot�
NIECZUŁY, Mt 13:15 n. stało si� serce tego ludu
NIECZYSTO

´
S

´
C, Rz 1:24 Bóg zostawił ich na pastw� n.

Kol 3:5 jeśli chodzi o niemoralne kontakty, n.
NIECZYSTY, Kpł 13:45 ma wołać: N., n.!

Hi 14:4 Kto może zrodzić czystego z n.?
NIEDBALE, Jer 48:10 kto zadanie od Jehowy wykonuje n.
NIEDORZECZNY, Łk 24:11 im wydawało si� to n.
NIEDO

´
SWIADCZONY, Ps 19:7 n. czyni� m�drym

Prz 22:3 n. ponosz� konsekwencje
NIED

´
ZWIEDZICA, Iz 11:7 N. b�dzie si� paść z krow�

MO
˙
ZLIWO

´
S

´
C—NIED

´
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NIED
´
ZWIED

´
Z, 1Sm 17:37 mnie wyratował z łap lwa i n.

NIEGODNIE, 1Ko 11:27 pił z kielicha n.
NIEGODNY, Dz 13:46 uważacie si� za n. życia wiecznego
NIEGODZIWIE,

Mt 7:23 Odejdźcie, wy, którzy post�pujecie n.!
NIEGODZIWIEC, 1Jn 5:19 świat podlega mocy N.
NIEGODZIWY, Ps 37:10 już nie b�dzie n.

Prz 15:8 Ofiara n. budzi obrzydzenie
Prz 15:29 Jehowa jest daleko od n.
Prz 29:2 gdy panuje n., lud j�czy
Iz 26:10 n. nie nauczy si�, choćby okazano mu łask�
Iz 57:21 Nie ma pokoju dla n.

NIELOJALNIE,
Mal 2:15 niech nie post�puje n. wobec żony

NIEMORALNE KONTAKTY SEKSUALNE,
Mt 15:19 z serca pochodz� n.
Dz 15:20 powstrzymywali si� od n. i od krwi
Gal 5:19 n., nieczystość, rozpasanie
1Ts 4:3 Wol� Boż�, żebyście powstrzymywali si� od n.

NIEMORALNO
´
S

´
C,

1Ko 5:9 żebyście przestali utrzymywać kontakty
z dopuszczaj�cymi si� n.

1Ko 6:9 dopuszczaj�cy si� n. nie odziedzicz�
1Ko 6:18 Uciekajcie od n.!
1Ko 10:8 Ani nie dopuszczajmy si� n.
Ef 5:3 N. nie b�dzie wspominana

NIEMOWL�CTWO, 2Tm 3:15 i już od n. znasz Pisma
NIEMO

˙
ZLIWY, Rdz 18:14 Czy jest coś n. dla Jehowy?

Hi 42:2 nic nie jest dla Ciebie n.
Mt 19:26 U ludzi n., ale u Boga możliwe

NIEMY, Iz 35:6 j�zyk n. b�dzie krzyczał z radości
NIENATURALNY, Judy 7 zaspokajały n. pragnienia
NIENAWIDZENIE, Prz 8:13 Bojaźń przed Jehow�: n. zła
NIENAWIDZI

´
C, Prz 6:16 sześć rzeczy, których Jehowa n.

Łk 6:27 wyświadczajcie dobro tym, którzy was n.
Jn 7:7

´
Swiat mnie n., bo obnażam jego uczynki

1Jn 3:15 kto n. brata, jest morderc�
NIENAWI

´
S

´
C, Kpł 19:17 Nie wolno żywić n. do brata

Ps 97:10 kochacie Jehow�, miejcie n. do zła
Am 5:15 Miejcie n. do zła, a kochajcie dobro
Mt 24:9 z powodu mojego imienia b�d� pałać n.

NIEOBŁUDNY, Rz 12:9 Niech wasza miłość b�dzie n.
NIEOKIEŁZNANY, Hi 6:3 moje słowa to mowa n.
NIEPŁODNY, Wj 23:26

˙
Zadna kobieta nie b�dzie n.

Iz 54:1 Wykrzykuj z radości, n. kobieto
NIEPORZ�DEK, 1Ko 14:33 nie jest Bogiem n., lecz pokoju
NIEPORZ�DNIE,

2Ts 3:6 żebyście stronili od brata, który post�puje n.
NIEPORZ�DNY, 1Ts 5:14 ostrzegajcie n.
NIEPOSŁUSZNY, Jn 3:36 n. Synowi nie zyska życia
NIEPRAWY, Dz 24:15 zmartwychwstanie n.

1Ko 6:9 n. nie odziedzicz� Królestwa
NIEPRZYJACIEL, Mt 5:44 Kochajcie swoich n.

Mt 10:36 n. człowieka stan� si�
NIEPRZYJA

´
Z

´
N,

Rdz 3:15 wprowadz� n. mi�dzy ciebie a kobiet�
NIEPRZYZWOITY, Ef 5:4 głupia paplanina i n. żarty

Kol 3:8 musicie odrzucić n. słowa
NIEROZS�DNY, Łk 12:20 N., jeszcze tej nocy
NIESKAZITELNO

´
S

´
C, Hi 27:5 nie wyrzekn� si� swojej n.!

Ps 25:21 Niech mnie strzeże n.
Ps 101:2 w domu w sposób świadcz�cy o n.

NIESKAZITELNY,
1Kn 29:17 podoba Ci si� n. post�powanie
Ps 26:11 b�d� post�pował n.

NIESKŁONNY, Jak 1:19 n. do mówienia i n. do gniewu
NIESKO

´
NCZENIE,

Ef 3:20 uczynić n. wi�cej ponad wszystko
NIESŁUSZNIE, 1Pt 2:19 jeśli ktoś n. cierpi, jest to miłe
NIESŁYSZ�CY, Kpł 19:14 Nie wolno ci złorzeczyć n.

Iz 35:5 uszy n. zaczn� słyszeć
NIESPRAWIEDLIWO

´
S

´
C,

Pwt 32:4 Bóg, któremu n. jest obca

NIESPRAWIEDLIWY,
Rz 9:14 Czy Bóg jest n.? Nic podobnego!

NIE
´
SMIERTELNO

´
S

´
C,

1Ko 15:53 śmiertelne musi przyoblec si� w n.
NIEUCZCIWO

´
S

´
C,

Prz 15:27 czerpie zyski z n., ści�ga kłopoty
NIEUSTANNIE, Dn 6:16 Bóg, któremu n. służysz
NIEUSTRASZONY, Prz 28:1 prawi s� n. jak lew
NIEU

˙
ZYTECZNY, Łk 17:10 Jesteśmy n. niewolnikami

NIEWDZI�CZNY, Prz 29:21 rozpieszczany stanie si� n.
NIEWIDOCZNY, 2Ko 4:18 Kierujemy wzrok na to, co n.
NIEWIDOMY, Kpł 19:14 Nie stawiać przeszkody przed n.

Iz 35:5 otworz� si� oczy n.
NIEWIDZIALNY, Rz 1:20 n., Jego przymioty widoczne

Heb 11:27 jak gdyby widział N.
NIEWIEDZA, 1Tm 1:13 działałem w n.
NIEWIELE,

1Sm 2:8 Z prochu podnosi tego, który n. znaczy
Ps 41:1 wzgl�d na n. znacz�cego

NIEWIERZ�CY, 1Ko 6:6 brat idzie do s�du przed n.
NIEWOLA, 2Ko 10:5 bierzemy w n. wszelk� myśl
NIEWOLNIK, Prz 22:7 kto si� zapożycza, jest n.

Mt 24:45 Kto jest n. wiernym i roztropnym?
Mt 25:21

´
Swietnie, n. dobry i wierny!

Łk 17:10 Jesteśmy nieużytecznymi n.
Jn 8:34 kto grzeszy, jest n. grzechu
1Ko 7:23 Przestańcie si� stawać n. ludzi
Gal 5:13 z miłości usługujcie jedni drugim jak n.

NIEWRA
˙
ZLIWO

´
S

´
C, Mk 3:5 przej�ty z powodu n. serc

NIEWYKSZTAŁCENI, Dz 4:13 s� to ludzie n. i prości
NIEWYRA

´
ZNY, 1Ko 14:8 Jeśli tr�ba wyda n. dźwi�k

NIEWZRUSZONY, 1Pt 5:10 Bóg sprawi, że b�dziecie n.
NIEZASŁU

˙
ZONA

˙
ZYCZLIWO

´
S

´
C,

Jn 1:17 n. za pośrednictwem Jezusa
1Ko 15:10 Jego n. nie okazała si� daremna
2Ko 6:1 przyjmowali n., a tracili z oczu jej cel
2Ko 12:9 Wystarczy ci moja n.

NIEZDECYDOWANY, 1Kl 18:21 Jak długo b�dziecie n.?
Jak 1:8 Jest n., niestały

NIEZŁOMNY, 1Ko 15:58 b�dźcie n., niewzruszeni
NIEZNISZCZALNY, 1Ko 15:42 wskrzeszone zostaje n.
NIE

˙
ZONATY, 1Ko 7:32 n. troszczy si� o sprawy Pana

NINIWA, Jon 4:11 Czy nie miałbym żałować N.?
NISZCZE

´
C,

2Ko 4:16 ciało n., wewn�trzny człowiek si� odnawia
NOC, Ps 19:2 n. w n. ukazuj� one wiedz�

Rz 13:12 N. już si� kończy. Nadchodzi dzień
NOE, Rdz 6:9 N. chodził z Bogiem

Mt 24:37 z obecności� Syna b�dzie jak za dni N.
NOGA, Jn 13:5 zacz�ł myć uczniom n.
NOWINKI, Dz 17:21 na mówieniu lub słuchaniu n.
NOWY, Iz 42:9 Teraz oznajmiam coś n.

Jn 13:34 Daj� wam n. przykazanie
Obj 21:1 zobaczyłem n. niebo i n. ziemi�
Obj 21:5 Popatrz! Czyni� wszystko n.

NU
˙
ZY

´
C SI�, Iz 40:28 Jehowa nigdy nie n.

O
OBALA

´
C, 2Ko 10:4 o. to, co mocno obwarowane

OBCI�
˙
ZA

´
C, 1Ts 2:6 mogliśmy was o. wielkimi kosztami

OBCY, Jn 10:5 nie znaj� głosu o.
OBECNO

´
S

´
C, Mt 24:3 co b�dzie znakiem twojej o.?

Mt 24:37 o. Syna Człowieczego jak dni Noego
2Pt 3:4 Gdzie jest ta jego obiecana o.?

OBIETNICA, 1Kl 8:56 Nie zawiodło ani słowo z Jego o.
Ps 15:4 Nie wycofuje si� ze złożonej o.
2Ko 1:20 dzi�ki niemu spełniaj� si� Boże o.
Heb 10:23 Ten, który złożył o., jest wierny

OBJA
´
SNIA

´
C, Neh 8:8 O. Prawo i wykładali jego sens

OBJAWIENIE, Rz 8:19 wyczekuje o. synów Bożych
OBLICZA

´
C, Łk 14:28 nie usi�dzie i nie o. kosztów

OBŁOK, Mt 24:30 Syna przychodz�cego na o.
Heb 12:1 tak wielki o. świadków
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OBMY
´
C, Ps 51:2 Dokładnie mnie o. z uchybienia

OBNA
˙
ZA

´
C, Jn 7:7

´
Swiat mnie nienawidzi, o. uczynki

OBOP
´
OLNY, 1Ko 7:5 chyba że za o. zgod�

OBOWI�ZEK, Kzn 12:13 właśnie to jest o. człowieka
1Jn 3:16 mamy o. oddawać życie za braci

OBRAZ, Rdz 1:26 Uczyńmy człowieka na nasz o.
OBRA

´
ZLIWA MOWA, Ef 4:31 Usuńcie gniew, krzyk, o.

OBRONA, Flp 1:7 o. dobrej nowiny i umacnianie prawa
OBRZEZANIE, Rz 2:29 o. serca za spraw� ducha

1Ko 7:19 O. nic nie znaczy
OBRZYDLIWO

´
S

´
C,

Mt 24:15 o. sprowadzaj�ca spustoszenie
OBSERWOWA

´
C, Kol 3:22 nie tylko, kiedy was o.

OBSESJA, 1Tm 6:4 Ma o. na punkcie dociekań i sporów
OBUDZI

´
C, Jn 11:11 id� go o.

OBURZA
´
C SI�, Ps 37:8 nie o. i nie zacznij czynić zła

OBWAROWANY, 2Ko 10:4 obalić to, co mocno o.
OBYWATELSTWO, Flp 3:20 my mamy o. w niebiosach
OCALE

´
C, Mt 24:22 dni nie skrócone, nikt by nie o.

OCENIA
´
C, Flp 1:10 żebyście umieli o., co si� liczy

OCHRONA, Kzn 7:12 m�drość jest o. jak pieni�dze
OCHRZCI

´
C, Mt 3:13 przyszedł Jezus, żeby Jan go o.

Dz 2:41 zostali o., przył�czyło si� 3000
Dz 8:36 Co stoi na przeszkodzie, żebym został o.?

OCI�
˙
ZAŁY, Łk 21:34 żeby serca nie stały si� o.

OCZEKIWANIE, Prz 13:12 Przedłużaj�ce si� o., ból
Łk 3:15 lud trwał w o. i wszyscy si� zastanawiali
Łk 21:26 mdleć ze strachu w o. tego, co ma przyjść

OCZERNIA
´
C, 1Ko 4:13 O., a my odpowiadamy łagodnie

OCZYSZCZA
´
C (SI�), Ps 51:2 o. mnie z mojego grzechu

Dn 12:10 Wielu o., wybieli
Za 13:9 O. ich jak srebro
1Ko 6:11 Bóg was o., uświ�cił
2Ko 7:1 o. ze wszystkiego, co zanieczyszcza

ODCHODY, Pwt 23:13 poza obóz, przykryjecie swoje o.
ODCHODZI

´
C, 1Ko 7:10

˙
Zona niech nie o. od m�ża

1Ko 7:15 współmałżonek niewierz�cy postanowi o.
ODDANIE, 2Tm 3:12 z o. służyć Bogu, prześladowani
ODDANIE DLA BOGA, 1Tm 4:7

´
Cwicz si� w o.

1Tm 4:8 o. jest pożyteczne we wszystkim
1Tm 6:6 o. zapewnia wielkie zyski

ODDANY, 2Kn 16:9 serce jest Mu w pełni o.
ODDAWA

´
C (SI�), Jn 4:24 o. Mu cześć duchem i prawd�

Rz 6:13 o. Bogu
2Ko 12:15 z ch�ci� o. za was samego siebie

ODDYCHA
´
C, Ps 150:6 co o., niech wysławia Jah

ODDZIELA
´
C, Mt 25:32 o. jednych od drugich

Rz 8:39 nie zdoła nas o. od miłości Boga
ODMAWIA

´
C, Ps 84:11 Jehowa nie o. żadnego dobra

Prz 3:27 Nie o. dobra tym
ODOSABNIA

´
C SI�, Prz 18:1 Kto o., d�ży

ODPIS, Pwt 17:18 ma sobie sporz�dzić o. Prawa
ODPŁACA

´
C, Prz 20:22 Nie mów: O. za zło!

Rz 12:19 Zemsta należy do mnie, ja o.
2Ts 1:6 żeby o. udr�k�

ODPOCZYNEK SZABATOWY, Heb 4:9 dla ludu o.
ODPOCZYWA

´
C, Łk 12:19 O. sobie, jedz, pij i si� ciesz

ODPOWIADA
´
C, Prz 15:23 cieszy si�, gdy o. właściwie

Prz 15:28 Prawy rozmyśla, zanim o.
Prz 18:13 Gdy ktoś o. w sprawie, zanim wysłucha
Iz 65:24 Zanim zawołaj�, ja im o.

ODPOWIEDZIALNY, 1Sm 22:22 jestem o. za śmierć
ODPOWIED

´
Z, Prz 15:1 Łagodna o. uśmierza gniew

Kol 4:6 każdemu umieli dać właściw� o.
ODR�TWIAŁY, Ps 143:4 serce we mnie jest o.
ODR

´
O

˙
ZNIANIE, Heb 5:14 o. tego, co właściwe

ODRZUCA
´
C, Jer 8:9 O. słowo Jehowy

ODST�PCA, Prz 11:9 O. rujnuje bliźniego
ODST�PSTWO, 2Ts 2:3 dopóki nie nadejdzie o.
ODSZKODOWANIE, Wj 21:36 jako o. ma dać
ODWAGA, Dz 28:15 Paweł na ich widok nabrał o.

Flp 1:14 okazuje jeszcze wi�ksz� o. i głosi słowo
ODWA

˙
ZNIE, Dz 4:31 zacz�li o. głosić słowo

ODWA
˙
ZNY, Joz 1:7 b�dź o., bardzo silny

ODWDZI�CZA
´
C SI�, Ps 116:12 Czym o. Jehowie

ODWIEDZA
´
C, Dz 15:36 o. braci, zobaczyć, jak si� maj�

ODWLEKA
´
C SI�, Hab 2:3 jeśli wydaje o., wyczekuj

ODZIEDZICZY
´
C, Mt 5:5 łagodni o. ziemi�

Mt 25:34 o. Królestwo przygotowane dla was
OFIARA, Kpł 7:37 całopalenia, o. zbożowej, o. za grzech

1Sm 15:22 posłuszeństwo jest lepsze niż o.
2Sm 24:24 Nie b�d� składał o., które nie kosztuj�
1Kn 29:9 Ludzie cieszyli si� ze składania o.
Ps 40:6 Nie chciałeś żadnej o.
Ps 51:17 O., która cieszy Boga, skruszony duch
Prz 15:8 O. niegodziwych budzi obrzydzenie
Dn 12:11 Od czasu usuni�cia codziennej o.
Oz 6:6 radość sprawia mi lojalna miłość, a nie o.
Rz 12:1 oddajcie swoje ciała jako żyw� o.
Heb 13:15 składajmy Bogu o. wysławiania

OFIARA PŁYNNA, Flp 2:17 składam siebie niczym o.
OGIE

´
N, Jer 20:9 jak o. zamkni�ty w kościach

Mt 25:41 o. wieczny, przygotowany dla Diabła
1Ko 3:13 wyjawi to o.—wypróbuje jakość
1Ts 5:19 Nie gaście o. ducha
2Tm 1:6 rozpalał w sobie jak o. dar Boży
2Pt 3:7 niebo i ziemia s� zachowane dla o.

OGŁASZA
´
C, 1Ko 11:26 o. śmierć Pana, aż on przyjdzie

OGRANICZENIE, Ps 119:96 Twoje przykazanie nie ma o.
1Ko 7:35 nie nakładać na was o.

OGR
´
OD, Rdz 2:15 umieścił człowieka w o. Eden

OHYDNY, Rz 1:27 m�żczyźni, dopuszczać si� tego, co o.
OJCIEC, Rdz 2:24 opuści o. i matk�

Ps 2:7 Dzisiaj zostałem twoim o.
Ps 89:26 Ty jesteś moim O., moim Bogiem
Ps 103:13 Jak o. okazuje miłosierdzie synom
Iz 9:6 B�d� go nazywać Wiecznym O.
Mt 6:9 Nasz O. w niebie, niech b�dzie uświ�cone
Mt 23:9 nikogo na ziemi nie tytułujcie o.
Łk 2:49 powinienem być w domu swojego O.
Łk 15:20 o. pobiegł, rzucił mu si� na szyj�
Jn 5:20 O. pokazuje Synowi wszystko, co sam robi
Jn 10:30 Ja i O. stanowimy jedno
Jn 14:6 Nikt nie przychodzi do O. inaczej
Jn 14:9 widział mnie, widział też O.
Jn 14:28 O. jest wi�kszy niż ja
Jn 14:28 b�dziecie si� cieszyć, że id� do O.

OKAZA
´
C SKRUCH�, Łk 15:7 radość z grzesznika, który o.

Dz 3:19 o. i nawróćcie si�
Dz 17:30 wzywa ludzi, żeby o.
Rz 2:4 Bóg próbuje ci pomóc o.
Obj 16:11 bluźnili Bogu i nie o.

OKAZYWA
´
C, Rz 5:8 Bóg o. nam miłość przez to

OKŁAMYWA
´
C SI�, Kol 3:9 Nie o. nawzajem

OKNO, Dz 20:9 Eutychus, który siedział w o.
OKO, Ps 115:5 [bożki] maj� o., ale nie widz�

Prz 15:3 O. Jehowy patrz� wsz�dzie
Mt 5:38 O. za o. i z�b za z�b
Mt 6:22 o. skupia si� na jednej rzeczy, ciało jasne
1Ko 2:9 O. nie widziało, ucho nie słyszało
1Ko 12:21 O. nie może powiedzieć r�ce
1Ko 15:52 w mgnieniu o.

OKR�G, Iz 40:22 kto mieszka nad o. ziemi
OKRUTNY, Prz 11:17 o. ści�ga na siebie problemy

Prz 12:10 u niegodziwego miłosierdzie jest o.
OKUP, Ps 49:7 nie zdoła dać Bogu o.

Mt 20:28 Syn przyszedł dać życie jako o.
Rz 8:23 wyczekuj�c uwolnienia z ciał na podstawie o.

OLEJEK, Mk 14:4 Po co marnować taki o.?
OLIWA, 1Kl 17:16 w dzbanku nie zabrakło o.

Mt 25:4 m�dre wzi�ły lampy i naczynia z o.
OLIWKA, Rz 11:17 gał�ź dzikiej o. wszczepiona
OŁTARZ, Rdz 8:20 Noe zbudował o.

Wj 27:1 Wykonasz z drewna akacjowego o.
Mt 5:24 zostaw swój dar przed o.
Dz 17:23 o. z napisem: Nieznanemu Bogu

OBMY
´
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OPAMI�TA
´
C SI�, 1Kl 8:47 oni o. i wróc� do Ciebie

Łk 15:17 Kiedy o., powiedział sobie
OPATRYWA

´
C, Iz 61:1 żebym o. złamane serce

Eze 34:16 zranion� o.
OP�TANY, Mt 8:28 dwóch m�żczyzn o. przez demony
OPIECZ�TOWA

´
C, Obj 7:3 dopóki nie o. niewolników

OPIECZ�TOWANY, Ef 1:13 uwierzyliście, zostaliście o.
OPINIA, Prz 22:1 Lepiej wybrać dobr� o. niż maj�tek

Kzn 7:1 Dobra o. jest lepsza niż olejek
Rz 14:1 Nie os�dzajcie osobistych o.

OP
´
O

´
ZNIA

´
C SI�, Iz 46:13 wybawienie nie o.

Hab 2:3 Nie o.!
OPUSZCZA

´
C, Ps 37:28 Jehowa nie o. lojalnych sług

Iz 1:28 Ci, którzy o. Jehow�, zgin�
ORA

´
C, Łk 9:62 o., a ogl�da si� wstecz

ORZEŁ, Iz 40:31 Wzbij� si� na skrzydłach jak o.
OS�DZA

´
C, Mt 7:2 jak o. innych, tak b�dziecie o.

Łk 6:37 przestańcie o., a nie b�dziecie o.
Rz 14:4 Kim jesteś, żeby o. cudzego sług�?
Jak 4:12 kim jesteś, żebyś o. bliźniego?

OSIOŁ, Za 9:9 twój król jedzie na o.
OSKAR

˙
ZA

´
C, Prz 27:11 odpowiedzieć temu, który mnie o.

OSKAR
˙
ZENIE, Rz 8:33 Kto wniesie o. przeciwko

1Tm 5:19 Nie przyjmuj o. przeciwko starszemu
OSKAR

˙
ZYCIEL, Obj 12:10 zrzucony o. naszych braci

OSOBOWO
´
S

´
C, Ef 4:24 macie włożyć na siebie now� o.

Kol 3:9 Zrzućcie z siebie star� o.
OSPAŁO

´
S

´
C, Prz 23:21 o. odzieje człowieka w łachmany

OSTRO
˙
ZNY, Prz 14:16 M�dry jest o. i odwraca si� od zła

Mt 10:16 o. jak w�że, niewinni jak goł�bie
OSTRZEGA

´
C, Eze 33:9 Jeśli o. grzesznika, żeby zawrócił

OSTRZE
˙
ZENIE, Eze 3:17 przekazuj im moje o.

Eze 33:4 Jeśli zignoruje to o., to jego krew
OSZCZERCA, Prz 16:28 o. rozdziela przyjaciół
OSZCZERSTWO, Kpł 19:16 Nie wolno ci szerzyć o.
OSZUKIWA

´
C,

1Ko 6:7 Czemu raczej nie pozwalacie si� o.?
O

´
SLICA, Lb 22:28 Jehowa sprawił, że o. przemówiła

OTCHŁA
´
N, Obj 11:7 bestia wychodz�ca z o.

Obj 17:8 Bestia wyjdzie z o.
Obj 20:3 wrzucił go do o.

OTUCHA, Heb 10:25 nie opuszczaj�c zebrań, ale
dodaj�c sobie o.

OWCA, Ps 100:3 Jesteśmy Jego ludem i o., które pasie
Iz 53:7 Prowadzono go jak o. na rzeź
Eze 34:12 B�d� dbał o o.
Mt 25:33 O. postawi po swojej prawej stronie

OWCZARNIA, Jn 10:16 drugie owce, nie z tej o.
OWIECZKA, 2Sm 12:3 nie miał nic oprócz małej o.

Jn 21:16 Paś moje o.
OWOC, Rdz 3:3 Nie wolno wam jeść jego o.

Mt 7:20 rozpoznacie tych ludzi po o.
Mt 21:43 dane narodowi, który wydaje jego o.
Łk 8:15 z wytrwałości� przynosz� o.
Jn 15:2 gał�ź, która wydaje o., oczyszcza
Jn 15:8 przez to otoczony chwał�, że wydajecie dużo o.
Gal 5:22 o. ducha jest miłość, radość

O
˙
ZYWIONY, 1Pt 3:18 o. w duchu

P
PAL, Mk 15:25 Gdy go przybili do p.

Łk 23:21 Na p. z nim!
Gal 3:13 Przekl�ty każdy, kto zawisł na p.

PAL M�KI, Mt 10:38 nie chce wzi�ć na siebie p.
Łk 9:23 niech weźmie swój p. i dzień po dniu

PALEC, Wj 8:19 To p. Boży!
Wj 31:18 tablice zapisane p. Bożym

PAŁA
´
C, Rz 12:11 P. duchem

PAMI�TKA, Łk 22:19 Czyńcie to na moj� p.
PAMI�

´
C, Heb 10:32 Ci�gle miejcie w p. dawniejsze dni

PAMI�TA
´
C, Ps 8:4 Czym jest śmiertelnik, że o nim p.

Kzn 12:1 P. o swoim Stwórcy w młodości
Nah 1:7 P. o tych, którzy szukaj� u Niego schronienia

PAN, Pwt 10:17 Jehowa to P. p.
Mt 6:24 Nikt nie może być niewolnikiem dwóch p.
Mt 7:22 P., P., czy nie prorokowaliśmy?
Mt 9:38 Proście P. żniw, żeby wysłał pracowników
Mt 22:44 Jehowa powiedział mojemu P.
Rz 14:4 To sprawa jego p., czy on stoi, czy upada
1Ko 7:39 wolno jej poślubić, wierzy on w P.
1Ko 8:5 jest wielu bogów i wielu p.
Kol 4:1 wy też macie P. w niebie

PANNA MŁODA, Obj 21:9 pokaż� ci p., żon� Baranka
PANOWA

´
C, Rdz 1:28 P. nad żywymi stworzeniami

Rdz 3:16 on b�dzie nad tob� p.
Prz 10:19 kto p. nad mow�, post�puje roztropnie
Prz 29:2 gdy p. niegodziwy, lud j�czy
Kzn 8:9 człowiek p. nad człowiekiem ku jego szkodzie
Dn 4:17 Najwyższy p. nad królestwami
Rz 6:14 grzech nie może nad wami p.
1Ts 4:4 wiedzieć, jak p. nad swoim ciałem

PANOWA
´
C NAD SOB�, Prz 16:32 kto p., jest lepszy

2Tm 2:24 ma p. w obliczu zła
PANOWANIE, Dn 4:34 Jego p. jest p. wiecznym
PANOWANIE NAD SOB�,

1Ko 7:5 żeby nie kusił, wykorzystuj�c wasz brak p.
Gal 5:22, 23 owocem ducha jest p.

PARALI
˙
ZOWA

´
C, Iz 44:8 niech strach was nie p.

PASCHA, Wj 12:11 Jest to P. ku czci Jehowy
PASCHALNY, Wj 12:27 ofiara p. dla Jehowy

1Ko 5:7 Chrystus, baranek p., złożony w ofierze
PASTERZ, Ps 23:1 Jehowa jest moim P.

Iz 40:11 B�dzie si� troszczył o trzod� niczym p.
Eze 34:2 Biada p., którzy pas� siebie!
Eze 37:24 b�d� mieć jednego p.—Dawida
Za 13:7 Uderz p., trzoda si� rozproszy
Mt 9:36 były niczym owce bez p.
Jn 10:11 Wspaniały p. oddaje za owce życie
Jn 10:14 jestem wspaniałym p. Znam owce
Jn 10:16 b�dzie jedna trzoda i jeden p.
Ef 4:11 ustanowił p. i nauczycielami

PASTWISKO, Iz 30:23 stada b�d� na rozległych p.
PA

´
S

´
C, Dz 20:28 nadzorcami, żebyście p. zbór Boga

1Pt 5:2 P. powierzon� wam trzod�
PAWEŁ. Zob. też SAUL.

1Ko 1:12 Ja należ� do P.
PERŁA, Mt 7:6 nie rzucajcie swych p. przed świnie

Mt 13:45 jak z kupcem poszukuj�cym p.
PERSWAZJA, 1Ko 2:4 nie sprowadzało si� do p.
PEWNIE, Prz 3:26 Jehowa sprawi, że poczujesz si� p.
PEWNY, Kzn 7:14 nie byli p. niczego, co ich spotka

Prz 14:16 głupi jest lekkomyślny i zbyt p. siebie
PIASEK, Rdz 22:17 twoje potomstwo jak ziarnka p.

Obj 20:8 B�dzie ich jak p. morskiego
PIEC, Dn 3:17 Bóg potrafi nas wyratować z p.
PIECZ�

´
C, PnP 8:6 Połóż mnie niczym p. na sercu

2Ko 1:22 położył na nas p., dał gwarancj�
PIEL�GNOWA

´
C, Ef 5:29 każdy je żywi i p.

PIENI�DZ, Kzn 7:12 ochron� s� p. Ale m�drość
Kzn 10:19 p. zaspokajaj� każd� potrzeb�
Mt 6:24 Nie być niewolnikami Boga i P.
1Tm 6:10 miłość do p. korzeniem zła
Heb 13:5 życie wolne od miłości do p.

PIE
´
N, Iz 11:1 Z p. Jessego wyrośnie gał�zka

Dn 4:15 p. z korzeniami zostawcie
PIER

´
S, Prz 5:19 Niech jej p. sprawiaj� ci zadowolenie

Iz 40:11 b�dzie je nosił na swojej p.
PIERWOCINY, Rz 8:23 otrzymaliśmy ducha jako p.
PIERWORODNY, Wj 11:5 umrze każdy p. w tej ziemi
PIERWSZY, Mt 19:30 wielu p. b�dzie ostatnimi

Mk 9:35 chce być p., ma być ostatni
Kol 1:15 p. spośród całego stworzenia

PIES, Prz 26:17 kto łapie p. za uszy
Kzn 9:4 żywy p. w lepszej sytuacji niż martwy lew
2Pt 2:22 P. wrócił do swoich wymiocin
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PIE
´
S

´
N, Neh 12:46 kieruj�cy wysławianiem p.

Ps 98:1
´
Spiewajcie Jehowie now� p.

Dz 16:25 Paweł i Sylas wysławiali Boga, śpiewaj�c p.
Kol 3:16 p. duchowymi wyrażaj�cymi wdzi�czność

PI�KNO, Prz 6:25 Nie poż�daj w sercu jej p.
Prz 31:30 p. ulotne
Eze 28:17 Z powodu p. serce wyniosłe

PI�KNY, Prz 19:11 p., gdy nie zwraca uwagi na zniewag�
PIJAK, Prz 23:21 p. popadnie w ubóstwo

1Ko 5:11 przestali utrzymywać kontakty z p.
1Ko 6:10 p. nie odziedzicz� Królestwa

PILNIE, 2Tm 4:2 Czyń to p. w czasie dogodnym
PILNO

´
S

´
C, Prz 12:27 p. jest cennym skarbem

PILNY, Prz 21:5 P. człowiek planuje i zmierza do sukcesu
PIŁAT, Jn 19:6 P. powiedział: nie znajduj� w nim winy
PINECHAS, Lb 25:7 Kiedy to zobaczył P., wzi�ł włóczni�
PIOTR, Mt 14:29 P. zacz�ł iść po wodzie

Łk 22:54 P. szedł z tyłu w pewnej odległości
Jn 18:10 P., który miał miecz, ugodził niewolnika
Dz 12:5 Trzymano P. w wi�zieniu, a zbór modlił si�

PISMO, Mt 22:29 nie znacie ani P., ani mocy Bożej
Łk 24:32 nasze serca płon�ły, gdy objaśniał P.
Dz 17:2 prowadził rozważania na podstawie P.
Dz 17:11 każdego dnia starannie badali P.
Rz 15:4 żebyśmy dzi�ki pocieszeniu z P. mieli nadziej�
2Tm 3:16 Całe P. natchnione przez Boga

PLAGA, Wj 11:1 zesłać na faraona jeszcze jedn� p.
Obj 18:4 nie spadły na was p., które j� spotkaj�

PLAN, Wj 26:30 Postawisz przybytek według p.
Prz 15:22 Gdzie nie ma narady, p. upadaj�
Prz 19:21 W sercu człowieka jest wiele p.

PLANOWA
´
C,

Rz 13:14 nie p. z myśl� o zaspokajaniu pragnień
PLEMI�, Rdz 49:28 Od nich pochodzi 12 p. Izraela
PLEWA, Sof 2:2 zanim dzień uleci jak p. na wietrze
PLOTKOWA

´
C, Prz 20:19 z tym, kto lubi p.

PLOTKOWANIE, 1Tm 5:13 p. i mieszania si� w cudze
PLU

´
C, Mt 26:67 Wtedy zacz�li p. mu w twarz i bić go

PŁACI
´
C, Łk 20:22 Czy p. podatek Cezarowi?

PŁACZ, Iz 65:19 Nie b�dzie w niej słychać p.
PŁAKA

´
C, Oz 12:4 P. i błagał o przychylność

Mt 26:75 na zewn�trz zacz�ł gorzko p.
Łk 6:21 Szcz�śliwi, którzy teraz p.
Rz 12:15 P. z tymi, którzy p.

PŁODNY, Rdz 1:28 B�dźcie p. i stańcie si� liczni
PO KOLEI, 1Ko 15:23 każdy p.: Chrystus
POBŁOGOSŁAWI

´
C, Rdz 1:28 Bóg ich p.

Rdz 32:26 Nie puszcz�, dopóki mnie nie p.
POBORCA PODATKOWY, Mt 18:17 niech b�dzie jak p.

Łk 18:11 dzi�kuj� Ci, że nie jestem jak ten p.
POBUDKI, Prz 16:2 Jehowa bada p.
POBUDOWA

´
C, Iz 65:21 P. domy i b�d� w nich mieszkać

POBUDZA
´
C, Wj 35:5 każdy, kogo p. do tego serce

Wj 36:2 serce p. do wykonania pracy
Flp 2:13 Bóg p. was do czynu—daje pragnienie

POCAŁUNEK, Łk 22:48 p. zdradzasz Syna Człowieczego?
POCHLEBSTWO, Rz 16:18 p. zwodz� serca
POCHŁONI�TY, 1Tm 4:15 Zastanawiaj si�, b�dź p.
POCHOPNIE,

Prz 29:20 człowiek, który p. wypowiada słowa
POCHWALI

´
C, 1Ko 11:2 Chc� was p.

POCHWAŁA, Prz 27:21 człowieka wypróbowuje p.
POCI�GA

´
C, Jn 6:44 jeśli Ojciec go nie p.

POCIESZA
´
C, Hi 2:11 poszli współczuć Hiobowi i go p.

Ps 94:19 przytłoczyły mnie troski, p. mnie
Iz 49:13 Jehowa p. swój lud
Iz 61:2 żebym p. pogr�żonych w smutku
Jer 31:15 Rachela nie daje si� p.
2Ko 1:4 żebyśmy my mogli p. innych
1Ts 2:11 usilnie was zach�caliśmy, p.

POCIESZENIE, Rz 15:4 dzi�ki p. płyn�cemu z Pism
2Ko 1:3 Bóg wszelkiego p.

POCIESZONY, Mt 5:4 pogr�żeni w smutku b�d� p.

POCIESZYCIEL, Hi 16:2 jesteście uci�żliwymi p.!
POCZ�TEK, Iz 46:10 Od p. zapowiadam zakończenie

Za 4:10 gardzi dniem małych p.
Mt 24:8 te rzeczy to p. dotkliwych cierpień

PODATEK, Mt 17:25 Od kogo królowie ści�gaj� p.
Łk 23:2 zabrania płacić p. Cezarowi
Rz 13:6 Z tego samego powodu płacicie p.
Rz 13:7 kto ż�da p., temu p.

POD�
˙
ZA

´
C, Obj 14:4 p. za Barankiem

PODDAWA
´
C SI�, 2Ko 4:1 pełnimy t� służb�, nie p.

2Ko 4:16 Dlatego nie p.
Gal 6:9 jeśli nie p., zbierzemy plon

PODEPTA
´
C, Heb 10:29 kto p. Syna Bożego

PODLEWA
´
C, 1Ko 3:6 Ja zasadziłem, Apollos p.

PODOBA
´
C SI�, Ps 149:4 Jehowie p. Jego lud

Jn 8:29 zawsze robi� to, co Mu p.
1Ko 7:33 jak p. żonie
1Ko 10:33 staram p. wszystkim we wszystkim
1Ko 12:18 rozmieścił cz�ści ciała, jak Mu p.
Ef 5:10 upewniajcie si�, co p. Panu
Kol 1:10 tak by w pełni p. Jehowie

PODPORZ�DKOWANY, Rz 13:1 Niech b�dzie p. władzom
1Ko 15:27 wszystko zostało mu p.

PODPORZ�DKOWYWA
´
C SI�,

1Pt 2:13 p. każdemu, kto sprawuje władz�
PODSTAWA, Rz 2:20 znajduje w Prawie p. prawdy
PODZIAŁ, Rz 16:17 mieli na oku tych, którzy tworz� p.

1Ko 1:10 żeby nie było wśród was p.
Tyt 3:10 wywołuje p., udziel upomnienia
2Pt 2:1 Ukradkiem wprowadz� zgubne p.

PODZI�KOWA
´
C, Dz 28:15 Paweł na ich widok p. Bogu

POECI, Dz 17:28 niektórzy z waszych p. powiedzieli
POGODZI

´
C SI�, Mt 5:24 Najpierw p. z bratem

1Ko 7:11 pozostanie niezam�żna albo p. z m�żem
POJEDNA

´
C, 2Ko 5:19 Bóg p. ze sob� świat

POJEDNANY, Rz 5:10 zostaliśmy z Nim p.
POKARM, Ps 145:15 w odpowiedniej porze dajesz im p.

Mt 24:45 dawał p. we właściwym czasie
Jn 4:34 Moim p. jest spełnianie woli Tego
Jn 6:27 Pracujcie nie na p., który si� psuje
1Ko 8:13 Jeśli p. sprawia, że brat si� potyka

POKAZ, 1Ko 4:9 nas, apostołów, Bóg wystawił na p.
POKAZYWA

´
C, Jn 5:20 Ojciec p. Synowi, co sam robi

POKŁOSIE, Kpł 19:9 nie zbieraj z niego p.
Rut 2:8 Boaz: Nie oddalaj si�, by zbierać p.

POKOCHA
´
C, Gal 2:20 Syna Bożego, który mnie p.

1Jn 4:10 nie my p. Boga, ale On nas p.
POKOLENIE, Mt 24:34 to p. nie przeminie
POKONYWA

´
C, Jer 1:19 ci� nie p., bo ja jestem z tob�

Rz 12:21 p. zło dobrem
POKORA, Pwt 8:2 żeby nauczyć was p. i poddać próbie

Prz 15:33 chwał� poprzedza p.
POKORNY, Za 9:9 Jest p., jedzie na ośle

Mt 18:4 kto stanie si� p. jak dziecko
Jak 4:6 p. okazuje niezasłużon� życzliwość
Jak 4:10 Stańcie si� p. w oczach Jehowy
1Pt 5:6 stańcie si� p. pod siln� r�k� Boga

POK
´
OJ, Ps 29:11 Jehowa pobłogosławi swój lud p.

Ps 37:11 b�d� si� rozkoszować obfitym p.
Ps 72:7 w pełni b�dzie panował p., dopóki
Ps 119:165 kochaj� Twoje prawo, ciesz� si� p.
Prz 17:1 Lepszy kawałek chleba, gdzie panuje p.
Iz 9:7 si�gnie wsz�dzie, p. nie b�dzie końca
Iz 26:20 mój ludu, wejdź do wewn�trznych p.
Iz 32:18 zamieszka, gdzie b�dzie panował p.
Iz 48:18 twój p. stałby si� jak rzeka
Iz 54:13 p. twoich synów b�dzie obfity
Iz 57:21 Nie ma p. dla niegodziwych
Iz 60:17 Twoim nadzorc� ustanowi� p.
Jer 6:14 Jest p.!, chociaż nie ma p.
Mt 5:9 Szcz�śliwi ci, którzy krzewi� p.
Mk 9:50 i zachowujcie mi�dzy sob� p.
Jn 14:27 Zostawiam wam p., swój p.

PIE
´
S

´
N—POK

´
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Rz 5:1 cieszmy si� p. z Bogiem przez Jezusa
Rz 8:6 Skupianie na sprawach ducha zapewnia p.
Flp 4:7 p. Boży b�dzie strzegł waszych serc
1Ts 5:3 P. i bezpieczeństwo!, nagła zagłada
1Pt 3:11 niech zabiega o p. i do niego d�ży
Obj 6:4 pozwolono zabrać p. z ziemi

POKRZEPIA
´
C, Mt 11:28 Przyjdźcie do mnie, a ja was p.

POKUSA, Mt 6:13 nie dopuść, żebyśmy ulegli p.
Mt 26:41 wci�ż si� módlcie, żeby nie ulec p.
1Ko 10:13 Nie spotkała was p. wi�ksza od tego

POLE, Mt 13:38 p. jest świat
Jn 4:35 popatrzyli na p., że już s� białe
1Ko 3:9 jesteście Bożym p. uprawnym

POLEGA
´
C, Ps 33:4 można p. na wszystkim, co On robi

Ps 146:3 Nie p. na władcach
Prz 3:5 nie p. na własnym zrozumieniu
2Ko 1:9 nie p. na sobie, ale na Bogu
1Pt 4:11 p. na sile, której udziela Bóg

POLICZEK, Mt 5:39 uderzy w prawy p., nadstaw drugi
POLICZKOWA

´
C, Jn 19:3 I p. go

POLITOWANIE, 1Ko 15:19 godni p. bardziej niż wszyscy
POŁ�CZY

´
C, Mt 19:6 Co zatem Bóg p.

POŁO
˙
ZENIE, 2Ko 1:8 w ci�żkim p., przekraczaj�cym siły

POMAZANIEC, Ps 2:2 królowie przeciwko p.
Ps 105:15 Nie tykajcie moich p.

POMOC, Ps 46:1 p., któr� łatwo znaleźć
POMODLI

´
C SI�, Rz 8:26 nie wiemy, o co p.

POPRAWIA
´
C, 2Ko 13:11 radujcie si�, p., co konieczne

POPROSI
´
C, Mt 6:8 wie, czego potrzebujecie, zanim p.

Jn 14:13 O cokolwiek p. w moje imi�, ja spełni�
Ef 3:20 ponad to wszystko, o co p.
Flm 9 wol� p. w imi� miłości

PORA, Kzn 3:1 jest p. na każde zaj�cie
Dn 2:21 On zmienia czasy i p.
Dz 1:7 Czasy i p. s� pod kontrol� Ojca
1Ts 5:1 Jeśli chodzi o czasy i p.

POR�CZA
´
C, Prz 17:18 podaje r�k� i zgadza si� p.

PORONI
´
C, Wj 23:26

˙
Zadna kobieta nie p.

POROZMY
´
SLA

´
C, Rdz 24:63 [Izaak] poszedł, żeby p.

POR
´
OWNANIE, Gal 6:4 nie w p. z kimś innym

POR
´
O

˙
ZNIA

´
C, Mt 10:35 przyszedłem p. syna z ojcem

PORYWA
´
C, Pwt 24:7 p. kogoś, poniesie śmierć

PORYWCZY, Prz 19:19 P. zapłaci grzywn�
PORZ�DNY, 1Tm 3:2 Nadzorca powinien być p.
PORZUCA

´
C, Pwt 31:8 Nie opuści ci� ani nie p.

1Sm 12:22 Jehowa nie p. was
Ps 27:10 Nawet gdyby mnie p. ojciec i matka
Heb 13:5 Nigdy ci� nie pozostawi� i nigdy nie p.

POS�G, Dn 2:31 Zobaczyłeś ogromny p.
Dn 3:18 nie oddamy czci złotemu p.

POSŁANIEC, Mal 3:1 Wysyłam swojego p.
POSŁUSZE

´
NSTWO, 1Sm 15:22 p. jest lepsze niż ofiara

Ps 51:12 spraw, żebym ch�tnie okazywał p.
Rz 5:19 przez p. jednego wielu stanie si� prawymi
Rz 16:26 żeby mogły okazać wiar� i p.
Heb 5:8 nauczył si� p. z tego, co wycierpiał

POSŁUSZNY, Wj 24:7 gotowi czynić, b�dziemy p.
1Kl 3:9 Daj swojemu słudze p. serce
Łk 2:51 dalej był im p.
Dz 5:29 musimy być p. Bogu, a nie ludziom
Rz 6:17 staliście si� z serca p.
Ef 6:5 Niewolnicy, b�dźcie p. panom
Flp 2:8 pozostał p. aż do śmierci
Heb 13:17 B�dźcie p. tym, którzy przewodz�

POST, Iz 58:6 P., który sprawia mi przyjemność
POST�P, Flp 3:16 w jakim stopniu zrobiliśmy p.

1Tm 4:15 żeby wszyscy widzieli twój p.
POST�POWA

´
C, Gal 6:16 p. zgodnie z t� zasad�

1Pt 2:12 Dalej szlachetnie p. wśród ludzi
1Pt 3:16 zawstydzeni z powodu tego, że p. dobrze

POST�POWANIE, 1Pt 3:1 bez słów pozyskani dzi�ki p.
POSTRONNY, Kol 4:5 Post�pujcie m�drze wobec p.
POSYŁA

´
C, Iz 6:8 Jestem gotowy! P. mnie!

POSZUKIWA
´
C, Dz 17:27 żeby mogli p. Boga

POSZUKIWANIE, 1Pt 1:10 przedmiotem dociekań i p.
PO

´
SCI

´
C, Łk 18:12 P. dwa razy w tygodniu

PO
´
SLUBIA

´
C, 1Ko 7:9 lepiej p., niż płon�ć nami�tności�

1Ko 7:39 wolno jej p., wierzy on w Pana
PO

´
SMIEWISKO, Jer 20:7 jestem p.

PO
´
SPIECH, Prz 19:2 kto działa w p., ten grzeszy

PO
´
SREDNIK, 1Tm 2:5 jeden p. mi�dzy Bogiem a ludźmi

POTKNI�CIE, Rz 14:13 nie dawać bratu powodu do p.
1Ko 10:32 Uważajcie, żeby nie dawać powodów do p.

POTOMEK, Iz 65:23 ich p. ludem błogosławionych
POTOMSTWO, Rdz 3:15 nieprzyjaźń mi�dzy twoje p. a

Rdz 22:17 na pewno rozmnoż� twoje p.
Gal 3:16 twojemu p., którym jest Chrystus

POTOP, Rdz 9:11 nigdy wody p. nie zniszcz� wszystkich
Mt 24:38 przed p. ludzie jedli i pili
2Pt 2:5 sprowadził p. na świat

POTRZ�SA
´
C, Ag 2:7 P. wszystkimi narodami

POTRZEBA, Rz 12:13 Dzielcie si� stosownie do ich p.
POTRZEBNY, Mt 6:32 Ojciec wie, że te rzeczy s� wam p.
POTULNI, Ps 37:11 p. posi�d� ziemi�

Sof 2:3 szukajcie Jehowy, wszyscy p. na ziemi
POTYKA

´
C SI�,

1Ko 8:13 Jeśli pokarm sprawia, że mój brat p.
POUCZA

´
C, Sdz 13:8 p., jak post�pować z dzieckiem

Ps 32:8 p. ci�, któr� drog� masz iść
POUCZENIE, Prz 1:7 głupi gardz� m�drości� i p.

Rz 15:4 napisano dla naszego p.
POWIERZA

´
C, Ps 31:5 W Twoje r�ce p. swojego ducha

Łk 16:11 kto wam p. prawdziwe bogactwo?
1Pt 2:23 p. siebie Temu, który s�dzi
1Pt 4:19 p. siebie Stwórcy

POWIERZCHOWNIE, 2Ko 10:7 Patrzycie na sprawy p.
POWIETRZE, 1Ko 9:26 Nie jakbym uderzał p.

Ef 2:2 władcy, który panuje nad p.
POWINIEN, 2Pt 3:11 jakimi p. być ludźmi
POWODZI

´
C SI�, 2Kn 20:20 Uwierzcie prorokom, p. wam

Ps 1:3 P. mu we wszystkim
POWOŁANIE, Ef 4:1 post�powali w sposób godny p.
POW

´
OD, Rz 13:5 p., żebyście byli podporz�dkowani

POWSTRZYMYWA
´
C, 1Ts 2:16 próbuj� p. od głoszenia

2Ts 2:6 jest coś, co go p.
POZBAWIA

´
C SI�, 1Ko 7:5 Nie p. tego wzajemnie

POZNAWA
´
C, Jer 31:34 P. Jehow�!, b�d� mnie znali

Oz 4:6 Ponieważ nie chcesz mnie p.
Gal 4:9 Bóg p. was

POZOSTAŁY, Mt 14:20 zebrano p. kawałki, 12 koszy
Obj 12:17 odszedł toczyć wojn� z p. z jej potomstwa

POZYSKIWA
´
C, Mt 16:26 p. cały świat, ale straci życie

PO
˙
Z�DA

´
C, Wj 20:17 Nie wolno ci p. jego żony

PO
˙
ZYCZA

´
C, Prz 19:17 mało znacz�cemu, p. Jehowie

Łk 6:35 p., nie spodziewaj�c si� niczego w zamian
PO

˙
ZYCZKA, Prz 11:15 Kto por�cza p.

PO
˙
ZYTECZNY, Dz 20:20 przekazywania wam, co p.

2Tm 3:16 natchnione przez Boga i p.
PO

˙
ZYTEK, 1Ko 6:12 wszystko wolno, ale nie przynosi p.

P
´
OJ

´
S

´
C, Mt 4:20 zostawili sieci i p. za nim

PRACA, Neh 4:6 lud przykładał si� do p. całym sercem
Kzn 2:24 czerpać zadowolenie z ci�żkiej p.

PRACOWA
´
C, Jn 6:27 P. nie na pokarm, który si� psuje

Ef 4:28 niech nie kradnie, niech ci�żko p.
1Ts 2:9 P. dniem i noc�
2Ts 3:10 nie chce p., niech nie je

PRACOWITY, Prz 10:4 p. si� wzbogaci
Rz 12:11 B�dźcie p., nie leniwi

PRACOWNIK, Łk 10:7 p. zasługuje na zapłat�
PRAGN�

´
C, Ps 37:4 On da ci to, czego p. twoje serce

Iz 49:10 Nie b�d� głodować ani p.
Rz 7:18 p. robić to, co dobre, ale nie potrafi�

PRAGNIENIE, Ps 145:16 zaspokajasz p. wszystkiego
Jn 7:37 Jeśli ktoś odczuwa p., niech przyjdzie
Gal 5:16 nie spełnicie żadnego p. ciała
Ef 1:5 zgodnie ze swoim p. i wol�
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Ef 2:3 zgodnie z p. swojego ciała
Flp 2:13 daje wam i p., i siły do działania
2Tm 2:22 uciekaj od młodzieńczych p.
Jak 1:14 każdego poci�ga i kusi jego własne p.
1Pt 2:11 żebyście nie ulegali p. ciała
1Jn 2:16 p. ciała, p. oczu

PRAKTYCZNA M�DRO
´
S

´
C, Prz 2:7 Prawym udziela p.

Prz 3:21 Strzeż p. i umiej�tności myślenia
Łk 16:8 zarz�dca wykazał si� p.

PRAWDA, Ps 15:2 mówi w sercu p.
Ps 119:160 Istot� Twoich słów jest p.
Prz 23:23 Kupuj p., nigdy nie sprzedawaj
Jn 4:24 oddawać Mu cześć duchem i p.
Jn 8:32 poznacie p., dzi�ki p. staniecie si� wolni
Jn 14:6 Ja jestem drog�, p. i życiem
Jn 16:13 duch p. pokieruje, żebyście zrozumieli p.
Jn 17:17 Uświ�ć ich przez p. Twoje słowo jest p.
Jn 18:38 Piłat rzekł: A co to jest p.?
2Ko 13:8 Nie możemy nic uczynić przeciwko p.
2Pt 1:12 jesteście ugruntowani w p.
3Jn 4 moje dzieci dalej chodz� drog� p.

PRAWDOM
´
OWNY, Ef 4:25 b�dźcie p. wobec drugich

PRAWDZIWY, Jn 17:3 poznać Ciebie, jedynego p. Boga
PRAWO, Ps 19:7 P. Jehowy jest doskonałe

Ps 40:8 Twoje p. zachowuj� gł�boko w sercu
Ps 94:20 w majestacie p. sprowadzaj� udr�k�
Ps 119:97 O, jak bardzo kocham Twoje p.!
Jer 31:33 Włoż� w nich swoje p.
Eze 21:27 przyjdzie ten, który ma p.
Hab 1:4 P. bezsilne, sprawiedliwość przegrywa
Rz 7:22 rozkoszuje si� p. Bożym
Rz 10:4 Chrystus kładzie kres P.
Rz 13:8 kto kocha bliźniego, wypełnił p.
1Ko 9:18 nie nadużywaj�c swojego p.
Gal 3:24 P. opiekunem prowadz�cym do Chrystusa
Gal 6:2 wypełnicie p. Chrystusowe
Flp 1:7 w umacnianiu p. do głoszenia
Jak 2:8 przestrzegacie królewskiego p.

PRAWODAWCA, Jak 4:12 Jest tylko jeden P. i S�dzia
PRAWO

´
S

´
C, Ps 45:7 Pokochałeś p., znienawidziłeś zło

Iz 26:9 mieszkańcy ucz� si�, czym jest p.
Iz 32:1 król b�dzie panował na rzecz p.
Iz 60:17 a zwierzchnikiem—p.
Sof 2:3 Szukajcie p., szukajcie potulności
2Pt 3:13 Ma w nich panować p.

PRAWY, Rdz 15:6 On uznał go za p.
Ps 34:19 P. spotyka wiele ci�żkich przeżyć
Ps 37:25 nie widziałem, żeby p. był opuszczony
Ps 72:7 Za jego dni rozkwitnie p.
Ps 141:5 Gdyby mnie smagał p., byłby to przejaw
Prz 24:16 p. może upaść siedem razy
1Pt 3:12 oczy Jehowy patrz� na p.

PROCESOWA
´
C SI�, 1Ko 6:7 porażk�, że ze sob� p.

PROCH, Rdz 2:7 ukształtował człowieka z p. ziemi
Rdz 3:19 p. jesteś i do p. wrócisz
Ps 103:14 pami�ta, że jesteśmy p.

PROJEKT, 1Kl 6:38 dom wykonano zgodnie z p.
PROROCTWO, 2Pt 1:20 p. nie z osobistej interpretacji

2Pt 1:21 P. nie z woli człowieka
PROROCZY, 2Pt 1:19 słowo p. potwierdzone
PROROK, Pwt 18:18 Powołam p. takiego jak ty

1Kl 18:4 Abdiasz wzi�ł 100 p., ukrył ich
Eze 2:5 b�d� wiedzieć, że był wśród nich p.
Am 3:7 dopóki nie wyjawi zamiaru p.
Am 7:14 Nie byłem p. ani synem p.
Dz 10:43 Wszyscy p. poświadczaj�

PROROK, FAŁSZYWY, Mt 7:15 f. w owczej skórze
Mt 24:11 Pojawi si� wielu f. i wprowadz� w bł�d
Mk 13:22 f. b�d� czynić cuda

PROROKOWA
´
C, Jl 2:28 synowie oraz córki b�d� p.

PROSI
´
C, Rdz 15:5 Spójrz, p., na niebo

Pwt 10:12 o co ci� p. Jehowa?
Ps 2:8 P. mnie, a dam ci narody

Mt 7:7 Stale p., a otrzymacie
Rz 12:1 Skoro Bóg okazał współczucie, to p. was
2Ko 5:20 p.: Pojednajcie si� z Bogiem
1Jn 5:14 p. zgodnie z wol� Boga

PROSTY, Dz 4:13 s� to ludzie niewykształceni i p.
PROSTYTUTKA, Prz 7:10 kobieta ubrana jak p.

Łk 15:30 przepuścił maj�tek z p.
1Ko 6:16 z p. tworzy jedno ciało
Obj 17:1 p., która siedzi nad wodami
Obj 17:16 znienawidz� p., ograbi�

PRO
´
SBA, Ps 20:5 Niech Jehowa spełni twoje p.

PROWADZI
´
C, Ps 48:14 Bóg b�dzie nas p. bezustannie

PR
´
OBA, Pwt 13:3 Jehowa poddaje was p.

Mal 3:10 prosz�, poddajcie mnie p.
Łk 8:13 w czasie p. odpadaj�
Łk 22:28 byliście przy mnie, gdy przechodziłem p.
Dz 5:9 wystawić na p. ducha Jehowy?
1Ko 10:9 Ani nie wystawiajmy Jehowy na p.
Jak 1:2 cieszcie si�, gdy was spotykaj� p.
Jak 1:3 dzi�ki p. wiary rodzi si� wytrwałość
Jak 1:12 Szcz�śliwy, który wytrwale znosi p.

PR
´
O

˙
ZNO, Iz 45:19 Szukajcie mnie na p.

Mt 15:9 Oddaj� mi cześć na p.
1Ko 14:9 b�dziecie mówić na p.

PR
´
O

˙
ZNO

´
S

´
C, Flp 2:3 Niczego nie czyńcie z p.

PRYSCYLLA, Dz 18:26 P. i Akwilas wzi�li go do siebie
PRZEBACZA

´
C, Neh 9:17 Bogiem, który ch�tnie p.

Ps 25:11 p. mój grzech, chociaż jest wielki
Iz 55:7 Boga, który hojnie p.
Mt 6:14 jeśli p. ludziom, to wasz Ojciec p.
Mt 18:21 ile razy mam p. bratu?
Kol 3:13 Jak Jehowa wspaniałomyślnie wam p.

PRZEBACZENIE, Mt 26:28 krew wylana, żeby dost�pić p.
PRZEBIJA

´
C, Za 12:10 B�d� patrzeć na tego, którego p.

PRZEBŁAGALNY, 1Jn 2:2 On jest ofiar� p.
PRZEBŁAGANIE, Kpł 16:34 Raz w roku dokonać p.

Rz 3:25 ofiar� służ�c� p. grzechów
PRZECHWALANIE SI�, 1Jn 2:16 p. rzeczami
PRZECHYTRZY

´
C, Jer 20:7 Jehowo, p. mnie

PRZECIW, Dz 17:7 wyst�puj� p. postanowieniom Cezara
PRZECIWKO, Rz 8:31 za nami Bóg, kto b�dzie p. nam?
PRZECIWNIK, Łk 21:15 m�drość, p. nie zdołaj�

1Ko 16:9 chociaż jest wielu p.
Flp 1:28 nie dajecie si� zastraszyć p.

PRZEDŁU
˙
ZA

´
C, Mt 6:27 Kto może o chwil� p. swoje życie?

PRZEDŁU
˙
ZAJ�CY SI�,

Prz 13:12 P. oczekiwanie sprawia ból
PRZEDSTAWICIEL, Jn 7:29 jestem Jego p.
PRZEKL�TY, Jn 7:49 tłum nie zna Prawa, to ludzie p.
PRZEKLINA

´
C, Lb 23:8 Jak mógłbym p. tych, których

Hi 2:5 na pewno b�dzie Ci� p. prosto w twarz
Hi 2:9 żona powiedziała: P. Boga i umrzyj!
Rz 12:14 błogosławcie, a nie p.

PRZEKONAJ� SI�,
˙
ZE JA JESTEM JEHOWA,

Wj 7:5 Egipcjanie p.
Eze 39:7 narody p.

PRZEKONANIE, 1Ts 1:5 za spraw� ducha i z gł�bokim p.
PRZEKONANY, Rz 4:21 p., że co obiecał, potrafi uczynić

Rz 8:38 jestem p., że ani śmierć, ani życie
Rz 15:14 jestem p., moi bracia
Kol 4:12 mocno p., że spełni si� wola Boża

PRZEKONYWA
´
C (SI�), 2Ko 5:11 wci�ż p. ludzi

2Tm 3:14 nauczyłeś i po p. uwierzyłeś
PRZEMIENIA

´
C SI�, Rz 12:2 p. przez przeobrażanie

PRZEMIENIONY, Mt 17:2 został na ich oczach p.
PRZEMOC, Rdz 6:11 ziemia była napełniona p.

Ps 11:5 Nienawidzi każdego, kto kocha p.
Ps 72:14 Wyratuje ich z ucisku i p.

PRZEM
´
OWIENIE, Dz 15:32 zach�cali braci wieloma p.

PRZEPASA
´
C SI�, Iz 11:5 P. prawości�

PRZEPEŁNIONY, Łk 6:45 usta mówi�, czym jest p. serce
PRZEPYCH, Obj 18:7 żyła w bezwstydnym p.

PRAKTYCZNA M�DRO
´
S

´
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PRZERA
˙
ZA

´
C, Ps 91:5 Nie b�dziesz si� bał, co p. w nocy

PRZERA
˙
ZENIE, Iz 28:16 przejawia wiar�, nie ogarnie p.

PRZESTAWA
´
C, Gal 6:9 nie p. czynić tego, co dobre

PRZEST�PCA, Łk 22:37 Został zaliczony do p.
PRZESTROGA, 1Ko 10:11 zapisane jako p. dla nas
PRZESTRZEGA

´
C, Mt 28:20 Uczcie ich p. wszystkiego

Jn 14:15 Jeśli mnie kochacie, b�dziecie p. przykazań
PRZESZKADZA

´
C,

Iz 14:27 Skoro Jehowa podj�ł decyzj�, kto p.?
PRZE

´
SLADOWA

´
C, Ps 119:86 p. mnie bez powodu

Jn 15:20 mnie p., was też b�d� p.
Dz 22:4 P. zwolenników Drogi
Rz 12:14 Błogosławcie tym, którzy p.
1Ko 4:12 P., a my cierpliwie to znosimy

PRZE
´
SLADOWANIE, Mt 13:21 Gdy pojawia si� p., upada

Mk 4:17 Gdy pojawia si� p., upadaj�
Mk 10:30 w czasie p.—dzieci i pól

PRZE
´
SLADOWANY, Mt 5:10 Szcz�śliwi p.

2Ko 4:9 Jesteśmy p., ale nie opuszczeni
PRZEWINIENIE, Ps 103:3 On przebacza twoje p.

Ps 130:3 gdybyś zważał na p.
PRZEWODZI

´
C, Rz 12:8 p. z zaangażowaniem

1Ts 5:12 darzyli szacunkiem tych, którzy p.
Heb 13:7, 17 tych, którzy wśród was p.

PRZEWROTNY, Prz 3:32 Jehowa brzydzi si� p.
PRZEZNACZENIE, Iz 65:11 kielichy dla bóstwa p.
PRZE

˙
ZYCIA, Ps 34:19 Prawego spotyka wiele ci�żkich p.

PRZYBLI
˙
ZA

´
C SI�, Ps 73:28 mnie dobrze jest p. do Boga

PRZYBYTEK, Ps 78:60 porzucił p. w Szilo
Ps 84:1 jak drogi mi jest Twój wspaniały p.
Obj 21:3 P. Boży jest pośród ludzi

PRZYCHODZI
´
C, Iz 55:1 Wszyscy spragnieni, p. do wody!

Obj 22:17 kto słyszy, niech powie: P.!
PRZYCHYLNO

´
S

´
C, 2Ko 6:2 teraz jest szczególny czas p.

PRZYCZYNA, Kzn 7:25 jakie s� p. różnych spraw
PRZYGL�DA

´
C SI�, 2Kn 16:9 Jehowa p. całej ziemi

PRZYGN�BIENIE, Kol 3:21 żeby nie wpadły w p.
PRZYGN�BIONY, 1Sm 1:15 jestem bardzo p.

Iz 57:15 żeby zach�cić p.
Flp 2:26 [Epafrodyt] jest p., bo usłyszeliście
1Ts 5:14 pocieszajcie p.

PRZYGOTOWA
´
C, Jn 14:2 id� p. wam miejsce

PRZYJACIEL, 2Kn 20:7 swojego p. Abrahama
Ps 55:13 mój własny p., którego znam
Prz 14:20 bogaty ma wielu p.
Prz 16:28 oszczerca rozdziela p.
Prz 17:17 Prawdziwy p. okazuje miłość cały czas
Prz 18:24 p. bardziej przywi�zany niż brat
Prz 27:6 Wierny p. może nawet zadać rany
Łk 16:9 Zjednujcie sobie p. za pomoc� bogactwa
Jn 15:13 oddaje życie za swoich p.
Jn 15:14 moimi p., jeśli robicie to, co nakazuj�
Jak 2:23 Abraham został nazwany p. Jehowy
Jak 4:4 p. świata, nieprzyjacielem Boga

PRZYJA
´
ZNI

´
C SI�, Ps 25:14 Jehowa p. z tymi

Prz 3:32 Jehowa p. z prawym
PRZYJEMNO

´
S

´
C, Ps 40:8 Spełnianie Twojej woli to p.

Eze 18:32 mnie nie sprawia p. śmierć żadnego
Łk 8:14 p. życia tak ich absorbuj�

PRZYJMOWA
´
C, Hi 2:10 p. od Boga tylko dobre?

Rz 14:1 osob� słab� w wierze serdecznie p.
Rz 15:7 serdecznie p. drugich, jak Chrystus

PRZYKAZANIE, Mt 22:40 Na dwóch p. opiera si� Prawo
Mk 12:28 Które p. jest pierwsze ze wszystkich?
Mk 12:31 Nie ma p. ważniejszego od tych
Jn 13:34 nowe p., żebyście si� nawzajem kochali

PRZYKŁAD, Mt 13:34 Jezus nauczał za pomoc� p.
Mk 4:2 zacz�ł ich nauczać za pomoc� p.
1Ko 10:6 Wszystko to stało si� dla nas p.
1Pt 5:3 b�dźcie p. dla trzody

PRZYKRO
´
S

´
C, Ps 78:40 na pustyni sprawiali Mu p.

PRZYLGN�
´
C, Rdz 2:24 opuści ojca i matk�, a p. do żony

PRZYMIERZE, Rdz 15:18 Jehowa zawarł z Abramem p.
Jer 31:31 zawr� nowe p.
Łk 22:20 nowe p. na mocy mojej krwi
Łk 22:29 zawieram z wami p., tak jak mój Ojciec

PRZYOZDABIA
´
C, 1Pt 3:3 p. nie to, co na zewn�trz

PRZYPADEK, Kzn 9:11 wszystkich dosi�ga czas i p.
PRZYPODOBA

´
C SI�, Mt 22:16 nikomu nie próbujesz p.

Gal 1:10 Czy próbuj� p. ludziom?
Ef 6:6 jakbyście chcieli p. ludziom

PRZYPOMINA
´
C, Hi 14:13 wyznacz czas, sobie o mnie p.!

2Pt 1:12 chc� wam p. o tych rzeczach
PRZYPOMNIENIE, Ps 119:24 Kocham Twoje p.
PRZYR

´
OWNYWA

´
C, Iz 46:5 Do kogo mnie p.?

PRZYSI�GA
´
C, Rdz 22:16 P. na samego siebie

Mt 5:34 W ogóle nie p.
PRZYSMAKI, Dn 1:5 codziennie porcj� p. króla
PRZYSTAWA

´
C, Kol 1:10 jak p. na sług Jehowy

PRZYSZŁO
´
S

´
C,

Ps 73:17 dopóki nie poznałem p. niegodziwych
Prz 24:20 zły człowiek nie ma przed sob� p.

PRZY
´
SPIESZA

´
C, Iz 60:22 Ja, Jehowa, p. to

PRZYT�PIONY, Heb 5:11 zdolność pojmowania jest p.
PRZYTŁACZA

´
C, Ps 40:12 P. mnie tyle moich bł�dów

PRZYW
´
ODCA, Prz 28:16 P. nadużywa swojej władzy

Jn 12:42 uwierzyli—nawet spośród p.
PRZYZWOICIE, Rz 13:13 Post�pujmy p. jak w biały dzień
PSZENICA, Mt 13:25 mi�dzy p. nasiał chwastów
PTAKI, Mt 6:26 Przypatrzcie si� uważnie p. na niebie
PUKA

´
C, Mt 7:7 wci�ż p., a b�dzie wam otworzone

PUŁAPKA, Ps 91:3 On ci� uratuje z p. łowcy ptaków
PUSTKOWIE, Iz 35:6 Wody wytrysn� na p.

Iz 41:18 P. zamieni� w rozlewisko porośni�te trzcin�
PUSTY, Ef 4:17 zgodnie ze swoim p. sposobem myślenia
PUSTYNNY, Iz 35:1 p. równina rozkwitnie jak krokus

Iz 35:6 potoki popłyn� na p. równinie
PYCHA, Prz 8:13 Nienawidz� wywyższania si�, p.

Prz 16:5 p. w sercu budzi w Jehowie obrzydzenie
Prz 16:18 P. poprzedza upadek

PYŁ, Iz 40:15 Narody s� jak p. na szalach wagi
R

RACHELA, Rdz 29:18 gotowy służyć siedem lat za R.
Jer 31:15 R. opłakuje swoich synów

RACHUNEK, 1Ko 13:5 Nie prowadzi r. krzywd
RADOSNY, 1Kn 28:9 służ Mu r. dusz�

2Ko 9:7 Bóg kocha r. dawc�
RADO

´
S

´
C, Neh 8:10 r., któr� daje Jehowa, jest wasz� sił�

Ps 100:2 Służcie Jehowie z r.
Ps 137:6 za swój najwi�kszy powód do r.
Iz 65:13 Moi słudzy pełni r., wy b�dziecie si� wstydzić
Łk 8:13 z r. przyjmuj� słowo
Łk 15:7 w niebie b�dzie wi�cej r. z grzesznika
Jn 16:22 r., której nikt wam nie odbierze
Rz 15:13 Niech Bóg napełni was r. i pokojem
1Ts 1:6 z r., której źródłem jest duch świ�ty
Heb 12:2 Dla r. przetrwał on pal m�ki

RADO
´
SNIE, Hi 38:7 wołały r. gwiazdy poranne

Iz 65:14 Moi słudzy b�d� r. wołać
RADOWA

´
C (SI�), Prz 8:30 Cały czas przy Nim r.

Prz 27:11 synu, b�dź m�dry i r. moje serce
Rz 5:3 R., gdy znosimy cierpienia
Rz 12:12 R. nadziej�
Flp 4:4 Zawsze r. w służbie dla Pana. R.!

RAJ, Łk 23:43 b�dziesz ze mn� w r.
2Ko 12:4 Został porwany do r.

RAMI�, Sof 3:9 żeby służyły mi r. przy r.
RANA, Prz 23:29 Kto ma r. bez powodu?

Prz 27:6 Wierny przyjaciel może nawet zadać r.
Iz 53:5 dzi�ki jego r. zostaliśmy uzdrowieni

REAKCJA, Hi 31:34 Czy l�kałem si� r. tłumu?
REBEKA, Rdz 26:7 R. była bardzo pi�kna
RECHABICI, Jer 35:5 przed R. kielichy napełnione
REGUŁA, 2Tm 2:5 musi walczyć zgodnie z r.

1745 PRZERA
˙
ZA

´
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REKOMENDOWA
´
C, 2Ko 4:2 r. siebie wszystkim

2Ko 6:4 pod każdym wzgl�dem r. siebie
RESPEKT, Ef 5:33 żona powinna mieć r. dla m�ża

1Pt 3:2 właściwe post�powanie z gł�bokim r.
1Pt 3:15 bronić nadziei, przy tym gł�boki r.

R�KA, Pwt 16:16 nie staje przed Jehow� z pustymi r.
Ps 145:16 Otwierasz r. i zaspokajasz pragnienie
Iz 35:3 Umocnijcie osłabłe r.
Iz 41:10 b�d� ci� mocno trzymał siln� r.
Za 14:13 Każdy podniesie na bliźniego r.
Mt 6:3 lewa r. nie wie, co robi prawa

ROBI
´
C, Rz 7:15 nie r. tego, czego chc�

RODAK, 1Ts 2:14 z r�k własnych r. wycierpieliście
RODZICE, Łk 18:29 zostawił r. ze wzgl�du na Królestwo

Łk 21:16 wydawać was b�d� nawet r.
2Ko 12:14 r. powinni odkładać dla dzieci
Ef 6:1 b�dźcie posłuszne swoim r.
Kol 3:20 posłuszne swoim r. we wszystkim

RODZINA, Ef 2:19 należycie do Bożej r.
Ef 3:15 zawdzi�cza swoj� nazw� każda r.

ROK, Lb 14:34 40 dni—dzień za r.
ROSA, Pwt 32:2 moje słowa b�d� opadać jak r.

Ps 110:3 Twoja młodzież jest jak krople r.
ROZBICIE SI�, 2Ko 11:25 trzy razy przeżyłem r. statku
ROZBITKOWIE, 1Tm 1:19 stali si� r. w wierze
ROZCZAROWANIE, Rz 5:5 nadzieja nie prowadzi do r.
ROZCZAROWANY, Rz 9:33 oprze wiar�, nie b�dzie r.
ROZDARTY, Flp 1:23 r. z powodu dwóch rzeczy
ROZDRA

˙
ZNIA

´
C, 1Ko 13:5 [miłość] nie daje si� r.

Ef 6:4 nie r. swoich dzieci
Kol 3:21 nie r. swoich dzieci

ROZDZIERA
´
C, Jl 2:13 R. swoje serca

ROZE
´
SMIA

´
C SI�, Rdz 18:13 Dlaczego Sara r.?

ROZEZNANIE, Prz 17:27 kto ma r., zachowa spokój
Mt 24:15 czytelnik musi si� wykazać r.

ROZGŁASZANY, Wj 9:16 żeby moje imi� było r.
ROZGNIEWANY,

Ef 4:26 żeby słońce zaszło, gdy wci�ż jesteście r.
ROZKOSZOWA

´
C SI�, Ps 1:2 r. prawem Jehowy

Ps 37:4 R. Jehow�
Rz 7:22 wewn�trzny człowiek r. prawem Bożym

ROZKWITA
´
C, Iz 35:1 pustynna równina r. jak krokus

ROZMY
´
SLA

´
C, Ps 77:12 B�d� r. o Twoich działaniach

Prz 15:28 Prawy r., zanim odpowie
ROZPASANIE, Gal 5:19 niemoralne kontakty, r.

2Pt 2:7 Lot był udr�czony r.
ROZPIESZCZANY, Prz 29:21 r. stanie si� niewdzi�czny
ROZPRASZANIE, 1Ko 7:35 służyli Panu bez r. uwagi
ROZPUSTA.

Zob. NIEMORALNE KONTAKTY SEKSUALNE.
ROZS�DEK, Flp 4:5 Niech wasz r. stanie si� znany
ROZTROPNY, Prz 12:23 R. ukrywa to, co wie

Prz 14:15 r. zastanawia si� nad każdym krokiem
Prz 22:3 R. widzi niebezpieczeństwo i si� kryje
Mt 24:45 Kto jest niewolnikiem wiernym i r.

ROZTRWANIA
´
C, Łk 15:13 r. swój maj�tek

ROZUM, Jn 10:20 Ma demona i stracił r.
ROZUMIE

´
C, Neh 8:8 pomagali ludziom r., co czytano

ROZWA
˙
ZANIA, Dz 17:2 prowadził r. na podstawie Pism

ROZWI�ZYWA
´
C, Mt 18:18 cokolwiek r. na ziemi

ROZWODOWY, Pwt 24:1 sporz�dzi dokument r.
Mt 19:7 pozwolił wr�czyć żonie dokument r.

ROZWODZI
´
C SI�, Mt 19:9 kto r., jeśli podstaw� nie s�

Mk 10:11 Kto r. z żon� i poślubia inn�
ROZW

´
OD, Mal 2:16 nienawidz� r.

R
´
OG, Dn 7:7 czwarta bestia miała 10 r.
Dn 8:8 wielki r. został złamany

R
´
OWNY, Ps 26:12 Stoj� na r. gruncie

R
´
OZGA, Prz 13:24 Kto powstrzymuje r., nienawidzi syna

R
´
O

˙
ZNICA, Kpł 11:47 r. mi�dzy tym, co czyste

Mal 3:18 zobaczycie r. mi�dzy prawym
RUINA, Eze 21:27 W r., w r., w r. j� zamieni�
RYBA, Jon 1:17 Jonasza połkn�ła ogromna r.

Jn 21:11 sieć pełn� dużych r.

RYBACY LUDZI, Mt 4:19 uczyni� was r.
RYDWAN, Sdz 4:13 900 r. z żelaznymi kosami

2Kl 6:17 wokół Elizeusza pełno r.
RYNEK, Dz 17:17 prowadził rozważania z ludźmi na r.
RZECZYWISTY, 1Tm 6:19 mocno si� uchwycić r. życia
RZEKA, Obj 12:16 ziemia pochłon�ła r.

Obj 22:1 r. wody życia
RZESZA, Ps 68:11 rozgłasza ogromna r. kobiet
RZE

´
Z, Ps 44:22 zostaliśmy uznani za owce na r.

Iz 53:7 Prowadzono go jak owc� na r.
S

SADZI
´
C, Iz 65:22 Nie b�d� s. po to, żeby ktoś inny jadł

SALOMON, 1Kl 4:29 Bóg dał S. nadzwyczajn� m�drość
Mt 6:29 nawet S. nie był tak ubrany

SAM, Jn 8:29 Nie zostawił mnie s., bo zawsze robi�
Jn 16:32 mnie zostawicie s. Ale nie jestem s.

SAMARIA, 2Kl 17:5, 6 Król Asyrii zdobył S.
SAMARYTANIN, Łk 10:33 S. zrobiło si� go żal

Jn 4:7 S. przyszła naczerpać wody
SAMOWOLNY, 2Pt 2:10 zuchwali i s.
SAMOZADOWOLENIE, Prz 1:32 głupich zniszczy ich s.
SAMSON, Sdz 13:24 nadała mu imi� S.
SAMUEL, 1Sm 1:20 Anna dała mu na imi� S.

1Sm 2:18 S. był chłopcem, pełnił służb�
SANCHERYB, 2Kl 19:16 przysłał S., żeby szydzić z Boga
SANHEDRYN, Dz 5:41 Odeszli sprzed S., ciesz�c si�
SANKTUARIUM, Wj 25:8 Zbudujecie dla mnie s.

Ps 73:17 dopóki nie wszedłem do wspaniałego s.
SARA, Rdz 17:19 S. urodzi ci syna

1Pt 3:6 S. była posłuszna Abrahamowi
SAUL, 1Sm 15:11

˙
Załuj�, że uczyniłem S. królem

Dz 7:58 u stóp m�żczyzny nazywanego S.
Dz 8:3 S. zacz�ł si� pastwić nad zborem
Dz 9:1 S. siał groz� i płon�ł ż�dz� mordu
Dz 9:4 S., S., czemu mnie prześladujesz?

S�D, Dn 7:10 Zebrał si� S.
Mk 13:9 ludzie b�d� was wydawać s.
Jn 5:22 Ojciec wszelki s. powierzył Synowi
1Ko 6:6 brat idzie przeciw bratu do s.
1Pt 4:17 żeby s. zacz�ł si� od domu Bożego

S�DZI
´
C, Iz 26:9 Kiedy s. ziemi�, ucz� si�

Łk 22:30 na tronach, żeby s. 12 plemion Izraela
Dz 17:31 ustalił dzień, w którym zamierza s.
1Ko 6:2 nie wiecie, że świ�ci b�d� s. świat?

SCENA, 1Ko 7:31 s. tego świata si� zmienia
SCHLEBIA

´
C, Prz 29:5 s. bliźniemu, rozci�ga sieć

Judy 16 dla własnej korzyści s. innym
SCHLEBIAJ�CY, Prz 26:28 s. usta doprowadzaj�
SCHODY, Rdz 28:12 s., które si�gały aż do nieba
SCHRONIENIE, Ps 9:9 Jehowa bezpiecznym s.

Sof 3:12 Znajdzie s. w imieniu Jehowy
SEDEKIASZ, Jer 52:10, 11 oślepił S., zakuł w kajdany
SEKRET, Prz 20:19 Oszczerca kr�ży i wyjawia cudze s.

Prz 25:9 nie wyjawiaj cudzych s.
SEKTA, Dz 28:22 wsz�dzie mówi si� przeciw tej s.
SEN, Prz 6:10 Troch� s., troch� drzemania

Kzn 5:3 s. bior� si� z nadmiaru zaj�ć
Rz 13:11 nastała pora, byście si� przebudzili ze s.

SERCE, Rdz 6:5 każda skłonność jego s. jest zła
Pwt 6:6 Słowa maj� być w twoim s.
1Kl 8:38 każdy wie, co sprawia ból jego s.
2Kn 16:9 których s. jest Mu w pełni oddane
Ezd 7:10 Ezdrasz przygotował swoje s.
Ps 34:18 Jehowa blisko, którzy maj� złamane s.
Ps 51:10 stwórz we mnie czyste s.
Ps 51:17 nie odrzucisz s. skruszonego
Ps 147:3 Uzdrawia maj�cych złamane s.
Prz 4:23 strzeż s., od niego zależy twoje życie
Prz 17:3 Jehowa bada s.
Prz 17:22 Radosne s. to świetne lekarstwo
Prz 28:26 Kto ufa swojemu s., jest głupi
Jer 17:9 S. jest zdradliwsze niż wszystko inne

REKOMENDOWA
´
C—SERCE 1746



Jer 17:10 Ja, Jehowa, badam s.
Jer 31:33 swoje prawo zapisz� w ich s.
Mt 15:19 z s. pochodz� morderstwa, kradzieże
Mt 22:37 Masz kochać Jehow� całym s.
Łk 12:34 gdzie jest wasz skarb, tam b�dzie s.
Łk 21:34 s. nigdy nie stały si� oci�żałe
Łk 24:32 s. płon�ły, gdy do nas mówił
Dz 16:14 otworzył jej s., żeby zwracała uwag�
Rz 6:17 staliście si� z s. posłuszni
Heb 3:12 rozwin�łoby si� w nim niegodziwe s.
1Jn 3:20 Bóg jest wi�kszy niż nasze s.

S�DZIA, Iz 33:22 Jehowa jest naszym S., Królem
Łk 18:2 s., który nie bał si� Boga

SIA
´
C, Ps 126:5 Ci, którzy s. ze łzami

Kzn 11:6 S. nasiona już od rana
Gal 6:7 Co ktoś s., to b�dzie zbierać

SIDŁO, Prz 29:25 Strach przed ludźmi to s.
Łk 21:34, 35 żeby ten dzień was nie zaskoczył jak s.

SIE
´
C, Mt 13:47 Z Królestwem Niebios jest jak z s.

Łk 5:4 Wypłyń na gł�bi� i zapuśćcie s.
SIEROTA, Wj 22:22 Nie wolno wam krzywdzić s.

Ps 68:5 Bóg ojcem dla s. i obrońc� dla wdów
Jak 1:27 troszczyć si� o s. i wdowy

SILNY, Joz 1:7 b�dź odważny, bardzo s.
Iz 35:4 B�dźcie s., nie bójcie si�!
Rz 15:1 znosić słabości tych, którzy nie s� s.

SIŁA, Ps 29:11 Jehowa udzieli s. swojemu ludowi
Ps 31:10 Z powodu przewinienia trac� s.
Ps 84:7 B�d� iść dalej i nabierać s.
Prz 17:22 zdruzgotany duch pozbawia s.
Iz 40:31 pokładaj� nadziej� w Jehowie, odzyskaj� s.
Za 4:6 nie dzi�ki ludzkiej s., dzi�ki duchowi
Mk 12:30 masz kochać Jehow� cał� s.
2Ko 4:7 nasza niezwykła s. pochodzi od Boga
Flp 4:13 Do wszystkiego mam s. dzi�ki Temu
Obj 3:8 Wiem też, że masz niewiele s.

SIOSTRA, Pwt 27:22 kto współżyje ze swoj� s.
SIWIZNA, Prz 16:31 S. jest pi�kn� koron�
SKAŁA, Pwt 32:4 S.—doskonałe s� Jego dzieła

Mt 7:24 zbudował dom na s.
SKARB, Prz 2:4 poszukiwał jak ukrytych s.

Prz 10:2 S. zdobyte w sposób niegodziwy
Mt 6:21 gdzie jest twój s., tam też twoje serce
Mt 13:44 Z Królestwem jak ze s. w polu
Łk 12:33 niewyczerpany s. w niebie
2Ko 4:7 nosimy s. w naczyniach glinianych

SKARBIEC, Łk 6:45 Dobry z dobrego s. swego serca
SKARCENIE, Prz 3:11 nie odrzucaj s. od Jehowy
SKAR

˙
ZY

´
C SI�, Judy 16 szemraj�, s. na swój los

SKAZA, Kpł 22:21 zwierz� nie może mieć żadnej s.
SK�PY, Prz 23:6 Nie jedz u nikogo, kto jest s.
SKŁONI

´
C, Wj 35:21 każdy, kogo s. serce

SKŁONNY, Rdz 8:21 serce s. do zła od młodości
SKORYGOWA

´
C, Gal 6:1 s. w duchu łagodności

SKRAJ, Kpł 23:22 nie żnij pola do samego s.
SKROMNO

´
S

´
C, 1Tm 2:9 kobiety, ubiór świadcz�cy o s.

SKROMNY, Prz 11:2 s. cechuje m�drość
Mi 6:8 był s., chodz�c ze swoim Bogiem

SKRUCHA, Dz 26:20 spełniaj�c uczynki świadcz�ce o s.
2Ko 7:10 smutek miły Bogu rodzi s.

SKRUPULATNIE, 1Ko 11:28 niech s. siebie przebada
SKRUSZONY, Ps 51:17 Ofiar�, która cieszy Boga, s. duch
SKRZYDŁO, Rut 2:12 pod s. przyszłaś si� schronić
SKRZYWDZI

´
C, 1Ko 6:7 Czemu nie pozwalacie si� s.?

SKUPIA
´
C, Kol 3:2 s. umysły na tym, co w górze

SŁABO
´
S

´
C, Rz 15:1 znosić s. tych, którzy nie s� silni

Heb 4:15 mógł si� wczuć w nasze s.
SŁABY, Rz 14:1 s. w wierze serdecznie przyjmujcie

1Ko 1:27 Bóg wybrał to, co dla świata s.
2Ko 12:10 kiedy jestem s., wtedy jestem mocny
1Ts 5:14 wspierajcie s., b�dźcie cierpliwi

SŁOMA, Iz 65:25 lew b�dzie jadł s. tak jak byk
1Ko 3:12 na tym fundamencie buduje ze s.

SŁO
´
NCE, Joz 10:12 S., zatrzymaj si� nad Gibeonem

Mt 24:29 po dniach ucisku s. ściemnieje
Dz 2:20 S. zamieni si� w ciemność

SŁOWO, Prz 14:23 same s. prowadz� do n�dzy
Prz 25:11 S. we właściwym czasie
Iz 40:8 s. naszego Boga trwa wiecznie
Iz 55:11 s. spełni to, z czym je posłałem
Mk 7:13 przez tradycj� unieważniacie s. Boga
Łk 8:12 Diabeł zabiera s. z ich serc
Jn 1:1 Na pocz�tku był S.
Jn 17:17 Twoje s. jest prawd�
Dz 18:5 Paweł zacz�ł si� zajmować głoszeniem s.
Flp 2:16 mocno trzymaj�c si� s. życia
2Tm 2:15 należycie posługuj�cym si� s. prawdy

SŁOWO BO
˙
ZE, 1Ts 2:13 przyj�liście s. takim, jakie jest

Heb 4:12 s. jest żywe i oddziałuje z moc�
SŁUCHA

´
C, Prz 1:5 M�dry s.

Eze 2:7 przekazywać słowa, czy b�d� s., czy nie
Mt 17:5 To mój ukochany Syn. S. go
Łk 10:16 Kto s. was, ten s. także mnie
Dz 4:19 Co jest słuszne—s. was czy Boga?

SŁUCHANIE, Jak 1:19 ch�tny do s., nieskłonny do
SŁUDZY POMOCNICZY, 1Tm 3:8 s. powinni być
SŁUDZY

´
SWI�TYNNI, Ezd 8:20 s. na służb� Lewitom

SŁUGA, Iz 42:1 To jest mój s., którego wspieram!
Iz 65:13 Moi s. b�d� jeść, wy b�dziecie głodować
Mk 10:43 chce si� stać wielki, ma być waszym s.
2Ko 3:6 wykwalifikował nas, żebyśmy byli s.
2Ko 6:4 rekomendujemy siebie jako s. Bożych

SŁUP, Rdz 19:26 żona Lota zamieniła si� w s. soli
Wj 13:22 s. obłoku i s. ognia

SŁU
˙
ZBA, 1Sm 2:11 chłopiec zacz�ł pełnić s. dla Jehowy

Dz 20:24 ukończyć swój bieg i s.
Rz 11:13 szczyc� si� swoj� s.
2Ko 4:1 dzi�ki miłosierdziu pełnimy t� s.
2Ko 6:3 żeby w naszej s. nie doszukano si� skazy
2Tm 4:5 dokładnie pełnij swoj� s.

SŁU
˙
ZY

´
C, Joz 24:15 wybierzcie, komu b�dziecie s.

1Kn 28:9 s. Mu całym sercem i radosn� dusz�
Ps 100:2 S. Jehowie z radości�

SMOK, Obj 12:9 s., pradawny w�ż zrzucony
SMUCI

´
C SI�,

1Ts 4:13 nie chcemy, żebyście s. jak pozostali
SMUTEK, Ps 31:10 S. pochłania moje życie

Ps 90:10 Nasze życie pełne s.
Kzn 7:3 s. na twarzy, serce staje si� lepsze
Iz 51:11 s. i wzdychanie przemin�
Mt 5:4 Szcz�śliwi pogr�żeni w s.
2Ko 2:7 żeby go nie przytłoczył nadmierny s.

SMUTNY, Ps 38:6 cały dzień chodz� s.
SODOMA, Rdz 19:24 spuścił na S. deszcz siarki i ognia

2Pt 2:6 ukarał S. W ten sposób pokazał
Judy 7 S., Gomora stanowi� ostrzegawczy przykład

S
´
OL, Rdz 19:26 zamieniła si� w słup s.
Mt 5:13 Wy jesteście s. ziemi
Kol 4:6 słowa zawsze ujmuj�ce, przyprawione s.

SPA
´
C, 1Ts 5:6 nie ś. jak pozostali

SPARALI
˙
ZOWANY, Łk 5:24 do s.: Wstań, weź nosze

SPEKULACJE, 1Tm 1:4 tylko prowadz� do s.
SPEŁNIA

´
C, Iz 55:11 słowo s. to, z czym je posłałem

Mt 5:17 Nie przyszedłem unieważnić Prawa, ale s.
SPIERA

´
C SI�, 2Tm 2:24 Niewolnik Pana nie może s.

SPIRYTYZM, Gal 5:20 bałwochwalstwo, s., wrogość
SPŁACA

´
C, Ps 37:21 Niegodziwy zapożycza si� i nie s.

Mt 22:21 co Cezara, s. Cezarowi, a co Boże—Bogu
SPOCZYWA

´
C, Dn 12:13 S., ale powstaniesz

SPOKOJNY, Prz 14:30 S. serce zapewnia ciału życie
1Ts 4:11 cel: prowadzić s. życie

SPOK
´
OJ, Dz 9:31 dla zboru nastał okres s.

SPOS
´
OB, Dz 1:11 powróci w taki s., w jaki widzieliście

Flp 1:27 zachowujcie si� w s. godny dobrej
SPOWINOWACA

´
C, Pwt 7:3 nie wolno wam si� z nimi s.

SP
´
OR, Prz 6:19 wywołuje s. mi�dzy braćmi

SPRAGNIONY, Iz 55:1 Wszyscy s., przyjdźcie
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SPRAWA, Flp 2:4 nie tylko własne s., ale też s. drugich
Flp 2:21 inni dbaj� o swoje własne s.

SPRAWDZA
´
C, 2Ko 13:5 Stale s., czy trwacie w wierze

Gal 6:4 Niech każdy s. własne post�powanie
1Ts 5:21 Wszystko s.; trzymajcie si� tego, co dobre
1Jn 4:1 s. natchnione wypowiedzi

SPRAWIEDLIWIE, Mi 6:8 post�pował s., cenił lojalność
SPRAWIEDLIWO

´
S

´
C,

Hi 34:12 Wszechmocny nie wypacza s.
Hi 40:8 Czy zakwestionujesz moj� s.?
Ps 37:28 Jehowa kocha s.
Prz 29:4 Dzi�ki s. król zapewnia stabilizacj�
Kzn 5:8 urz�dnik łamie zasady s., nie b�dź zaskoczony
Iz 32:1 ksi�ż�ta: władza na rzecz s.
Łk 18:7 Bóg dopilnuje, żeby została oddana s.
Dz 28:4 s. nie pozwoliła mu dalej żyć

SPR
´
OBOWA

´
C, Ps 34:8 S. i przekonajcie si�, że Jehowa

SPRZECIW, 1Ts 2:2 śmiałość mimo wielkiego s.
SREBRO, Prz 2:4 b�dziesz szukał jak s.

Eze 7:19 Swoje s. rzuc� na ulice
Sof 1:18 nie zdoła ich uratować ani s., ani złoto

STA
´
C, 1Ko 10:12 kto myśli, że s.

STA
´
C MOCNO, 1Ko 16:13 s. w wierze

STALE, Dz 5:42 s. nauczali i głosili
STAŁY, Heb 5:14 pokarm s. jest dla ludzi dojrzałych
STAN� SI�, Wj 3:14 Powiedz: S. posłał mnie do was
STARANIA, 2Pt 1:5 dokładajcie wszelkich gorliwych s.
STARO

´
S

´
C, Ps 71:9 Nie odrzucaj mnie w mojej s.

Ps 92:14 Nawet w s. b�d� si� mieć dobrze
STARSI, Tyt 1:5 żebyś mianował s.
STARY, Ps 37:25 byłem młody, a teraz jestem s.
STAWA

´
C SI�, Wj 3:14 S., kim zechc� s.

1Ko 9:22 S. wszystkim dla najróżniejszych ludzi
STO, Mk 10:30 już teraz otrzymał s. razy wi�cej
STOPA, Rz 16:20 rzuci Szatana pod wasze s. i zmiażdży
STOPIE

´
N, 1Ts 4:1 czyńcie to dalej w jeszcze wi�kszym s.

ST
´
OŁ, Dn 11:27 przy jednym s. b�d� si� okłamywać
1Ko 10:21 jeść ze s. Jehowy i s. demonów

STRACH, Prz 29:25 S. przed ludźmi to sidło
Iz 44:8 niech s. was nie paraliżuje
Mi 4:4 nikt nie b�dzie wzbudzał w nich s.
Łk 21:26 Ludzie b�d� mdleć ze s.
1Jn 4:18 W miłości nie ma s.

STRASZNY, Heb 10:31 S. to rzecz wpaść w r�ce Boga
STRATA, Flp 3:7 co dla mnie zyskiem, spisałem na s.
STRA

˙
ZNICA, Iz 21:8 stoj� na s.

STRONNICZO, Pwt 10:17 Bóg nikogo nie traktuje s.
STRONNICZO

´
S

´
C, Jak 2:9 jeśli cały czas okazujecie s.

STRONNICZY, Dz 10:34 rozumiem, że Bóg nie jest s.
STRZAŁA, Ps 127:4 jak s. w r�ku mocarza
STRZEC, Prz 4:23 s. serca, od niego zależy twoje życie

1Pt 2:25 do pasterza, który s. waszych dusz
STUDIOWA

´
C, Jn 7:15 zna Pisma, nie s. w szkołach

STWARZA
´
C, Rdz 1:1 Na pocz�tku Bóg s.

Iz 45:18 który nie s. jej bez żadnego celu
Kol 1:16 Wszystko s. za jego pośrednictwem
Obj 4:11 z Twojej woli wszystko zostało s.

STWORZENIE, Rz 1:20 widoczne już od s. świata
Rz 8:20 s. zostało poddane daremności
2Ko 5:17 w jedności z Chrystusem jest nowym s.
Obj 3:14 pocz�tek s. Bożego

STW
´
ORCA, Kzn 12:1 Pami�taj o S. w okresie młodości

SUKCES, Joz 1:8 Wtedy odniesiesz s.
1Kl 2:3 Wtedy odniesiesz s. we wszystkim

SUMIENIE, Rz 2:15 s. służy im za świadka
Rz 13:5 ze wzgl�du na swoje s.
1Ko 8:12 rani�c ich słabe s.
1Tm 4:2 których s. jest nieczułe
1Pt 3:16 Zachowujcie czyste s.
1Pt 3:21 Chrzest jest prośb� o czyste s.

SUSZA, Jer 17:8 w roku s. nie b�dzie si� zamartwiał
SYJON, Ps 2:6 ustanowiłem swojego króla na S.

Ps 48:2 Góra S.—miasto Wspaniałego Króla
Iz 66:8 S. urodził swoich synów
Obj 14:1 na górze S. Baranek, a z nim—144 000

SYN, Rdz 6:2 s. Boga brali za żony [córki ludzkie]
Hi 38:7 z uznaniem wykrzykiwali s. Boży
Ps 2:12 Złóżcie hołd s., bo Bóg si� oburzy
Prz 13:24 Kto powstrzymuje rózg�, nienawidzi s.
Prz 15:20 M�dry s. cieszy ojca
Iz 54:13 Wszyscy twoi s. wyuczeni przez Jehow�
Iz 66:8 Syjon urodził swoich s.
Mt 3:17 To jest mój ukochany S.
Łk 15:13 młodszy s. roztrwonił swój maj�tek
Rz 8:14 którymi kieruje duch, s� s. Bożymi

SYN CZŁOWIECZY, Dn 7:13 ktoś podobny do s.
Mt 10:23 zanim przyb�dzie S.
Łk 21:27 zobacz� S. przychodz�cego w obłoku

SYNAJ, Wj 19:20 Jehowa zst�pił na szczyt góry S.
SZABAT, Wj 20:8 Pami�taj, że dzień s. jest świ�ty

Mt 12:8 Syn Człowieczy jest Panem s.
Mk 2:27 S. powstał ze wzgl�du na człowieka
Łk 14:5 kto w s. nie wyci�gn�ł syna albo byka?
Kol 2:16 niech was nikt nie os�dza z powodu s.

SZACUNEK, 2Sm 12:14 okazałeś brak s. wobec Jehowy
Prz 3:9 Okazuj Jehowie s., daj�c
Prz 5:9 żebyś nie stracił u innych s.
Rz 12:10 Wyprzedzajcie si� w okazywaniu s.
1Ts 5:12 żebyście darzyli s. tych, którzy przewodz�
1Tm5:17 godni podwójnego s.

SZANOWA
´
C, Wj 20:12 S. ojca i matk�

SZARA
´
NCZA, Jl 1:4 Co zostało po pierwszej inwazji s.

SZATAN, Hi 1:6 Wśród nich przybył też S.
Za 3:2 Niech ci� zgani Jehowa, S.!
Mt 4:10 Precz, S.! Bo jest napisane
Mt 16:23 Zejdź mi z oczu, s.!
Mk 4:15 przychodzi S. i zabiera, co zasiano
Rz 16:20 Bóg rzuci S. pod wasze stopy i zmiażdży
1Ko 5:5 macie wydać tego człowieka S.
2Ko 2:11 żeby nie przechytrzył nas S.
2Ko 11:14 S. podszywa si� pod anioła światła
2Ts 2:9 działaj�cego za spraw� S.
Obj 12:9 w�ż, zwany Diabłem i S.
Obj 20:2 zwi�zał S. na 1000 lat

SZCZ�
´
SCIE, Iz 65:11 zastawiaj� stół bóstwu s.

Dz 20:35 Wi�cej s. wynika z dawania
SZCZ�

´
SLIWY, Ps 32:1 S. jest ten, któremu przebaczono

Ps 94:12 S. człowiek, którego korygujesz
Ps 144:15 S. lud, którego Bogiem jest Jehowa!
Mt 5:3 S. świadomi potrzeb duchowych
1Tm 1:11 dobra nowina od s. Boga

SZCZODRY, Prz 11:25 S. b�dzie miał si� dobrze
1Tm 6:18 żeby byli s., gotowi si� dzielić

SZCZODRZE, Prz 11:24 s. daje, a jednak mu przybywa
Jak 1:5 niech prosi Boga, bo On daje s.

SZCZYCI
´
C SI�, 1Ko 1:31 Kto s., niech s. Jehow�

2Ts 1:4 s. wami wśród zborów
SZEMRA

´
C, 1Ko 10:10 nie s.

Judy 16 S� to ludzie, którzy s.
SZEMRANIE, Flp 2:14 Czyńcie wszystko bez s.
SZEOL. Zob. GR

´
OB.

SZEROKO, Pwt 15:8 S. otwórzcie przed nim r�k�
SZILO, Rdz 49:10 aż przyjdzie S.
SZKARŁAT, Iz 1:18 Choćby wasze grzechy były jak s.
SZKODA, Iz 11:9 Nie b�d� wyrz�dzać s. ani zła
SZKOŁA, Jn 7:15 zna Pisma, nie studiował w s.
SZLACHETNIE, Hi 1:8 Hiob post�puje nieskazitelnie i s.

1Ko 1:26 niewielu m�drych, s. urodzonych
SZLACHETNIEJ, Dz 17:11 byli s. usposobieni niż ci
SZNUR, Kzn 4:12 potrójnego s. nie da si� rozerwać
SZOKUJ�CY, Jn 6:60 To, co mówi, jest s.
SZORSTKI, Prz 15:1 s. słowo wywołuje złość

Kol 3:19 nie b�dźcie dla nich s.
SZTUKA NAUCZANIA, 2Tm 4:2 posługuj si� s.
SZUKA

´
C, 1Kn 28:9 Jeżeli b�dziesz Go s., da si� znaleźć

Ps 119:176 zagubiona owca. S. swojego sługi
Iz 55:6 S. Jehowy, dopóki można Go znaleźć
Eze 34:11 sam b�d� s. swoich owiec
Sof 2:3 s. Jehowy, wszyscy potulni na ziemi

SPRAWA—SZUKA
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Łk 15:8 czy nie zamiata domu i nie s. starannie?
Jn 4:23 właśnie takich czcicieli Bóg s.

SZYDERCA, 2Pt 3:3 w dniach ostatnich przyjd� s.
SZYDZI

´
C, 1Sm 17:26 s. z wojsk Boga żywego

SZYMON, Dz 8:18 S. zaproponował im pieni�dze´
S´

SCIANA, Dn 5:5 palce zacz�ły pisać na tynku ś. pałacu´
SCIE

˙
ZKA, Prz 4:18 ś. prawych jak jasne poranne światło´

SLAD, 1Pt 2:21 żebyście dokładnie pod�żali jego ś.´
SLEPOTA, Rdz 19:11 porazili ś. ludzi´
SLEPY, Mt 15:14 To ś. przewodnicy´
SLISKI, Ps 73:18 stawiasz ich na ś. gruncie´
SLUB, Pwt 23:21 Jeśli złożysz Jehowie jakiś ś.

Sdz 11:30 [Jefte] złożył Jehowie ś.´
SMIA

´
C SI�, Ps 2:4 ma tron w niebiosach, b�dzie ś.´

SMIAŁO
´
S

´
C, Ef 6:20 [Módlcie si�], żebym mówił z tak� ś.

1Ts 2:2 dzi�ki Bogu zdobyliśmy si� na ś.´
SMIECH, Prz 14:13 Nawet w ś. może boleć serce´
SMIECI, 1Ko 4:13

´
Swiat aż dot�d uważa nas za ś.

Flp 3:8 uważam to wszystko za stert� ś.´
SMIER

´
C, Rut 1:17 cokolwiek innego niż ś. oddzieli mnie

Ps 89:48 Czy człowiek może nigdy nie ujrzeć ś.?
Iz 25:8 Jehowa usunie ś. na zawsze
Eze 18:32 Mnie nie sprawia przyjemności ś. człowieka
Oz 13:14 Gdzie s�, o ś., twoje ż�dła?
Rz 5:12 ś. rozprzestrzeniła si� na wszystkich ludzi
Rz 6:23 zapłat� za grzech jest ś.
1Ko 15:26 Jako ostatni wróg unicestwiona ś.
1Ts 4:13 w niewiedzy co do tych, którzy śpi� snem ś.
Heb 2:9 Jezus zakosztował ś. za każdego
Heb 2:15 z powodu strachu przed ś. byli w niewoli
Obj 21:4 Nie b�dzie już ś.´

SMIERTELNIK, Ps 8:4 Czym jest ś., że o nim pami�tasz´
SNIEG, Iz 1:18 grzechy stan� si� białe jak ś.´
SPIEWA

´
C, Ps 96:1

´
S. Jehowie now� pieśń

Ef 5:19
´
S. Jehowie przy dźwi�kach´

SPIEWAK, 1Kn 15:16 Dawid polecił wyznaczyć ś.´
SWIADCZY

´
C, Łk 3:8 Wydawajcie owoce ś. o skrusze´

SWIADECTWO, Ps 19:4 ich ś. rozchodzi si� po ziemi
Mt 24:14 dobra nowina o Królestwie głoszona na ś.
Jn 18:37 żeby dać ś. prawdzie
Dz 10:42 głosić ludowi, dawać dokładne ś.
Dz 28:23 daj�c dokładne ś. o Królestwie´

SWIADEK, Kpł 5:1 nie zareagował, chociaż był ś.
Pwt 19:15 potwierdzona zeznaniami dwóch ś.
Iz 43:10 jesteście moimi ś., mówi Jehowa
Mt 18:16 zeznaniami dwóch lub trzech ś.
Dz 1:8 b�dziecie moimi ś. w Jerozolimie
Obj 1:5 Jezusa Chrystusa—Wiernego

´
S.

Obj 11:3 dwaj ś. b�d� prorokować 1260 dni´
SWIADOMIE, Heb 10:26 jeśli ś. trwamy w grzechu´
SWIAT, Łk 9:25 pozyska cały ś., ale straci swoje życie

Jn 15:19 nie jesteście cz�ści� ś., ś. was nienawidzi
Jn 17:16 Nie s� cz�ści� ś.
1Jn 2:15 Nie kochajcie ś. ani tego, co na ś.
1Jn 2:17 ś. i jego pragnienia przemin�´

SWIATŁO, Ps 36:9 dzi�ki Twojemu ś. widzimy ś.
Ps 119:105 Twoje słowo ś. na mojej ścieżce
Prz 4:18 ścieżka prawych jest jak ś.
Iz 42:6 uczyni� ci� ś. dla narodów
Mt 5:14 Wy jesteście ś. świata
Mt 5:16 wasze ś. świeci, żeby ludzie widzieli
Jn 8:12 Ja jestem ś. świata
2Ko 4:6 Niech w ciemności zaświeci ś.
Flp 2:15 świecicie jak źródła ś.´

SWI�TYNIA. Zob. też DOM.
Ps 11:4 Jehowa w ś.
Ps 27:4 z zachwytem spogl�dać na ś.
Jer 7:4 To ś. Jehowy, ś. Jehowy
Eze 41:13 zmierzył ś., ma 100 łokci długości
Mal 3:1 nagle do ś. przyb�dzie Pan
Mt 21:12 Jezus wszedł do ś. i powyrzucał

Jn 2:19 Zburzcie t� ś., a ja w trzy dni j� odbuduj�
Dz 17:24 nie mieszka w ś. zbudowanych r�kami
1Ko 3:16 wy jesteście ś. Boż�´

SWIETNIE, Mt 25:21
´
S., niewolniku dobry i wierny!´

SWI�TA SŁU
˙
ZBA, Rz 12:1 ś., zdolność myślenia´

SWI�TA TAJEMNICA, Rz 16:25 ś. okryta milczeniem
Ef 3:4 rozumiem ś. o Chrystusie´

SWI�TO, Kpł 23:4 Takie s� okresowe ś. dla Jehowy´
SWI�TY, Wj 26:33 oddzielać Miejsce

´
S. od Najświ�tszego

Kpł 19:2 Macie być ś., ponieważ ja jestem ś.
Dn 7:18 królestwo otrzymaj� ś.
1Pt 1:15 stańcie si� ś. w całym post�powaniu
Obj 4:8

´
S., ś., ś. jest Bóg Jehowa´

SWINIA, Łk 8:33 [demony] weszły w ś.
Łk 15:15 wysłał go na pola, żeby pasł ś.
2Pt 2:22 umyta ś. do tarzania si� w błocie

T
TABLICA, Wj 31:18 dał mu dwie kamienne t.
TAJEMNICA, Prz 11:13 godny zaufania dochowuje t.

Flp 4:12 Poznałem t., jak być zadowolonym
TAK, Mt 5:37 Niech wasze t. znaczy t.
TALENT, Mt 25:15 Jednemu dał 5 t., drugiemu—2
TA

´
NCZY

´
C, Sdz 11:34 wyszła mu naprzeciw córka, t.!

TARCZA, Ps 84:11 Jehowa jest słońcem i t.
Ef 6:16 miejcie ze sob� wielk� t. wiary

TARSZISZ, Jon 1:3 Jonasz zacz�ł uciekać do T.
TARTAR, 2Pt 2:4 aniołów wtr�cił do T.
TATUA

˙
ZE, Kpł 19:28 Nie wolno wam robić sobie t.

TCH
´
ORZOSTWO, 2Tm 1:7 Bóg nie dał nam ducha t.

TEATRALNY, 1Ko 4:9 staliśmy si� widowiskiem t.
TEREN, Rz 15:23 nie ma już nietkni�tego t.
T�CZA, Rdz 9:13 t. na obłoku, żeby służyła za znak
T�SKNI

´
C, Ps 84:2 Całym sob� t., wr�cz omdlewam

Iz 26:9 Całym sob� t. za Tob�
Flp 1:8 t. za wami wszystkimi

T�SKNOTA, Ps 84:2 z t. za dziedzińcami Jehowy
TŁUMACZ, 1Ko 12:30 Czy wszyscy s� t.?
TOLEROWA

´
C, 2Kl 10:16 zobacz, jak nie t. rywalizacji

Rz 9:22 Bóg t. naczynia gniewu
TON�

´
C, Ps 6:6 we łzach t. moje posłanie

TOWARZYSTWO, 1Ko 15:33 Złe t. psuje zwyczaje
TRADYCJA, Mt 15:3 ze wzgl�du na t. naruszacie

Mk 7:13 przez swoj� t. unieważniacie słowo Boga
Gal 1:14 z gorliwości� przestrzegałem t. ojców

TR�D, Lb 12:10 Miriam została dotkni�ta t.
Łk 5:12 m�żczyzna cały pokryty t.

TR�DOWATY, Kpł 13:45 T. ma wołać: Nieczysty!
TRON, Ps 45:6 Bóg twoim t. po wieczne czasy

Iz 6:1 ujrzałem Jehow� na wyniosłym t.
Dn 7:9 ustawiono t.
Mt 25:31 Syn Człowieczy przyjdzie, zasi�dzie na t.
Łk 1:32 Bóg da mu t. Dawida, jego ojca

TRON S�DZIOWSKI, Rz 14:10 staniemy przed t. Boga
TROSKA, Ps 55:22 Zrzuć swoje t. na Jehow�

Ps 94:19 przytłoczyły t., pocieszałeś
Prz 12:25 T. przytłacza serce człowieka
Mk 4:19 t. życia w tym świecie, zwodnicza moc
Łk 8:14 t., bogactwo i przyjemności ich absorbuj�
Łk 21:34 serca oci�żałe z powodu t. życiowych
1Ko 7:28 małżeństwo; zaznaj� wi�cej t.
2Ko 11:28 t. o wszystkie zbory

TROSZCZY
´
C SI�, 1Ko 7:32 nieżonaty t. o sprawy Pana

1Ko 12:25 t. o siebie nawzajem
1Pt 5:7 bo On t. o was

TRUD, 1Pt 4:18 jeśli prawy z t. dost�puje wybawienia
TRWA

´
C, 1Jn 3:6 kto z nim w jedności, nie t. w grzechu

TRWAŁY, Heb 10:34 macie coś lepszego i t.
TRYUMFALNY, 2Ko 2:14 prowadzi nas w pochodzie t.
TRZ�SIENIE ZIEMI, Łk 21:11 B�d� wielkie t.
TRZ

´
ODKA, Łk 12:32 Nie bój si�, mała t.

TRZY, Pwt 16:16 T. razy w roku m�żczyźni maj� stan�ć
TRZYMA

´
C SI�, Flp 2:16 mocno t. słowa życia
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TWIERDZA, Ps 18:2 Jehowa jest moj� t.
Iz 25:4 t. dla tego, który niewiele znaczy

TYDZIE
´
N, Dn 9:24 ustalono 70 t.

1Ko 16:2 w pierwszym dniu t. odkłada coś
TYKWA, Jon 4:10

˙
Zal ci t.

TYMCZASOWY, Heb 11:13 s� t. osiedleńcami
Heb 11:25 t. przyjemności z grzechu

TYMOTEUSZ, Dz 16:1 Mieszkał tam uczeń o imieniu T.
1Ko 4:17 posyłam T., moje ukochane dziecko
1Tm 1:2 do T., prawdziwego dziecka w wierze

TYSI�C, Ps 91:7 T. padnie obok ciebie
Iz 60:22 Malutki stanie si� t.
2Pt 3:8 jeden dzień jest jak t. lat

U
UBIERA

´
C SI�, Jak 2:15 brat lub siostra nie maj� w co u.

UB
´
OSTWO, Prz 30:8 Nie daj mi ani u., ani bogactwa

2Ko 8:2 mimo skrajnego u. okazali szczodrość
UBRANIE, Rdz 3:21 Bóg sporz�dził długie u.
UBRANY, Prz 7:10 kobieta u. jak prostytutka
UCI�

˙
ZLIWY, 1Jn 5:3 Jego przykazania nie s� u.

UCIEKA
´
C, 1Ko 6:18 U. od niemoralności!

UCISK, Ps 72:14 Wyratuje ich z u. i przemocy
Mt 24:21 nastanie wtedy wielki u.
Rz 12:12 Radujcie si� nadziej�; znoście u.
2Ko 4:17 nasz u. jest chwilowy i lekki
Obj 7:14 ci, którzy przeżyli wielki u.

UCI
´
SNIENIE, Ps 119:50 To mnie pociesza w moim u.

Ps 119:71 dobrze, że spotkało mnie u.
UCZCIWIE, Heb 13:18 we wszystkim post�pować u.
UCZCIWY, 2Ko 8:21 staramy si� we wszystkim być u.
UCZE

´
N, Mt 28:19 pozyskujcie u. wśród ludzi

Jn 8:31 trzymacie si� moich słów, jesteście moimi u.
Jn 13:35 Po miłości rozpoznaj�, że jesteście moimi u.

UCZTA, Iz 25:6 u. z potraw, u. z wina
UCZY

´
C (SI�),

Ezd 7:10 Ezdrasz przygotował serce, żeby u.
Prz 9:9 U. prawego, a nauczy si� wi�cej
Prz 22:6 U. dziecko, jak� drog� ma iść
Iz 48:17 U. ci�, co dla ciebie najlepsze
Jer 31:34 nikt nie b�dzie u. swojego brata
Mt 28:20 U. ich przestrzegać wszystkiego
Rz 2:21 u. drugiego, nie u. siebie?
2Tm 3:7 u., a nie dochodz� do poznania prawdy

UCZYNEK, Heb 9:14 oczyści sumienia z martwych u.
UDOWADNIA

´
C, Dz 17:3 Wyjaśniał i u. cytatami

UDR�KA, 2Sm 22:7 W u. wzywałem Jehow�
Hi 36:15 uciśnionych ratuje w czasie u.
Ps 46:1 pomoc�, któr� łatwo znaleźć w czasie u.
Kzn 7:7 U. może doprowadzić do szaleństwa
Łk 21:25 u. narodów bezradnych
2Ts 1:4 wytrwałość i wiar�, we wszystkich u.

UFA
´
C, Ps 9:10 Ci, którzy znaj� Twoje imi�, b�d� Ci u.

Ps 62:8 Cały czas Mu u.
Ps 84:12 szcz�śliwy jest człowiek, który Ci u.
Prz 28:26 Kto u. swojemu sercu, jest głupi
2Ts 3:4 Jako uczniowie Pana u., że post�pujecie

UFNO
´
S

´
C, Ps 56:11 w Bogu pokładam u. Nie boj� si�

Jer 17:5 Przekl�ty człowiek, który pokłada u.w ludziach
2Ko 5:6 jesteśmy pełni u.

UJMOWA
´
C SI�, Rz 8:34 u. za nami Chrystus Jezus

UKOCHANY, Mt 3:17 mój u. Syn
UKO

´
NCZY

´
C, Dz 20:24 u. swój bieg i służb�

2Tm 4:7 wyścig u.
UKRYCIE, Ps 91:1 Kto mieszka w u. u Najwyższego
UKRYTY, Łk 8:17 nie ma nic u., co nie stanie si� jawne
ULECZONY, 2Kn 36:16 nie było nadziei, że zostan� u.
ULECZY

´
C, Łk 4:23 Lekarzu, u. samego siebie

ULEGŁY, Heb 13:17 b�dźcie u. tym, którzy przewodz�
ULGA, 2Ts 1:7 znosz�cym udr�k�, zapewnić u.
UMACNIA

´
C (SI�), Iz 35:3 U. osłabłe r�ce

Łk 22:32 kiedy wrócisz, u. swoich braci
Dz 14:22 U. uczniów, zach�caj�c ich do trwania

1Ko 1:8 Bóg b�dzie do końca was u.
1Ko 16:13 stójcie mocno w wierze, u.

UMARŁY, Kzn 9:5 u. nic nie wiedz�
Łk 20:38 nie jest Bogiem u., lecz żywych

UMIEJ�TNO
´
S

´
C MY

´
SLENIA, Prz 1:4 udzielaniu młodym u.

UMIERA
´
C, Rdz 3:4 Z cał� pewności� nie u.

Hi 14:14 Czy człowiek, który u., może znowu żyć?
Jn 8:51 posłuszny moim słowom nigdy nie u.
Jn 11:25 nawet gdyby u., ożyje
Jn 11:26 kto we mnie wierzy, w ogóle nie u.
Rz 14:8 jeśli u., należymy do Jehowy
2Ko 5:15 żyli dla tego, który za nich u.
1Ts 4:16 u. w jedności z Chrystusem
Obj 14:13 Szcz�śliwi, którzy u. w jedności z Panem

UMIŁOWA
´
C, Mk 10:21 Jezus go u., po czym powiedział

UMY
´
C SI�, 2Kl 5:10 siedem razy u. w Jordanie

UMYSŁ, Mt 22:37 kochać Jehow� całym u.
Rz 7:25 u. jestem niewolnikiem prawa Bożego
Rz 8:6 Skupianie u. na sprawach ciała
1Ko 2:16 my mamy u. Chrystusowy
Flp 3:19 skupiaj� u. na rzeczach ziemskich
Kol 3:2 skupiajcie u. na tym, co w górze

UNIKA
´
C, Iz 53:3 Był kimś, kim gardzili i kogo u.

UNOSI
´
C, Heb 2:1 żebyśmy nie zostali u. z pr�dem

UPADA
´
C, Prz 24:16 prawy może u. siedem razy

Kzn 4:10 jeśli jeden u., drugi może mu pomóc
1Ko 10:12 niech uważa, żeby nie u.

UPADEK, Ps 119:165 nic nie doprowadzi ich do u.
Mt 5:29 prawe oko prowadzi ci� do u., wyłup je
Mt 13:41 zbior� wszystkich, którzy doprowadzaj� do u.
Łk 17:2 doprowadził do u. jednego z tych małych

UPARCIE, Dz 19:9 u. nie chcieli uwierzyć
UPIJA

´
C SI�, Ef 5:18 nie u. winem

UPOLOWA
´
C, Kpł 17:13 Jeżeli u., wyleje jego krew

UPOMINA
´
C, Ps 141:5 gdyby mnie u., byłoby to jak olejek

UPOMNIENIE, Prz 3:11 nie brzydź si� Jego u.
UPORZ�DKOWANY, 1Ko 14:40 godnie i w sposób u.
URATOWA

´
C, Mt 16:25 kto by chciał u. swoje życie

2Pt 2:9 Jehowa wie, jak u. z próby
URAZA, Kpł 19:18 Nie wolno ci żywić u.
URIM I TUMMIM, Wj 28:30 Do napierśnika włożysz u.
URODZI

´
C (SI�), Ps 51:5 U. obci�żony win�

Iz 66:7 Zanim poczuła bóle porodowe, u.
URODZINY, Rdz 40:20 były u. faraona

Mt 14:6 na u. Heroda zatańczyła
URODZONY, Hi 14:1 u. przez kobiet� żyje krótko
URZ�D, Dz 1:20 Jego u. nadzorcy przejmie ktoś inny
USŁUGIWA

´
C, Dn 7:10 Tysi�c tysi�cy Mu u.

Mt 20:28 Syn Człowieczy przyszedł, żeby u.
1Pt 4:10 korzystajcie z daru, u. jedni drugim

USŁUGIWANIE, 1Tm 1:12 wyznaczaj�c do u.
USŁYSZE

´
C, Rz 10:14 jak u. bez głosz�cego

USPOSOBIENIE, Flp 2:20 Nie mam nikogo o takim u.
USPRAWIEDLIWIENIE, Jn 15:22 teraz nie maj� nic na u.

Judy 4 u. rozpasania
USTA, Ps 8:2 Słowami z u. dzieci i niemowl�t

Iz 29:13 Okazuj� mi szacunek u.
Oz 14:2 swoimi u. złożymy Ci ofiar� wysławiania
Rz 10:10 publiczne wyznawanie jej u.
Jak 3:10 Z tych samych u. błogosławieństwo i

USUWA
´
C, 1Ko 5:13 U. niegodziwego spośród siebie

USYNOWIENIE, Rz 8:15 otrzymaliście ducha u.
USZLACHETNIANIE, Dn 11:35 aby nast�powało u.
U

´
SMIERCA

´
C, Kol 3:5 u. skłonności swojego ciała

U
´
SWI�CA

´
C, 1Kl 9:3 U. wybudowany dom

Jer 1:5 zanim si� urodziłeś, już ci� u.
Eze 36:23 u. swoje wielkie imi�

U
´
SWI�CENIE, Heb 12:14 D�żcie do u.

U
´
SWI�CONY, Łk 11:2 Ojcze, niech b�dzie u. Twoje imi�

UTRACI
´
C, 2Ts 2:2 nie u. szybko trzeźwego os�du

UTWIERDZA
´
C SI�, Kol 2:7 u. w wierze

UWA
˙
ZA

´
C, Dz 20:28 U. na samych siebie i na trzod�

Ef 5:15 Bardzo u. Post�pujcie jak m�drzy

TWIERDZA—UWA
˙
ZA

´
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UWA
˙
ZNIE, Joz 1:8 u. czytaj ksi�g� Prawa

Ps 1:2 u. czyta prawo Jehowy
UWIERZY

´
C, Jn 20:29 Szcz�śliwi, którzy u., nie zobaczyli

2Ts 2:12 nie u. prawdzie
UWODZI

´
C, Prz 7:21 U. go gładkimi słówkami

UWOLNIONY, Rz 6:7 kto umarł, został u. od grzechu
Rz 6:18 U. od grzechu

UZDRAWIA
´
C, Ps 147:3 U. maj�cych złamane serce

Łk 9:11 chorych u.
Łk 10:9 U. i mówcie: Przybliżyło si� Królestwo

UZDROWIONY, Dz 5:16 wszyscy byli u.
UZNANIE, Łk 3:22 jesteś moim Synem. Darz� ci� u.

Jn 12:43 bardziej cenili u. w oczach ludzi
1Ko 16:18 darzcie takich ludzi u.
2Tm 2:15 okazać si� godnym u. w oczach Boga

UZZJASZ, 2Kn 26:21 Król U. tr�dowaty do śmierci
W

WAGA, Kpł 19:36 Macie używać dokładnej w.
Prz 11:1 Nieuczciwa w. budzi obrzydzenie

WALCZY
´
C, 2Kn 20:17 nie b�dziecie musieli w.

Dz 5:39 może si� okazać, że w. z Bogiem
Ef 6:12 w. nie z krwi� i ciałem
1Tm 6:12 W. w szlachetnej walce o wiar�

WALKA, Judy 3 zach�cić do podj�cia ci�żkiej w. o wiar�
WARGI, Heb 13:15 ofiara wysławiania, czyli owoc w.
WARTO

´
SCIOWY, Prz 3:9 daj�c Jehowie, co masz w.

WARTY, Mt 6:26 Czy nie jesteście w. wi�cej niż one?
WA

˙
ZNIEJSZY, Mt 23:23 lekceważycie to, co w Prawie w.

W�TPI
´
C, Mt 21:21 jeśli b�dziecie mieć wiar� i nie w.

Jak 1:6 niech prosi z wiar�, nic nie w.
W�TPLIWO

´
SCI,

Judy 22 okazujcie miłosierdzie tym, którzy maj� w.
W�

˙
Z, Rdz 3:4 w. odezwał si� do kobiety

Jn 3:14 Mojżesz uniósł w., tak Syn Człowieczy
WDOWA, Ps 146:9 wspiera sierot� i w.

Mk 12:43 ta biedna w. dała wi�cej niż wszyscy
Łk 18:3 w. wci�ż do niego przychodziła i mówiła
Jak 1:27 troszczyć si� o sieroty i w.

WDZI�CZNY, Kol 3:15 okazujcie si� w.
1Tm 1:12 Jestem w. Chrystusowi Jezusowi

WDZI�K, Prz 31:30 W. bywa fałszywy, a pi�kno—ulotne
WEŁNA, Sdz 6:37 rosa b�dzie tylko na w.
WESELE, Mt 22:2 jak z królem, który wyprawił synowi w.

Jn 2:1 w Kanie odbywało si� w.
WESTCHNIENIE, Rz 8:26 z niewypowiedzianymi w.
WEWN�TRZNY, Rz 7:22 Mój w. człowiek rozkoszuje si�

2Ko 4:16 nasz w. człowiek si� odnawia
Ef 3:16 umocnił waszego w. człowieka

W�GLE, Rz 12:20 nagarniesz na jego głow� w.
WIADOMO

´
S

´
C,

Wj 23:1 Nie rozpowszechniaj nieprawdziwych w.
WIARA, Łk 17:6 w. wielkości ziarnka gorczycy

Łk 18:8 czy znajdzie na ziemi tak� w.?
Rz 1:17 prawy b�dzie żył dzi�ki w.
Rz 4:20 Dzi�ki w. stał si� silny
2Ko 5:7 Kierujemy si� w., a nie tym, co widzimy
2Ko 6:14 Nie wi�żcie si� z tymi, którzy nie maj� w.
Gal 6:10 s� z nami spokrewnieni w w.
Ef 4:5 jeden Pan, jedna w., jeden chrzest
2Ts 3:2 nie wszyscy maj� w.
2Tm 1:5 Wspominam twoj� nieobłudn� w.
Heb 11:1 W. to całkowita pewność
Heb 11:6 Bez w. nie można si� podobać Bogu
Jak 2:26 w. bez uczynków jest martwa
1Pt 1:7 wasza wypróbowana w. cenniejsza niż złoto

WIATR, Kzn 11:4 zwraca uwag� na w., nie b�dzie siał
Mt 7:25 zerwały si� w., smagały ten dom
Ef 4:14 miotane tu i tam byle w. nauki
Obj 7:1 trzymali mocno cztery w. ziemi

WI�ZA
´
C SI�,

2Ko 6:14 Nie w. z tymi, którzy nie maj� wiary
WIDA

´
C, Gal 2:6 Bóg nie ocenia po tym, co w.

WIDOK, Iz 52:7 pi�kny w. tego, kto niesie dobr� nowin�

WIDZIE
´
C, Jn 1:18

˙
Zaden człowiek nigdy nie w. Boga

Jn 7:24 Przestańcie os�dzać to, co w.
Jn 14:9 Kto w. mnie, w. też Ojca

WIECZERZA PA
´
NSKA, 1Ko 11:20 żeby spożyć W.

WIECZNIE, Rdz 3:22 żeby nie jadł i nie żył w.
Kzn 3:14 wszystko, czego dokonuje Bóg, b�dzie w.
1Pt 1:25 słowo Jehowy trwa w.

WIECZNO
´
S

´
C, Kzn 3:11 Nawet włożył w. w serca ludzi

WIEDZA, Prz 1:7 Bojaźń przed Jehow� krokiem do w.
Prz 2:10 w. stanie si� miła twojej duszy
Prz 24:5 dzi�ki w. pomnaża swoj� pot�g�
Iz 5:13 pójdzie na wygnanie za brak w.
Iz 11:9 w. o Jehowie napełni ziemi�
Dn 12:4 nastanie obfitość prawdziwej w.
Mal 2:7 kapłan ma stać na straży w.
Łk 11:52 zabraliście klucz do w.
1Ko 8:1 w. wbija w pych�, miłość buduje

WIELBŁ�D, Mt 19:24 łatwiej w. przecisn�ć si�
WIELKA RZESZA,

Obj 7:9 w. ludzi, której nikt nie był w stanie policzyć
WIERNO

´
S

´
C, Hab 2:4 prawy b�dzie żył dzi�ki swej w.

WIERNY, Łk 16:10 w. w najmniejszym, w. w wielkim
1Ko 4:2 od zarz�dców oczekuje si�, że okaż� si� w.
1Ko 10:13 Bóg jest w. i nie pozwoli
Obj 2:10 Okaż si� w. aż do śmierci

WIERZY
´
C, Ps 27:13 Co by ze mn� było, gdybym nie w.

Jn 3:16 żeby nikt, kto w niego w., nie zgin�ł
1Ko 7:12 Jeżeli ma żon�, która nie w. w Pana
2Ko 4:13 My w. i dlatego mówimy

WIE
´
S

´
C, Lb 14:36 rozpuszczali złe w. o tej ziemi

Ps 112:7 Nie przestraszy si� on złych w.
Prz 25:25 Dobra w. z dalekiej krainy
Dn 11:44 Zaniepokoj� go w. ze wschodu i północy

WIE
˙
ZA, Rdz 11:4 Zbudujmy sobie miasto i w.

Prz 18:10 Imi� Jehowy to pot�żna w.
Łk 13:4 tych 18, na których run�ła w. w Siloam

WI�KSZO
´
S

´
C, Wj 23:2 Nie idź za w.

Jer 8:6 wraca na drog�, któr� idzie w.
WI�KSZY, Jn 14:28 Ojciec jest w. niż ja

1Jn 3:20 Bóg jest w. niż nasze serca
WI�ZIENIE, Mt 25:36 Byłem w w., a odwiedziliście mnie

Dz 5:18 schwytali apostołów i wtr�cili do w.
Dz 5:19 anioł otworzył drzwi w.
Dz 12:5 Piotr w w., zbór żarliwie modlił si�
Dz 16:26 zatrz�sły si� fundamenty w.
Heb 13:3 Pami�tajcie o tych w w.
Obj 2:10 Diabeł b�dzie wtr�cać was do w.

WI�
´
Z, Ef 4:3 zespoleni w. pokoju

Kol 3:14 miłość to doskonała w. jedności
WILK, Iz 11:6 w. b�dzie przebywał z barankiem

Mt 7:15 przychodz� w owczej skórze, ale s� w.
Łk 10:3 Posyłam was jak baranki mi�dzy w.
Dz 20:29 wejd� pomi�dzy was bezwzgl�dne w.

WINA, Iz 53:5 zadano mu cierpienia za nasze w.
Mt 6:12 Przebacz nasze w., jak i my przebaczyliśmy
Dz 20:26 nie ponosz� w. za krew żadnego człowieka

WINNICA, Iz 65:21 zasadz� w. i b�d� jeść ich owoce
Mt 20:1 wyszedł naj�ć pracowników do swojej w.
Mt 21:28 Synu, idź pracować w w.
Łk 20:9 człowiek zasadził w., wyjechał za granic�

WINO, Kpł 10:9 do namiotu spotkania, nie pijcie w.
Ps 104:15 w., które rozwesela serce człowieka
Prz 20:1 W. to szyderca
Prz 23:31 Nie patrz na czerwień w.
Kzn 10:19 w. sprawia, że życie jest przyjemne
Iz 25:6 uczta z wyśmienitego, przecedzonego w.
Oz 4:11 w. odbiera ch�ć do czynienia, co dobre
Jn 2:9 woda zamieniona w w.
1Tm 5:23 w małych ilościach używaj w. na żoł�dek

WINORO
´
SL, Mi 4:4 Każdy pod swoj� w. i drzewem

Jn 15:1 Ja jestem prawdziw� w.
WITA

´
C, 2Jn 10 nie przyjmujcie go ani go nie w.

WIZERUNEK, Wj 20:4 Nie wolno ci robić rzeźbionego w.
WIZJA, Dn 10:14 w. ta dotyczy przyszłości
WKORZENIONY, Kol 2:7 w., utwierdzajcie si� w wierze
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WŁADCA, Jn 12:31 w. świata zostanie wyrzucony
Jn 14:30 nadchodzi w. świata
Dz 4:26 w. zgromadzili si� przeciwko Jehowie

WŁADZA,
Prz 28:16 Przywódca bez rozeznania nadużywa w.
Iz 9:7 Jego w. si�gnie wsz�dzie
Mt 28:18 Dano mi wszelk� w. w niebie i na ziemi
Łk 4:6 Dam ci w. nad nimi oraz ich chwał�
Rz 13:1 Niech każdy b�dzie podporz�dkowany w.
Tyt 3:1 posłuszni w., gotowi do dobrych uczynków
2Pt 2:10 pogardzaj� sprawuj�cymi w.

WŁASNE SPRAWY, 1Ts 4:11 dbać o swoje w.
WŁASNO

´
S

´
C, Wj 19:5 staniecie si� moj� szczególn� w.

WŁOS, Mt 10:30 Nawet wasze w. s� policzone
Łk 21:18 nawet w. wam z głowy nie spadnie
1Ko 11:14 dla m�żczyzny długie w. s� hańb�

WŁ
´
OCZNIA, 1Sm 18:10, 11 Saul rzucił w. w Dawida

WNIKLIWO
´
S

´
C, Ps 119:99 W. przewyższam nauczycieli

Prz 19:11 Dzi�ki w. nie wpada w gniew
WNIKLIWY, Dn 12:3 W. b�d� świecić jasno
WNIOSEK, Kzn 12:13 wypływa nast�puj�cy w.
WODA, Lb 20:10 Czy z tej skały mamy wyprowadzićw.?

Prz 20:5 Myśli serca s� jak gł�bokie w.
Prz 25:25 jak zimna w. dla zm�czonej duszy
Iz 55:1 Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do w.!
Jer 2:13 porzucił mnie, źródło żywej w.
Jer 50:38 Biada jego w., zostan� wysuszone
Za 14:8 z Jerozolimy wypłyn� żywe w.
Jn 4:10 dałby ci w. żywej
Obj 7:17 poprowadzi ich do źródeł w. życia
Obj 17:1 prostytutka, która siedzi nad wieloma w.

WOJENNY, Iz 2:4 nie b�d� si� już uczyć sztuki w.
WOJNA, Ps 46:9 kładzie kres w.

Oz 2:18 Usun� z kraju miecz i w.
Obj 12:7 w niebie wybuchła w.
Obj 16:14 zgromadzić na w. w wielkim dniu Boga

WOJOWNIK, Jer 20:11 Jehowa był ze mn� jak w.
WOJSKO, Za 4:6 Nie dzi�ki w., lecz dzi�ki duchowi

Obj 19:14 Za nim jechały niebiańskie w.
WOLA, Ps 40:8 Spełnianie Twojej w. to przyjemność

Ps 143:10 Naucz mnie spełniać Twoj� w.
Mt 6:10 Niech si� dzieje Twoja w. w niebie, na ziemi
Mt 7:21 tylko ten, kto spełnia w. Ojca
Łk 22:42 nie moja w. niech si� spełni, lecz Twoja
Jn 6:38 zst�piłem nie, żeby spełniać swoj� w.
Dz 21:14 Niech si� stanie w. Jehowy
Rz 12:2 jaka jestw.Boga, co jest dobre,miłe i doskonałe
1Ts 4:3 W. Boż� jest to, żebyście powstrzymywali si�
1Jn 2:17 kto spełnia w. Boga, b�dzie żył wiecznie
1Jn 5:14 prosimy zgodnie z w. Boga, On wysłuchuje

WOLNO, 1Ko 6:12 Wszystko w., nie wszystko przynosi
WOLNO

´
S

´
C, Rz 8:21 wspaniała w. dzieci Bożych

2Ko 3:17 gdzie świ�ty duch Jehowy, tam w.
1Pt 2:16 korzystajcie z w., nie usprawiedliwiajcie zła
2Pt 2:19 Obiecuj� im w., a s� niewolnikami zepsucia

WOLNY, Jn 8:32 dzi�ki prawdzie staniecie si� w.
WPAJA

´
C, Pwt 6:7 masz je w. swoim dzieciom

WPŁYW, Jn 8:37 moje słowa nie wywieraj� na was w.
WPROWADZA

´
C W BŁ�D, Mt 24:24 w. nawet wybranych

Gal 6:7 Nie dajcie si� w.: Bóg nie da si� naśmiewać
WRACA

´
C, Jl 2:12 w. do mnie całym sercem

Mal 3:7 W. do mnie, a ja w. do was
WRA

˙
ZENIE, 1Ko 2:1 robić na was w. swoj� mow�

WR
´
OBLE, Mt 10:29 dwa w. za jedn� monet�

WR
´
OG, Ps 110:2 Wyrusz na podbój mi�dzy w.

Rz 12:20 Jeśli twój w. jest głodny, nakarm go
WR

´
O

˙
ZBA, Lb 23:23 żadnej w. przeciw Izraelowi

WR
´
O

˙
ZBIARSTWO, Pwt 18:10 nikogo, kto zajmuje si� w.

WR
´
O

˙
ZBITA, Kpł 19:31 nie zasi�gajcie rady u w.

WSCH
´
OD, Iz 41:2 Kto powołał kogoś ze w.

WSKAZ
´
OWKI, 1Kn 15:13 nie post�piliśmywedług Jegow.

WSKRZESZA
´
C, Jn 6:39 żebym ich w. w dniu ostatnim

Dz 2:24 Ale Bóg go w.

WSPANIALSZY, 1Ko 12:31 pokaż� jeszcze w. drog�
WSPOMINANY, Ef 5:3 nawet nie b�d� wśród was w.
WSPOMO

˙
ZYCIEL, Jn 14:16 Ojciec da wam innego w.

Jn 14:26 w., duch świ�ty, nauczy was
WSP

´
OŁCZUCIE, 2Ko 1:3 Ojciec serdecznego w.

Kol 3:12 ubierzcie si� w serdeczne w.
1Jn 3:17 nie chce mu okazać w.

WSP
´
OŁCZUJ�CY, Wj 34:6 Jehowa, miłosierny i w.

WSP
´
OŁDZIAŁA

´
C, Rz 8:28 wszystkie Jego dzieła w.

Ef 4:16 w. dzi�ki różnym stawom
WSP

´
OŁPRACOWNIK, 1Ko 3:9 jesteśmy Bożymi w.

WSP
´
OŁZAWODNICTWO, Gal 5:26 pobudzaj�c si� do w.

WSTECZ, Łk 9:62 orze, a ogl�da si� w.
WST�POWA

´
C, Jn 3:13 nikt nie w. do nieba

WSTR�T, Rz 12:9 Miejcie w. do zła, lgnijcie do dobra
WSTRZ�SA

´
C, 1Ts 3:3 tak by te cierpienia nikim nie w.

WSTYD,
Prz 29:15 dziecko zostawione samo sobie przynosi w.

WSTYDZI
´
C SI�, Ezd 9:6 w. zwrócić do Ciebie

Rz 1:16 Nie w. dobrej nowiny
2Tm 1:8 Nie w. świadectwa
2Tm 2:15 pracownik, który nie ma czego w.
Heb 11:16 Bóg nie w. ich
1Pt 4:16 cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie w.

WSZECHWŁADNY PAN, Ps 73:28 W. schronieniem
Dz 4:24 W., Ty stworzyłeś niebo, ziemi�

WSZYSTKO, 2Tm 2:15 Rób w., co możesz
2Pt 3:14 róbcie w., co możecie, by na koniec

W
´
SLIZGN�

´
C SI�, Judy 4 w. mi�dzy was pewni ludzie

WTR�CA
´
C SI�, Dz 5:38 nie w. w ich sprawy

1Pt 4:15 Niech nikt nie cierpi jako w. w cudze sprawy
WYBACZA

´
C, Prz 17:9 Kto w., zabiega o miłość

WYBAWCA, 2Sm 22:3 bezpieczne schronienie, mój w.
Dz 5:31 uczynił go Naczelnym Pełnomocnikiem i W.

WYBAWIA
´
C, Iz 59:1 R�ka Jehowy nie za krótka, żeby w.

Łk 19:10 Syn Człowieczy przyszedł odszukać i w.
Dz 4:12 nie ma nikogo, kto mógłby nas w.
1Tm 4:16 w. siebie i tych, którzy słuchaj�

WYBAWIENIE, 2Kn 20:17 patrzcie, Jehowa zapewnia w.
Ps 3:8 Jehowo, Ty zapewniasz w.
Rz 13:11 teraz nasze w. bliżej
Flp 2:12 z drżeniem wypracowujcie swoje w.
Obj 7:10 W. zawdzi�czamy Bogu

WYBIELA
´
C, Obj 7:14 Wyprali długie szaty i w. je

WYBIERA
´
C, Pwt 30:19 W. wi�c życie

Joz 24:15 w., komu b�dziecie służyć
WYB

´
OR, Rz 9:11 w. zależał od Tego, który powołuje

WYBRANY, Mt 24:22 ze wzgl�du na w. dni skrócone
Mt 24:31 aniołowie zbior� jego w.

WYCHODZI
´
C, Iz 52:11 w., nie dotykajcie nieczystego

1Ko 4:6 Nie w. poza to, co napisano
Obj 18:4 Mój ludu, w. z niej

WYCIERPIE
´
C,

Dz 14:22 zanim wejdziemy do Królestwa, musimy
wiele w.

WYCOFYWA
´
C SI�, Heb 10:39 w. i zmierzaj� do zagłady

WYCZEKIWA
´
C, Ps 37:7 Milcz przed Jehow� i Go w.

Hab 2:3 jeśli wydaje si� odwlekać, wci�ż jej w.!
Rz 8:25 z przej�ciem, wytrwale tego w.

WYDŁU
˙
ZA

´
C, Iz 54:2 w. linki namiotu

WYDOSKONALONY,
Heb 2:10 Naczelny Pełnomocnik w. przez cierpienie

WYGL�D, 1Sm 16:7 Nie zwracaj uwagi na w.
WYJA

´
SNIA

´
C, Jn 1:18 w., jaki jest Ojciec

Dz 17:3 W. i udowadniał cytatami
WYJAWIA

´
C, Am 3:7 dopóki nie w. zamiaru prorokom

Mt 11:25 ukryłeś przed m�drcami, a w. dzieciom
1Ko 2:10 Nam Bóg to w. przez swojego ducha
Ef 3:5 w. tajemnic� apostołom i prorokom

WYJ
´
SCIE, 1Ko 10:13 W czasie pokusy wskaże wam w.

WYKONAWCA, Prz 8:30 u Jego boku mistrzowskim w.
Jak 1:22 b�dźcie w. słowa

WYKORZYSTA
´
C, 2Ko 7:2 nikogo nie w.

WYKRZYWIONY, Kzn 1:15 w. nie da si� wyprostować
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WYKUPYWA
´
C, Ps 49:7 nie zdoła w. brata

Oz 13:14 W. swój lud z grobu
WYKWALIFIKOWANY, 2Tm 2:2 b�d� w. do nauczania
WYLEWA

´
C, Ps 62:8 W. przed Nim swoje serca

WYŁ�CZNE ODDANIE, Wj 34:14 Jehowa wymaga w.
PnP 8:6 w.—nieubłagane jak grób

WYŁYSIE
´
C, Kpł 13:40 Jeżeli m�żczyzna w., jest czysty

WYMAGA
´
C, Hi 23:12 Zachowałem wi�cej, niż w.

Mi 6:8 czego Jehowa od ciebie w.?
WYM

´
OWKA, Rz 1:20 tacy ludzie s� bez w.

WYNAGRODZENIE,
1Ko 9:18 przekazuj� dobr� nowin� bez w.

WYNIOSŁY, Rz 12:16 Nie b�dźcie w., ale pokorni
Jak 4:6 Bóg przeciwstawia si� w.

WYPIERA
´
C SI�,

Prz 30:9 nie dogadzał sobie i nie w. Ciebie
WYPOSA

˙
ZA

´
C, Heb 13:21 w.was do spełniania Jego woli

WYPOSA
˙
ZONY, 2Tm 3:17 w. do dobrego czynu

WYPR
´
OBOWANY, 1Tm 3:10 w. co do przydatności

WYPR
´
OBOWYWA

´
C,

Prz 27:21 człowieka w. otrzymana pochwała
WYROK, Kzn 8:11 w. nie jest wykonywany szybko

1Ko 11:29 kto pije, nie rozumiej�c, ści�ga na siebie w.
2Ko 1:9 myśleliśmy, że w. śmierci jest już przes�dzony

WYR
´
OWNANIE, 2Ko 8:14 żeby nast�piło w.

WYRZEKA
´
C SI�, Mt 16:24 niech w. samego siebie

Dz 26:11 próbuj�c ich zmusić do w. wiary
WYSŁAWIA

´
C JAH, Ps 146:1 W.! Chc� wysławiać Jehow�

Ps 150:6 Wszystko, co oddycha, niech w.
Obj 19:1 głos ogromnej rzeszy mówił: W.!

WYSŁAWIANIE, 1Kn 16:25 Jehowa jest godny w.
Ps 147:1 W. Go jest miłe, przy tym stosowne!

WYSTARCZA
´
C, 1Pt 4:3 w., że w minionym czasie

WYSZKOLI
´
C, 1Pt 5:10 Bóg całkowicie was w.

WY
´
SCIG, Kzn 9:11 Nie zawsze szybcy zwyci�żaj� w w.

2Tm 4:7 w. ukończyłem
WY

´
SMIANY, Łk 18:32 b�dzie w. i opluty

WY
´
SMIEWA

´
C SI�, Łk 22:63 zacz�li z niego w. i go bić

WY
´
SWIADCZA

´
C, Gal 6:10 Dopóki możemy, w. dobro

WYTAPIACZ, Mal 3:3 jak w. metali, czyściciel srebra
WYTCHNIENIE, Dz 3:19 nastan� czasy w.
WYT�

˙
ZA

´
C, Łk 13:24 W. siły, wejść przez w�skie drzwi

WYTRWA
´
C, Mt 24:13 kto w. do końca, b�dzie wybawiony

WYTRWALE, Rz 12:12 W. znoście ucisk
WYTRWAŁO

´
S

´
C, Łk 8:15 z w. przynosz� owoc

Łk 21:19 Dzi�ki w. zachowacie swoje życie
Rz 5:3 cierpienie rodzi w.
Jak 1:4 w. niech dopełni swojego dzieła
Jak 5:11 Słyszeliście o w. Hioba

WYUCZONY, Iz 54:13 synowie b�d� w. przez Jehow�
WYZBYWA

´
C SI�,

Flp 2:7 w. wszystkiego i przybrał postać niewolnika
WYZNACZA

´
C, Łk 10:1 w. 70 i wysłał ich po dwóch

WYZNACZONY CZAS, Hab 2:3 Wizja spełni si� w w.
WYZNAWA

´
C, Ps 32:5 W końcu w. Ci swój grzech

Prz 28:13 kto je w., temu b�dzie okazane miłosierdzie
Jak 5:16 w. jedni drugim grzechy
1Jn 1:9 Jeśli w. grzechy, Bóg nam przebaczy

WYZNAWANIE,
Rz 10:10 publiczne w. prowadzi do wybawienia

WYZWOLENIE, Est 4:14 w. nadejdzie z innej strony
Łk 21:28 zbliża si� wasze w.

WYZYSKIWA
´
C, Kpł 19:13 Nie wolno ci w. bliźniego

WY
˙
ZSZY, Flp 2:3 uważajcie innych za w. od siebie

WZBOGACA
´
C (SI�),

Prz 10:22 Tym, co w., jest błogosławieństwo Jehowy
Eze 28:5 w. i twoje serce stało si� wyniosłe
2Ko 6:10 jesteśmy biedni, a w. wielu

WZDYCHA
´
C, Eze 9:4 znak na czołach ludzi, którzy w.

Rz 8:22 całe stworzenie w.
WZDYCHANIE, Iz 35:10 smutek i w. przemin�
WZGL�D, Ps 41:1 ma w. na niewiele znacz�cego

1Ts 5:13 okazujcie im miłość i nadzwyczajne w.

WZMACNIA
´
C (SI�), 1Sm 30:6 Dawid w. dzi�ki Jehowie

Iz 41:10 W. ci�, naprawd� ci pomog�
WZ

´
OR, Jn 13:15 Bo dałem wam w.

1Tm 4:12 Stań si� dla wiernych w.
2Tm 1:13 Trzymaj si� w. zdrowych słów
Heb 8:5 żeby wszystko zrobiono według w.
Jak 5:10 bierzcie w. z proroków
1Pt 2:21 Chrystus cierpiał, pozostawiaj�c wam w.

WZYWA
´
C, Rz 10:13 kto w. imienia Jehowy

Z
ZABAWY, Rz 13:13 wystrzegaj�c si� dzikich z. i pijaństwa

Gal 5:21 pijaństwo, dzikie z.
ZABIEGA

´
C, Kol 3:1 z. o to, co w górze

ZABIJA
´
C, Jn 16:2 każdy, kto was z., b�dzie myślał

ZAB
´
OJCA,

Lb 35:6 miasta schronienia, b�dzie mógł uciec z.
Jn 8:44 od pocz�tku był z.

ZACHARIASZ 1., Łk 11:51 od krwi Z., którego zabito
ZACHARIASZ 2., Ezd 5:1 prorocy Aggeusz i Z.
ZACHARIASZ 3., Łk 1:5 kapłan miał na imi� Z.
ZACHEUSZ, Łk 19:2 Z., naczelny poborca podatkowy
ZACH�CA

´
C (SI�), Iz 57:15 żeby z. przygn�bionych

Rz 1:12 żebyśmy mogli z. nawzajem
Kol 3:16 Wci�ż z. nawzajem
Tyt 1:9 za pomoc� zdrowej nauki z. i upominać
Heb 10:24 z. do miłości i dobrych uczynków

ZACH�CONY, 1Ko 14:31 żeby si� uczyli i czuli si� z.
ZACH�TA, Dz 13:15 jeśli macie słowa z., mówcie
ZACHWYT, Ps 27:4 z z. spogl�dać na świ�tyni�
ZADAWA

´
C SI�, 2Ts 3:14 przestańcie z nim z.

ZADOWALA
´
C SI�, Flp 4:11 nauczyłem z. tym, co mam

ZADOWOLENIE, Kzn 2:24 czerpać z. ze swojej pracy
ZADOWOLONY,

1Tm 6:8 Maj�c jedzenie i ubranie, b�dziemy z.
ZAGŁADA, 2Ts 1:9 skazani na wieczn� z.

2Pt 3:7 z. bezbożnych ludzi
ZAGŁUSZA

´
C, Mk 4:19 z. słowo i nie wydaje ono plonu

ZAGRA
˙
ZA

´
C, Dz 4:17 Z. im, żeby nie przemawiali

ZAGUBI
´
C SI�, Łk 15:24 mój syn z., ale si� odnalazł

ZAGUBIONY, Ps 119:176 Bł�kam si� jak z. owca
Eze 34:4 z. nie szukaliście

ZAJ�TY, 1Ko 15:58 bardzo z. dziełem Pańskim
ZAKAZYWA

´
C, Dz 5:28 Surowo wam z. nauczać

ZAKO
´
NCZENIE, Iz 46:10 Od pocz�tku zapowiadam z.

Mt 28:20 b�d� z wami aż do z. systemu
ZAKOSZTOWA

´
C, Heb 6:4 z. daru z nieba

ZAKWAS, Mt 13:33 Z Królestwem Niebios jest jak z z.
1Ko 5:6 troch� z. zakwasza całe ciasto

ZALE
˙
ZE

´
C, Rz 12:18 Jeśli to możliwe, jeśli to od was z.

ZALICZA
´
C, Łk 22:37 Został z. do przest�pców

ZAŁAMANY, Iz 66:2 B�d� patrzył na z. na duchu
ZAŁO

˙
ZENIE, Mt 25:34 Królestwo przygotowane od z.

ZAMARTWIA
´
C SI�, Mt 6:34 nie z. o nast�pny dzień

Mt 10:19 nie z., jak lub co powiecie
Flp 4:6 O nic nie z.

ZAMARTWIANIE SI�, Łk 12:25 przez z. przedłuży życie?
ZAMIAR, Obj 17:17 podsun�ł im myśl, wykonali Jego z.
ZAMIERZENIE,

Prz 16:4 sprawia, że wszystko służy Jego z.
Rz 8:28 powołanych zgodnie z Jego z.
Rz 9:11 zgodnie z z. wybór zależał nie od uczynków
Ef 3:11 zgodnie z Jego wiecznotrwałym z.

ZAMIESZKANY,
Iz 45:18 ukształtował ziemi�, żeby była z.

ZAMYKA
´
C, Pwt 15:7 nie możecie z. swojej r�ki

1Pt 2:15 z. usta ludziom, mówi� nierozs�dnie
ZANIECZYSZCZA

´
C,

2Ko 7:1 oczyśćmy si� ze wszystkiego, co z.
ZANIEDBANIE, Dn 6:4 Daniel nie dopuścił si� z.
ZANIEDBYWA

´
C, 1Tm 4:14 Nie z. daru, który otrzymałeś

1Pt 4:7 uważajcie, żeby nie z. modlitw
ZAPIECZ�TOWANY, Dn 12:9 słowa z. aż do czasu końca
ZAPIERA

´
C SI�, Mk 14:30 trzy razy z. mnie

Tyt 1:16 swoimi uczynkami z. Boga
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ZAPŁACI
´
C, Jer 22:13 nie chce mu z.

ZAPŁATA, Rdz 31:7 dziesi�ć razy zmieniał moj� z.
Rz 6:23 Bo z. za grzech jest śmierć

ZAPOMINA
´
C, Pwt 4:23 Uważajcie, żeby nie z.

Ps 119:141 jednak nie z. o Twoich nakazach
Iz 49:15 Czy kobieta może z. o maleństwie?
Flp 3:13 Z. o tym, co za mn�
Heb 6:10 Bóg nie jest nieprawy i nie z.

ZAPO
˙
ZYCZA

´
C SI�, Ps 37:21 Niegodziwy z. i nie spłaca

Prz 22:7 kto z., jest niewolnikiem
ZAPRAGN�

´
C, 1Pt 2:2 z.mleka zawartegow słowie Bożym

ZAPROSZONY, Mt 22:14 wielu z., ale mało wybranych
ZAPRZ�TNI�TY, Łk 10:40 Marta miała głow� z.
ZARADNY, Łk 16:8 okazuj� si� bardziej z. niż synowie
ZARODEK, Ps 139:16 Twoje oczy widziały, gdy byłem z.
ZARZ�DCA, Łk 12:42 Kto jest z. wiernym?

1Ko 4:2 od z. oczekuje si�, że okaż� si� wierni
ZARZ�DZANIE, Ef 1:10 system z.
ZARZUT, Tyt 1:7 nadzorca musi być bez z.
ZASADZI

´
C, 1Ko 3:6 Ja z., Apollos podlał, ale to Bóg dawał

ZASIADA
´
C, Ps 110:1 Z. po mojej prawej stronie

ZASŁONA, 2Ko 3:15 z. leży na ich sercach
ZASMUCA

´
C (SI�), Ps 78:41 bardzo z.

´
Swi�tego Izraela

2Ko 7:9 Z. w sposób miły Bogu
Ef 4:30 Nie z. świ�tego ducha Bożego

ZASOBY, Iz 60:5 przyjd� do ciebie z. narodów
Iz 61:6 B�dziecie korzystać z z. narodów

ZASTRASZA
´
C, Flp 1:28 nie dajecie si� z. przeciwnikom

ZASZCZYT, Flp 1:29 z., żeby dla niego cierpieć
ZASZCZYTNY, 2Tm 2:20 naczynia do celów z.
ZA

´
SLEPIA

´
C, 2Ko 4:4 bóg tego świata z. umysły

ZA
´
SLUBINY, Obj 19:7 nadszedł czas z. Baranka

ZA
´
SPIEWANIE, Mt 26:30 po z. pieśni pochwalnych

ZATAJA
´
C, Prz 28:13 kto z. przewinienia, temu

ZAT�SKNI
´
C, Hi 14:15 Z. za dziełem swoich r�k

ZATROSKANIE, 1Ko 7:32 chc�, żebyście byli wolni od z.
ZATRZYMYWA

´
C SI�, Hi 37:14 z. i rozważ dzieła Boże

ZATWARDZIAŁY, Heb 3:13 z. wskutek mocy grzechu
ZAUFA

´
C, Prz 3:5 Z. Jehowie całym sercem

ZAWŁADN�
´
C, Ps 119:133 nie z. mn� nic niegodziwego

ZAW
´
OJ, Eze 21:26

´
Sci�gnij z., zdejmij koron�

ZAWSTYDZA
´
C (SI�), Mk 8:38 kto by z. mnie i moich

1Ko 4:14 Nie żeby was z., ale udzielić wam rady
ZAWSTYDZONY, Ps 25:3 nie zostanie z. nikt
ZAWSZE, Ps 37:29 Prawi b�d� żyć na z.
ZAZDROSNY, 1Ko 13:4 Miłość nie jest z.
ZAZDRO

´
SCI

´
C, Ps 37:1 nie z. złoczyńcom

Ps 73:3 zacz�łem z. ludziom aroganckim
Ps 106:16 zacz�li z. Mojżeszowi

ZAZDRO
´
S

´
C, Prz 6:34 z. doprowadza m�ża do furii

Prz 14:30 od z. gnij� kości
ZBADA

´
C, Pwt 13:14 macie dokładnie z. spraw�

Ps 26:2 Z. mnie, Jehowo. Oczyść moje serce
ZBIERA

´
C, Oz 8:7 siej� wiatr, b�d� z. burz�

2Ko 9:6 kto sk�po sieje, b�dzie sk�po z.
Gal 6:7 Co ktoś sieje, to b�dzie z.
Gal 6:9 jeśli si� nie poddamy, z. plon
Ef 1:10 z. wszystko razem za spraw� Chrystusa

ZBLI
˙
ZA

´
C SI�, Jak 4:8 Z. do Boga, a On z. do was

ZBLU
´
ZNI

´
C, Mk 3:29 z. przeciw duchowi świ�temu

ZB
´
OR, Ps 22:25 B�d� Ci� sławił w wielkim z.

Ps 40:9 W wielkim z. oznajmiam dobr� nowin�
Mt 16:18 na tej skale zbuduj� swój z.
Dz 20:28 żebyście paśli z. Boga
Rz 16:5 Pozdrówcie z. w ich domu

ZBROJA, Ef 6:11 Nałóżcie cał� z.
ZBUDOWANIE, Rz 14:19 D�żmy do tego, co sprzyja z.

1Ko 14:26 Niech wszystko służy z.
ZDAWA

´
C SPRAW�, Rz 14:12 każdy z nas z. Bogu

ZDOBI
´
C, Tyt 2:10 z. nauk� Boga

ZDOLNO
´
S

´
C, Mt 25:15 każdemu według jego z.

ZDOLNO
´
S

´
C ROZUMIENIA,

1Ko 14:20 pod wzgl�dem z. stańcie si� dorośli

ZDRADLIWSZY, Jer 17:9 Serce jest z. niż wszystko inne
ZDRADZA

´
C, Mt 26:21 jeden z was mnie z.

ZDROWY, 2Tm 1:13 Trzymaj si� wzoru z. słów
Tyt 2:1 co jest zgodne ze z. nauk�

ZDRUZGOTANY, Ps 34:18 wybawia z. na duchu
Prz 18:14 kto zdoła znieść z. ducha?
Prz 29:1 mimo napomnień dalej uparty, zostanie z.
Iz 57:15 Mieszkam z tymi, którzy s� z. i przygn�bieni

ZDYSKWALIFIKOWANY, 1Ko 9:27 żebym nie został z.
ZEBRANIE, Heb 10:25 nie opuszczaj�c wspólnych z.
ZEMSTA, Pwt 32:35 Z. należy do mnie, ja odpłac�

2Ts 1:8 Dokona on wtedy z. na tych
ZEUS, Dz 14:12 zacz�li nazywać Barnabasa Z.
ZEWN�TRZ, 1Ko 5:13 a tych z z. os�dzi Bóg
ZGŁADZONY, Mt 25:46 zostan� bezpowrotnie z.
ZGŁ�BIA

´
C, 1Pt 1:12 te rzeczy pragn� z. aniołowie

ZGNIŁY, Ef 4:29 niech z ust nie wychodzi z. słowo
ZGODA, Rz 12:18 ze wszystkimi ludźmi żyjcie w z.

1Ko 7:5 Nie pozbawiajcie si�, chyba że za obopóln� z.
ZGODNY, 1Ko 1:10 żebyście byli z. w tym, co mówicie
ZGROMADZENIE, Kpł 23:4 Takie s� świ�te z.
ZGRZESZY

´
C, Rdz 39:9 Jak mógłbym z. przeciwko Bogu?

2Sm 12:13 Dawid: Z. przeciwko Jehowie
ZIARNO, Łk 8:11 Z. to słowo Boże
ZIEMIA, Rdz 1:28 napełnijcie z. i opanujcie j�

Wj 9:29 z. należy do Jehowy
Hi 38:4 Gdzie byłeś, gdy zakładałem z.?
Ps 37:11 potulni posi�d� z.
Ps 37:29 Prawi posi�d� z.
Ps 104:5 z. przenigdy nie b�dzie ruszona
Ps 115:16 z. dał On ludziom
Prz 2:21 tylko prostolinijni b�d� mieszkać na z.
Iz 45:18 ukształtował z., żeby była zamieszkana
Mt 5:5 łagodni odziedzicz� z.

ZLITOWA
´
C SI�, Mt 16:22 Z. nad sob�, Panie

ZŁO,Rdz 3:5 podobni doBoga—b�dziecie znali dobro i z.
Ps 37:9 ci, którzy czyni� z., zostan� zgładzeni
Rz 7:19 dopuszczam si� z., którego nie chc�
Rz 12:17 Nikomu nie oddawajcie z. za z.
1Ts 5:22 Wystrzegajcie si� wszelkiego z.

ZŁODZIEJ, Prz 6:30 nie gardz� z., jeśli kradnie z głodu
Prz 29:24 Wspólnik z. nienawidzi siebie
Mt 6:20 w niebie, gdzie z. nie włamuj� si�
Mt 24:43 zdawał sobie spraw�, o której przyjdzie z.
1Ko 6:10 z. nie odziedzicz� Królestwa
1Ts 5:2 dzień Jehowy przyjdzie jak z. w nocy

ZŁOTO, Eze 7:19 Ani srebro, ani z. nie zdoła wyratować
ZŁOTY, Dn 3:1 Nabuchodonozor wykonał z. pos�g
ZŁOWIESZCZY,

Lb 23:23 Przeciw Jakubowi nie ma z. znaków
ZŁY, Ps 23:4 nie boj� si� niczego z., bo jesteś ze mn�

Iz 5:20 Biada tym, którzy mówi�, że z. jest dobre
Tyt 2:8 nie mog�c powiedzieć o nas nic z.

ZMARTWYCHWSTANIE, Mt 22:23 saduceusze: nie ma z.
Mt 22:30 Gdy nast�pi z., nie b�d� si� żenić
Jn 5:29 okaże si� to z. do życia
Jn 11:24 podczas z. w dniu ostatnim
Jn 11:25 jestem z. i życiem
Dz 24:15 z. prawych i nieprawych
1Ko 15:13 nie ma z., to i Chrystus nie zmartwychwstał

ZMAZA
´
C, Dz 3:19 żeby zostały z. wasze grzechy

ZM�CZONY, Prz 25:25 jak zimna woda dla z. duszy
Iz 40:29 Z. dodaje energii
Iz 50:4 żebym z. umiał odpowiedzieć

ZMIENIA
´
C SI�, Mal 3:6 Ja jestem Jehowa. Ja nie z.

ZMIŁOWA
´
C SI�, Iz 55:7 nawróci si� do Jehowy, który z.

ZMRU
˙
ZY

´
C, 2Ko 11:27 w nocy cz�sto nie z. oka

ZNACZ�CY, 1Ko 1:28 Bóg wybrał, co dla świata mało z.
ZNACZY

´
C, Ps 119:141 Nic nie z. i jestem pogardzany

ZNA
´
C, 2Ko 2:11 przecież dobrze z. jego zamiary

ZNAK, Pwt 18:10 kto wypatruje z. wróżebnych
Eze 9:4 zrób z. na czołach ludzi
Mt 24:3 co b�dzie z. twojej obecności?
Mt 24:30 Wtedy ukaże si� z. Syna Człowieczego

ZAPŁACI
´
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Łk 21:25 B�d� z. na słońcu, ksi�życu
2Ts 2:9 fałszywe z. i cuda

ZNAMI�, Obj 13:17 oprócz osób, które maj� to z.
ZNANY, 2Ko 6:9 [uchodzimy] za nieznanych, a dobrze z.
ZNIECH�CA

´
C SI�, 2Kn 15:7 b�dźcie silni i nie z.

Prz 24:10 w czasie trudności z., siły b�d� marne
ZNIENAWIDZI

´
C, Ps 45:7 z. zło

Jn 15:25 Z. mnie bez powodu
ZNIEWAGA, 1Pt 2:23 nie odwzajemniał si� z.
ZNIEWA

˙
ZA

´
C, Mt 5:11 Szcz�śliwi jesteście, gdy z. was

ZNISZCZY
´
C, Obj 11:18 z. tych, którzy niszcz� ziemi�

ZNOSI
´
C, Hab 1:13 Nie możesz z. niegodziwości

Rz 15:1 my, silni, powinniśmy z. słabości
1Ko 4:12 Prześladuj�, a my cierpliwie to z.
Ef 4:2 z. jedni drugich z miłości�
1Pt 2:20 z. cierpienia, ponieważ post�pujecie dobrze

ZNU
˙
ZY

´
C SI�, Iz 40:31 b�d� chodzić i nie z.

Heb 12:3 Dzi�ki temu nie z. i nie poddacie
ZOSTAWIA

´
C, Mt 19:29 każdy, kto z. dom czy pola

ZRANIONY, Obj 13:3 jedna z głów śmiertelnie z.
ZRODZI

´
C, 1Pt 1:3 z. nas na nowo, żeby dać nadziej�

ZROZUMIE
´
C, Hi 6:24 Pomóżcie mi z. mój bł�d

Ps 119:27 Pomóż z. znaczenie Twoich nakazów
ZROZUMIENIE, 1Kl 3:11 prosiłeś o z.

Prz 3:5 nie polegaj na własnym z.
Prz 4:7 ze wszystkim nabywaj z.
Dn 11:33 b�d� wielu udzielać z.

ZR
´
OWNYWA

´
C SI�, Flp 2:6 nie brał pod uwag�, żeby z.

ZUCHWALE, Pwt 17:12 zachowa si� z. i nie posłucha
ZUCHWALSTWO, Prz 11:2 Za z. idzie hańba
ZUCHWAŁY, 1Sm 15:23 z. post�powanie—tym co magia

Ps 19:13 Powstrzymaj sług� od z. uczynków
ZWA

˙
ZY

´
C, Dn 5:27 z. ci� na wadze; zbyt lekki

ZWI�ZA
´
C, Rdz 22:9 Z. Izaakowi r�ce i nogi

ZWI�ZANY, Mt 16:19 zwi�żesz na ziemi, z. w niebie
ZWI�ZEK MAŁ

˙
ZE

´
NSKI,

1Ko 7:25 osoby, które nigdy nie żyły w z.
1Ko 7:36 taki nie grzeszy. Niech zawrze z.
Heb 13:4 niech z. nie b�dzie niczym skalany

ZWIERZCHNI, Rz 13:1 podporz�dkowany władzom z.
ZWIERZ�, Rdz 7:2 Ze z. czystych wzi�ć po siedem

Kpł 18:23 współżyć ze z.
Kpł 26:6 w kraju nie b�dzie groźnych z.
Prz 12:10 Prawy dba o z.
Kzn 3:19 ludzi i z. czeka ten sam koniec
Oz 2:18 przymierze z dzikimi z.

ZWLEKA
´
C, Łk 12:45 pomyślał: Mój pan z. z przyjściem

2Pt 3:9 Jehowa nie z. z realizacj� obietnicy
ZWODNICZY, 2Pt 2:3 wyzyskiwać z. słowami
ZWODZENIE, Ps 34:13 strzeżcie swoje usta od z.
ZW

´
OJ, Obj 20:12 stali przed tronem i otwarto z.

ZWRACA
´
C UWAG�, 1Tm 4:16 z. na siebie

ZWYCI�STWO, Obj 6:2 zwyci�żać i odnieść z.
ZWYCI�

˙
ZA

´
C, Jn 16:33 b�dźcie odważni! Ja z. świat

Rz 8:37 w tym wszystkim całkowicie z.
ZWYCI�

˙
ZAJ�CY, Obj 2:7 Z. dam jeść z drzewa

ZYSK, Prz 15:27 z. z nieuczciwości ści�ga kłopoty
Ź´

ZD
´
ZBŁO, Mt 7:3 ź. w oku brata, a nie dostrzegasz belki´

ZRENICA, Ps 17:8 Strzeż mnie jak ź. oka
Za 2:8 Kto dotyka was, dotyka ź. mojego oka´

ZR
´
ODŁO, Ps 36:9 U Ciebie jest ź. życia

Jer 2:13 porzucił mnie, ź. żywej wody
Ż˙

ZAŁOBA, Kzn 7:2 Lepiej iść do domu, w którym panuje ż.˙
ZARTOWA

´
C, Rdz 19:14 zi�ciom wydawało si�, że Lot ż.

Prz 26:19 mówi: Tylko ż.!˙
Z�

´
C, Kzn 11:4 kto patrzy na chmury, nie b�dzie ż.˙

Z�DA
´
C, Łk 12:48 dużo dano, dużo b�dzie si� ż.˙

Z�DZA, Rz 1:26 niepohamowanych ż. seksualnych
Rz 1:27 m�żczyźni gwałtownie zapłon�li ż.
Rz 16:18 s� niewolnikami własnych ż.

Kol 3:5 niepohamowane ż. seksualne
1Ts 4:5 nie ulegać niepohamowanym ż.˙

ZEBRO, Rdz 2:22 ukształtował kobiet� z ż.˙
ZELAZO, Prz 27:17 Jak ż. ostrzy si� ż.

Iz 60:17 ż. zast�pi� srebrem
Dn 2:43 tak jak glina nie trzyma si� ż.˙

ZENI
´
C SI�,

Mt 22:30 nast�pi zmartwychwstanie, nie b�d� ż.
Mt 24:38 przed potopem m�żczyźni ż.˙

ZŁ
´
OB, Łk 2:7 Owin�ła go i położyła w ż.˙

ZNIWA,Mt9:37
˙
Z. s� wielkie, ale pracowników mało˙

ZOŁNIERZ, 2Tm 2:4
˙
Zaden ż. nie angażuje si�˙

ZONA, Rdz 2:24 przylgnie do swojej ż.
Rdz 27:46 Jeśli Jakub weźmie za ż.
1Kl 11:3 Miał 700 ż., a także 300 nałożnic
Prz 5:18 ciesz si� ż. swojej młodości
Prz 12:4 Dzielna ż. jest koron� m�ża
Prz 18:22 znalazł dobr� ż., przychylność Jehowy
Prz 21:19 mieszkać z kłótliw�, drażliw� ż.
Prz 31:10 Kto znajdzie dzieln� ż.? Jest cenniejsza
Kzn 9:9 Ciesz si� życiem z ukochan� ż.
Mal 2:15 nielojalnie wobec ż. poślubionej w młodości
1Ko 7:2 każdy m�żczyzna ma własn� ż.
1Ko 9:5 mamy prawo zabierać ze sob� wierz�c� ż.
Ef 5:22

˙
Z. b�d� podporz�dkowane m�żom

Ef 5:28 kochać ż. jak własne ciała˙
ZYCIE, Pwt 30:19 dałem wam do wyboru ż. i śmierć

Ps 36:9 U Ciebie jest źródło ż.
Łk 9:24 kto by chciał uratować ż., ten je straci
Jn 5:26 Ojciec ma ż. w sobie i tak samo Syn
Jn 11:25 Ja jestem zmartwychwstaniem i ż.
Dz 20:24 nie przywi�zuj� wagi do swojego ż.˙

ZYCIE WIECZNE, Dn 12:2 Wielu zbudzi si�: jedni do ż.
Łk 18:30 w nadchodz�cym nowym świecie— ż.
Dz 13:48 nastawienie potrzebne do uzyskania ż.
Rz 6:23 Bóg daje w darze ż.
1Tm 6:12 Mocno si� uchwyć nadziei na ż.˙

ZYCZLIWIE, Dz 28:2 potraktowali nas wyj�tkowo ż.˙
ZYCZLIWO

´
S
´
C, Prz 31:26 jej mowy strzeże prawo ż.˙

ZYCZLIWY, Prz 11:17 ż. wyświadcza sobie dobro˙
ZY

´
C, Hi 14:14 człowiek, który umrze, może znowu ż.?

2Ko 5:15 nie ż. już dla samych siebie˙
ZY

´
C WIECZNIE, Jn 3:16 żeby nie zgin�ł, ale mógł ż.

Jn 17:3
˙
Zeby mogli ż., musz� poznać Ciebie

1Jn 2:17 spełnia wol� Boga, b�dzie ż.˙
ZYD, Za 8:23 uchwyci si� szaty

˙
Z.

Rz 3:29 Czy Bóg jest tylko Bogiem
˙
Z.?

1Ko 9:20 Dla
˙
Z. stałem si� jak

˙
Z.˙

ZYJ�CY, 1Ts 4:15 ż., którzy pozostaniemy przy życiu˙
ZYWY, Dn 6:26 jest On Bogiem ż.

Łk 20:38 jest Bogiem ż., bo dla Niego żyj�
Heb 4:12 słowo Boże jest ż. i oddziałuje z moc�

0-9
10, Rdz 18:32 Nie zniszcz� go ze wzgl�du na tych 10
12, Mk 3:14 12, których nazwał apostołami
24, Obj 4:4 24 trony i 24 starszych
70, Ps 90:10 Nasze życie trwa 70 lat

Dn 9:2 Jerozolima spustoszona przez 70 lat
Dn 9:24 Dla ludu ustalono 70 tygodni
Łk 10:1 Pan wyznaczył 70 uczniów i wysłał ich

77, Mt 18:22 nie siedem razy, ale aż 77 razy
100, Mt 13:8 wydawać plon 100-krotny

Mt 18:12 ma 100 owiec i jedna si� zabł�ka
300, Sdz 7:7 Wybawi� przy pomocy 300 m�żczyzn
500, 1Ko 15:6 ukazał si� ponad 500 braciom
666, Obj 13:18 Jej liczba to 666
1000, Obj 20:2 zwi�zał Szatana na 1000 lat

Obj 20:4 królowali z Chrystusem przez 1000 lat
4000, Mk 8:20 siedem chlebów dla 4000 m�żczyzn
5000, Mt 14:21 jedli, było jakieś 5000 m�żczyzn
144 000,Obj 7:4 tych, których opiecz�towano: 144 000

Obj 14:3 144 000 kupionych z ziemi
185 000, 2Kl 19:35 anioł zabił 185 000
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A
Ab. Po niewoli babilońskiej nazwa pi�tego mie-
si�ca w żydowskim kalendarzu religijnym i 11
w kalendarzu świeckim. Miesi�c ten trwał
od połowy lipca do połowy sierpnia. Biblia
nie wymienia go z nazwy; wspomina po pro-
stu o „miesi�cu pi�tym” (Lb 33:38; Ezd 7:9).
(Zob. Dodatek B15).

Abib. Pierwotna nazwa pierwszego miesi�ca
w żydowskim kalendarzu religijnym i siódme-
go w kalendarzu świeckim. Oznacza „mi�kkie
kłosy [zbóż]”. Miesi�c ten trwał od połowy
marca do połowy kwietnia. Po niewoli babi-
lońskiej jego nazwa została zmieniona na ni-
san (Pwt 16:1). (Zob. Dodatek B15).

Achaja. Wyst�puj�ca w Chrześcijańskich Pis-
mach Greckich nazwa rzymskiej prowincji na
pd. Grecji. Achaja, której stolic� był Korynt,
obejmowała cały Peloponez i środkow� cz�ść
kontynentalnej Grecji (Dz 18:12). (Zob. Doda-
tek B13).

Adar. Po niewoli babilońskiej nazwa 12 miesi�-
ca w żydowskim kalendarzu religijnym i szós-
tego w kalendarzu świeckim. Miesi�c ten
trwał od połowy lutego do połowy marca (Est
3:7). (Zob. Dodatek B15).

Alabaster. W starożytności niewielkie flakony
na perfumy nazywano alabastronami; pier-
wotnie wyrabiano je z kamienia wydobywane-
go w okolicach miasta Alabastron w Egipcie.
Takie naczynia miały na ogół w�sk� szyjk�,
któr� można było zatkać, żeby cenne wonnoś-
ci nie wywietrzały. Alabastrem zacz�to okreś-
lać sam kamień (Mk 14:3).

Alamot. Termin muzyczny oznaczaj�cy „dziew-
cz�ta; młode kobiety”, prawdopodobnie od-
nosz�cy si� do sopranu młodych kobiet. Naj-
wyraźniej wskazywał, że utwór muzyczny lub
akompaniament miał być wykonany w wyż-
szej tonacji (1Kn 15:20; Ps 46:nagł.).

Alfa i Omega. Pierwsza i ostatnia litera alfabe-
tu greckiego; trzykrotnie wyst�puj� one ra-
zem w Objawieniu jako tytuł Boga. W tych
miejscach „Alfa i Omega” jest synonimem wy-
rażeń „pierwszy i ostatni” oraz „pocz�tek i ko-
niec” (Obj 1:8; 21:6; 22:13).

Amen. „Niech si� tak stanie” lub „zaprawd�; is-
totnie”. Słowo to wywodzi si� od hebrajskiego

rdzenia �amán, który oznacza „być wiernym;
być godnym zaufania”. Potwierdzało si� nim
przysi�gi, modlitwy albo wypowiedzi.W Obja-
wieniu użyto go jako tytułu określaj�cego Je-
zusa (Pwt 27:26; 1Kn 16:36; Obj 3:14).

Aniołowie. Po hebrajsku mal�ách, po grecku
ággelos. Oba wyrazy dosłownie znacz� „po-
słaniec”, ale gdy odnosz� si� do stworzeń
duchowych, oddaje si� je jako „anioł” (Rdz
16:7; 32:3; Jak 2:25; Obj 22:8). Aniołowie
s� pot�żnymi istotami duchowymi, które Bóg
stworzył na długo przed ludźmi. W Biblii na-
zwano ich również „synami prawdziwego Bo-
ga” i „gwiazdami porannymi” (Hi 1:6; 38:7).
Nie mog� wydawać na świat potomstwa; każ-
dy z nich został stworzony z osobna. Jest
ich sporo ponad sto milionów (Dn 7:10). Bib-
lia wskazuje, że maj� swoje imiona i od-
mienne osobowości, jednak pokornie odma-
wiaj� przyjmowania czci, a wi�kszość z nich
unika nawet podawania swoich imion (Rdz
32:29; Łk 1:26; Obj 22:8, 9). Różni� si� ran-
g� i przydzielonymi zadaniami—m.in. usługu-
j� przed tronem Jehowy, przekazuj� Jego or�-
dzia, działaj� na rzecz Jego ziemskich sług,
wykonuj� Jego wyroki i wspieraj� głoszenie
dobrej nowiny (2Kl 19:35; Ps 34:7; Łk 1:30,
31; Obj 5:11; 14:6).W przyszłości b�d� razem
z Jezusem walczyć podczas Armagedonu (Obj
19:14, 15).

Antychryst. Grecki termin o podwójnym zna-
czeniu. Odnosi si� do tego, co jest przeciwne
Chrystusowi. Może też oznaczać kogoś, kto
usiłuje zaj�ć jego miejsce—fałszywego chrys-
tusa. Antychrystami można słusznie nazwać
wszystkich ludzi, organizacje lub ugrupowa-
nia, które bezpodstawnie podaj� si� za przed-
stawicieli Chrystusa lub za samego Mesjasza
albo przeciwstawiaj� si� jemu i jego uczniom
(1Jn 2:22).

Apostoł. Podstawowe znaczenie tego słowa to
„posłany”. Użyto go w odniesieniu do Jezu-
sa i osób, które zostały posłane, żeby usłu-
giwać innym. Apostołami najcz�ściej nazywa
si� uczniów osobiście wybranych przez Jezu-
sa do grona jego 12 przedstawicieli (Mk 3:14;
Dz 14:14).

Aram; Aramejczycy. Potomkowie Arama, sy-
na Sema, którzy zamieszkiwali głównie ob-
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szar od gór Liban po Mezopotami� i od gór
Taurus wznosz�cych si� na pn. aż za leż�-
cy na pd. Damaszek. Ziemie te, określane po
hebrajsku jako Aram, później nazwano Syri�,
a ich mieszkańców Syryjczykami (Rdz 25:20;
Pwt 26:5; Oz 12:12).

Aramejski, j�zyk. J�zyk semicki blisko spokrew-
niony z hebrajskim i maj�cy taki sam alfabet.
Pocz�tkowo był używany przez Aramejczy-
ków, ale z czasem stał si� j�zykiem wyko-
rzystywanym w handlu i kontaktach mi�dzy-
narodowych na terenie imperiów asyryjskiego
i babilońskiego. Był też j�zykiem urz�dowym
w imperium perskim (Ezd 4:7). Po aramejsku
spisano fragmenty ksi�g Ezdrasza, Jeremia-
sza i Daniela (Ezd 4:8 do 6:18; 7:12-26; Jer
10:11; Dn 2:4b do 7:28).

Archanioł. Inaczej „naczelny anioł”. Przedros-
tek „arch-” oznacza „główny” lub „naczelny”.
Definicja ta oraz wyst�powanie w Biblii te-
go określenia wył�cznie w liczbie pojedynczej
wskazuje, że jest tylko jeden archanioł. Biblia
informuje, że ma on na imi� Michał (Dn 12:1;
Judy 9; Obj 12:7).

Arcykapłan. Według Prawa Mojżeszowego był
to główny kapłan reprezentuj�cy naród przed
Bogiem i nadzoruj�cy pozostałych kapła-
nów. Nazywano go też „naczelnym kapłanem”
(2Kn 26:20; Ezd 7:5). Jedynie on miał prawo
wejść do Miejsca Najświ�tszego—najskryt-
szego pomieszczenia w przybytku, a później
w świ�tyni. Robił to tylko raz w roku, w Dniu
Przebłagania. Określenie „arcykapłan” odnosi
si� również do Jezusa Chrystusa (Kpł 16:2, 17;
21:10; Mt 26:3; Heb 4:14).

Areopag. Wysokie wzgórze w Atenach na pn.
zach. od Akropolu. Nazywano tak też rad�
(s�d), która si� tam zbierała. Filozofowie sto-
iccy i epikurejscy zabrali na Areopag Pawła,
żeby wyjaśnił tam swoje pogl�dy (Dz 17:19).

Arka Przymierza. Skrzynia wykonana z drewna
akacjowego i pokryta złotem, stoj�ca w Miejs-
cu Najświ�tszym przybytku, a potem świ�ty-
ni zbudowanej przez Salomona. Na pokrywie
wykonanej ze szczerego złota znajdowały si�
dwa cheruby zwrócone do siebie twarzami.
Główn� zawartość Arki stanowiły dwie tablice
z Dziesi�cioma Przykazaniami (Pwt 31:26; 1Kl
6:19; Heb 9:4). (Zob. Dodatek B5 i B8).

Armagedon. Z hebrajskiego Har Megiddòn,
czyli „góra Megiddo”. Słowo nawi�zuj�ce do
„wojny, która ma si� rozegrać w wielkim dniu
Wszechmocnego Boga”, kiedy „królowie całej
ziemi” zbior� si� przeciwko Jehowie (Obj 16:
14, 16; 19:11-21). (Zob.WIELKI UCISK).

Asélgeia. Zob. ROZPASANIE.
Astrolog. Człowiek, który analizuje ruchy słoń-
ca, ksi�życa i gwiazd, żeby przewidywać przy-
szłe wydarzenia (Dn 2:27; Mt 2:1).

Asztarte. Kananejska bogini wojny i płodności,
żona Baala (1Sm 7:3).

Azazel. Hebrajskie słowo, które najprawdopo-
dobniej znaczy „znikaj�cy kozioł”. W Dniu
Przebłagania kozioł dla Azazela był wyp�dza-
ny na pustkowie, gdzie symbolicznie zabierał
grzechy popełnione przez naród w minionym
roku (Kpł 16:8, 10).

Azja. W Chrześcijańskich Pismach Greckich na-
zwa rzymskiej prowincji obejmuj�cej zach.
cz�ść dzisiejszej Turcji oraz niektóre przy-
brzeżne wyspy, takie jak Samos i Patmos.
Jej stolic� był Efez (Dz 20:16; Obj 1:4).
(Zob. Dodatek B13).

B
Baal. Kananejski bóg uważany za pana nieba
oraz dawc� deszczu i urodzaju. Baalami nazy-
wano także pomniejszych lokalnych bogów.
Hebrajskie słowo znaczy „właściciel; pan” (1Kl
18:21; Rz 11:4).

Bałwochwalstwo; bożek. Bałwochwalstwo to
uwielbienie, adoracja, cześć, jak� si� ota-
cza bożka (inaczej bałwana). Mianem bożka
określa si� wizerunek, podobizn� czegoś rze-
czywistego lub wymyślonego b�d�c� przed-
miotem kultu (Ps 115:4; Dz 17:16; 1Ko 10:14).

Bat. Miara obj�tości płynów wynosz�ca mniej
wi�cej 22 l. Ustalono to na podstawie znale-
zionych przez archeologów fragmentów dzba-
nów, na których wypisana była nazwa „bat”.
Opieraj�c si� na mierze bat, określa si� wi�k-
szość innych wymienionych w Biblii miar ob-
j�tości płynów i ciał sypkich (1Kl 7:38; Eze
45:14). (Zob. Dodatek B14).

Belzebub. Określenie odnosz�ce si� do Sza-
tana, ksi�cia lub władcy demonów. Jest to
prawdopodobnie inna forma imienia Baal-
-Zebub, które nosił Baal czczony przez Filisty-
nów z Ekronu (2Kl 1:3; Mt 12:24).

Berło. Ozdobna laska noszona przez władc�
jako symbol władzy królewskiej (Rdz 49:10;
Heb 1:8).

Biczowanie. W Chrześcijańskich Pismach Grec-
kich odnosi si� do chłosty wymierzanej bi-
czem, który miał supły lub haczykowate koń-
cówki (Jn 19:1).

Bród. Płytkie miejsce rzeki lub potoku, przez
które ludzie i zwierz�ta mog� przejść na drugi
brzeg (Sdz 3:28; 12:5, 6).
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Bukłak. Pojemnik wykonany z całej skóry zwie-
rz�cia, np. kozy lub owcy, służ�cy do prze-
chowywania płynów, m.in. wina. Wino wlewa-
no do nowych bukłaków, ponieważ dwutlenek
w�gla wydzielany podczas fermentacji wywie-
rał nacisk na ścianki bukłaka. Skóra w nowych
bukłakach si� rozci�gała, natomiast w starych
była nieelastyczna i pod wpływem ciśnienia
p�kała (Joz 9:4; Mt 9:17).

Bul. Nazwa ósmego miesi�ca w żydowskim
kalendarzu religijnym i drugiego w kalenda-
rzu świeckim. Wywodzi si� od rdzenia ozna-
czaj�cego „plon; urodzaj”. Miesi�c ten trwał
od połowy października do połowy listopada
(1Kl 6:38). (Zob. Dodatek B15).

C
Całopalenie. Ofiara ze zwierz�cia (byka, bara-
na, kozła, turkawki czy młodego goł�bia do-
mowego), któr� w całości spalano dla Boga
na ołtarzu. Ofiarodawca nie otrzymywał żad-
nej jej cz�ści (Wj 29:18; Kpł 6:9).

Cezar. Rzymski przydomek rodzinny, który stał
si� tytułem rzymskich cesarzy. W Biblii uży-
to go w odniesieniu do cesarzy Augusta,
Tyberiusza i Klaudiusza oraz do niewspo-
mnianego z imienia Nerona. W Chrześcijań-
skich Pismach Greckich „Cezar” symbolizu-
je też władze świeckie, państwo (Mk 12:17;
Dz 25:12).

Chaldea; Chaldejczycy. Pocz�tkowo poj�cia te
odnosiły si� do krainy leż�cej w delcie Tygry-
su i Eufratu oraz do jej mieszkańców; z cza-
sem nazwami tymi zacz�to określać cał�
Babiloni� i zamieszkuj�cych j� ludzi. Słowo
„Chaldejczycy” odnoszono również do klasy
osób wykształconych, które studiowały nauki
ścisłe, histori�, j�zyki i astronomi�, ale zaj-
mowały si� też magi� i astrologi� (Ezd 5:12;
Dn 4:7; Dz 7:4).

Cherubowie. Aniołowie wysokiej rangi wyko-
nuj�cy szczególne zadania; różni� si� od se-
rafów (Rdz 3:24; Wj 25:20; Iz 37:16; Heb 9:5).

Chleb pokładny. Dwanaście bochenków chleba
ułożonych na stole w Miejscu

´
Swi�tym przy-

bytku i świ�tyni w dwóch stosach po sześć
sztuk. Nazywano je też „chlebami przed-
kładania”. Co szabat zast�powano t� ofia-
r� świeżymi chlebami. Usuwane chleby za-
zwyczaj jadali tylko kapłani (Mt 12:4, przyp.;
Wj 25:30; Kpł 24:5-9; 2Kn 2:4; Heb 9:2).
(Zob. Dodatek B5).

Chleby przedkładania. Zob. CHLEB POKŁADNY.
Chomer. Miara obj�tości ciał sypkich odpo-
wiadaj�ca mierze kor. Na podstawie obj�to-

ści przypisywanej mierze bat przyjmuje si�,
że chomer to 220 l (Kpł 27:16). (Zob. Doda-
tek B14).

Chrystus. Tytuł Jezusa pochodz�cy od grec-
kiego terminu Christòs, b�d�cego odpowied-
nikiem hebrajskiego słowa tłumaczonego na
„Mesjasz”, czyli „Pomazaniec” (Mt 1:16; Jn
1:41).

Chrzest; chrzcić. Czasownik znaczy „zanu-
rzyć”, czyli pogr�żyć w wodzie. Jezus naka-
zał swoim naśladowcom przyjmować chrzest.
Biblia mówi m.in. o chrzcie janowym, chrzcie
duchem świ�tym i chrzcie ogniem (Mt 3:11,
16; 28:19; Jn 3:23; 1Pt 3:21).

Chrześcijanin. Nazwa nadana przez Boga naśla-
dowcom Jezusa Chrystusa (Dz 11:26; 26:28).

Cuda; pot�żne dzieła. Działania lub zjawi-
ska wykraczaj�ce poza granice ludzkiego poj-
mowania i przypisywane siłom nadprzyrodzo-
nym. Określenia takie jak „znak” czy „cud”
wyst�puj� czasem w Biblii jako synonimy (Wj
4:21; Dz 4:22; Heb 2:4).

Cudzołóstwo. Dobrowolne współżycie żonate-
go m�żczyzny lub zam�żnej kobiety z osob�,
z któr� nie pozostaj� w zwi�zku małżeńskim
(Wj 20:14; Mt 5:27; 19:9).

Czysty; oczyszczać.W Biblii słowa te zwi�zane
s� nie tylko z czystości� fizyczn�, ale także
z utrzymywaniem lub przywracaniem stanu
bez wady i skazy, bez tego, co brudzi, zanie-
czyszcza, czyli psuje pod wzgl�dem moral-
nym i duchowym.W Prawie Mojżeszowym sło-
wa te odnosz� si� do czystości ceremonialnej
(Kpł 10:10; Ps 51:7; Mt 8:2, przyp.; 1Ko 6:11).

D
Dagon. Bóg Filistynów. Pochodzenie imienia
jest niepewne, ale niektórzy uczeni ł�cz� je
z hebrajskim słowem dag („ryba”) (Sdz 16:23;
1Sm 5:4).

Danina. Zapłata przekazywana przez państwo
lub władc� innemu państwu jako wyraz pod-
daństwa b�dź jako prośba o pokój albo
ochron� (2Kl 3:4; 18:14-16; 2Kn 17:11). Słowo
to określa również podatek nakładany na po-
szczególne osoby (Neh 5:4; Rz 13:7).

Darejek. Złota moneta perska o wadze 8,4 g
(1Kn 29:7). (Zob. Dodatek B14).

Dary miłosierdzia. Wsparcie dla osób znaj-
duj�cych si� w potrzebie. Wprawdzie Pis-
ma Hebrajskie nie wspominaj� bezpośrednio
o darach miłosierdzia, ale Prawo Mojżeszo-
we precyzowało, jak Izraelici maj� traktować
biednych (Mt 6:2).
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Dekapol. Zwi�zek utworzony pierwotnie z 10
greckich miast (od gr. déka: „dziesi�ć” i pòlis:
„miasto”). Nazwa „Dekapol” odnosiła si� też
do obszaru, gdzie leżała wi�kszość z nich—na
wsch. od Morza Galilejskiego i rzeki Jordan.
Miasta te stanowiły centrum kultury hellenis-
tycznej i handlu. Jezus przechodził przez ten
teren, ale nie ma wzmianki o tym, żeby odwie-
dził któreś z tych miast (Mt 4:25; Mk 5:20).
(Zob. Dodatek A7 i B10).

Demony. Niewidzialne, niegodziwe istoty du-
chowe o nadludzkiej mocy. W Ksi�dze Ro-
dzaju 6:2 nazwano je „synami prawdziwe-
go Boga”, a w Liście Judy 6 „aniołami”, co
wskazuje, że nie zostały stworzone jako istoty
niegodziwe. S� to aniołowie, którzy uczynili
siebie wrogami Boga, gdy za dni Noego wy-
powiedzieli Mu posłuszeństwo i przył�czyli si�
do buntu Szatana (Pwt 32:17; Łk 8:30; Dz
16:16; Jak 2:19).

Denar. Srebrna moneta rzymska o wadze
3,85 g, maj�ca z jednej strony wizerunek Ce-
zara. Stanowiła zapłat� za dzień pracy ro-
botnika i była monet� „podatku pogłówne-
go”, który Rzymianie pobierali od

˙
Zydów (Mt

22:17; Łk 20:24). (Zob. Dodatek B14).
Diabeł. W Chrześcijańskich Pismach Greckich
opisowe imi� Szatana, które znaczy „oszczer-
ca”. Szatanowi nadano imi� Diabeł, ponieważ
jest on najwi�kszym oszczerc�, który wysu-
wa fałszywe zarzuty przeciwko Jehowie, Jego
słowu i świ�temu imieniu (Mt 4:1; Jn 8:44;
Obj 12:9).

Dni ostatnie. W proroctwach biblijnych „dni
ostatnie”, „koniec dni” lub podobne wyraże-
nia oznaczaj� okres, w którym znamienne wy-
darzenia na świecie osi�gn� ostateczny punkt
kulminacyjny (Dz 2:17; Eze 38:16; Dn 10:14).
W zależności od charakteru danego proroc-
twa może chodzić zaledwie o kilka lat lub
o dłuższy okres.W Biblii termin ten odnosi si�
zwłaszcza do „dni ostatnich” obecnego sys-
temu rzeczy—okresu niewidzialnej obecności
Jezusa (2Tm 3:1; Jak 5:3; 2Pt 3:3).

Dobra nowina. W Chrześcijańskich Pismach
Greckich dotyczy or�dzia o Królestwie Bożym
i o wybawieniu dzi�ki wierze w Jezusa Chrys-
tusa (Łk 4:18, 43; Dz 5:42; Obj 14:6).

Drachma. W Chrześcijańskich Pismach Grec-
kich nazywano tak srebrn� monet� greck�
waż�c� w tamtym okresie 3,4 g. W Pismach
Hebrajskich wspomniano o złotej drachmie
z czasów perskich, która była równowartoś-
ci� darejka (Neh 7:70; Mt 17:24). (Zob. Doda-
tek B14).

Droga. Gdy określenie to jest użyte w Bib-
lii w sensie symbolicznym, oznacza sposób
post�powania lub zachowanie ciesz�ce si�
uznaniem Jehowy albo przez Niego pot�pia-
ne. O naśladowcach Jezusa Chrystusa mó-
wiono, że należ� do „Drogi”, tzn. że ich ży-
cie skupiało si� na okazywaniu wiary w niego
i naśladowaniu go (Dz 19:9).

Drzewo poznania dobra i zła. Drzewo w ogro-
dzie Eden. Bóg posłużył si� nim jako sym-
bolem swojego prawa do ustalania dla ludzi
norm określaj�cych, co jest dobre, a co złe
(Rdz 2:9, 17).

Drzewo życia. Drzewo w ogrodzie Eden. Biblia
nie wskazuje, żeby jego owoce same w so-
bie posiadały życiodajne właściwości. Drzewo
to stanowiło raczej symbol danej przez Boga
gwarancji życia wiecznego dla tych, którym
On pozwoliłby skosztować jego owoców (Rdz
2:9; 3:22).

Duch. Hebrajskie słowo rúach i greckie pneú-
ma, cz�sto tłumaczone na „duch”, maj� kil-
ka różnych znaczeń. Odnosz� si� do czegoś,
co jest niedostrzegalne dla ludzkiego wzro-
ku i co jest przejawem działaj�cej siły. Tego
hebrajskiego albo greckiego słowa używa si�
w odniesieniu do: 1) wiatru, 2) czynnej si-
ły życiowej w ziemskich stworzeniach, 3) po-
budzaj�cej siły, której siedliskiem jest sym-
boliczne serce człowieka i która sprawia, że
wypowiada si� on i post�puje w określony
sposób, 4) natchnionych wypowiedzi pocho-
dz�cych z niewidzialnego źródła, 5) istot du-
chowych i 6) czynnej siły Bożej, czyli ducha
świ�tego (Wj 35:21; Ps 104:29; Mt 12:43; Łk
11:13).

Duch świ�ty. Niewidzialna czynna siła, któ-
r� Bóg posługuje si� do realizowania swo-
jej woli. Jest świ�ta, ponieważ pochodzi od
Jehowy—czystego i prawego w najwyższym
stopniu. Jest świ�ta również dlatego, że Bóg
wykorzystuje j� do czynienia tego, co świ�te
(Łk 1:35; Dz 1:8).

Dusza. Tradycyjne tłumaczenie hebrajskiego
słowa néfesz i greckiego psyché. Analiza kon-
tekstu, w jakim si� one pojawiaj�, wyraź-
nie pokazuje, że w Piśmie

´
Swi�tym zasadniczo

odnosz� si� do: 1) człowieka, 2) zwierz�-
cia i 3) życia człowieka lub zwierz�cia (Rdz
1:20; 2:7; Lb 31:28; 1Pt 3:20; zob. też przypi-
sy). W odróżnieniu od tego, jak poj�cia „du-
sza” używa si� w wielu kontekstach religij-
nych, w Piśmie

´
Swi�tym zarówno néfesz, jak

i psyché w odniesieniu do ziemskich stworzeń
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oznacza coś, co jest materialne, namacal-
ne, widzialne i śmiertelne. W tym przekładzie
słowa te zostały najcz�ściej oddane zgod-
nie ze znaczeniem wynikaj�cym z kontekstu—
jako „życie”, „stworzenie”, „osoba” lub po pro-
stu jako zaimek osobowy (np. „ja” zamiast
„moja dusza”) czy podmiot domyślny (np. „je-
stem” zamiast „moja dusza jest”). W wi�kszo-
ści wypadków w przypisie podano wtedy al-
ternatywne tłumaczenie „dusza”. Bez wzgl�du
na to, czy słowo „dusza” pojawia si� w tek-
ście głównym, czy w przypisach, powinno być
rozumiane zgodnie z powyższym wyjaśnie-
niem. Robienie czegoś z całej duszy lub cał�
dusz� oznacza angażowanie si� w to całym
sob�, z całego serca, z całkowitym poświ�-
ceniem (Pwt 6:5; Mt 22:37). Niekiedy słowa
néfesz i psyché mog� być użyte w odniesieniu
do pragnienia lub apetytu żywego stworzenia.
Mog� si� również odnosić do zmarłej osoby
lub zwłok (Lb 6:6; Prz 23:2; Iz 56:11; Ag 2:13).

Dyby. Narz�dzie kary, w które zakuwano wi�ź-
niów. Niektóre dyby unieruchamiały tylko no-
gi, a inne nogi, r�ce i głow�, zmuszaj�c ska-
zańca do przyj�cia nienaturalnej pozycji (Jer
20:2; Dz 16:24).

Dyrygent. Termin hebrajski używany w Psal-
mach zdaje si� wskazywać na kogoś, kto
w jakiś sposób aranżował pieśni i kierował
ich wykonaniem, prowadził próby i szkolenia
ze śpiewakami lewickimi, a także przewodził
podczas oficjalnych wyst�pów.W innych prze-
kładach Biblii podaje si� tu określenie „kie-
rownik chóru”, „dyrygent chóru” (Ps 4:nagł.;
5:nagł.).

Dziedziniec. Ogrodzony plac wokół przybytku,
a później jeden z otoczonych murem placów
wokół głównego budynku świ�tyni. Na dzie-
dzińcu przybytku i na dziedzińcu wewn�trz-
nym świ�tyni znajdował si� ołtarz całopalny.
(Zob. Dodatek B5, B8, B11). Biblia wspomina
też o dziedzińcach domów i pałaców (Wj 8:13;
27:9; 1Kl 7:12; Est 4:11; Mt 26:3).

Dzień Przebłagania. Najważniejsze świ�to Izra-
elitów, nazywane także Jom Kippur (z hebr.
jom hakkippurı́m: „dzień zakrycia”); obcho-
dzono je 10 etanim. Jedyny dzień w roku, kie-
dy arcykapłan wchodził do Miejsca Najświ�t-
szego przybytku, a później świ�tyni. Składał
tam krew ofiar za grzechy swoje, pozostałych
Lewitów i ludu. Urz�dzano wtedy świ�te zgro-
madzenie i poszczono. Obowi�zywał również
szabat, podczas którego powstrzymywano si�
od codziennych zaj�ć (Kpł 23:27, 28).

Dzień S�du. Szczególny „dzień”, czyli okres,
w którym Bóg dokonuje rozrachunku z róż-
nymi grupami ludzi, narodami lub cał� ludz-
kości�. Dla jednych może to być pora wy-
konania wydanego na nich wyroku śmierci,
a dla innych—czas wybawienia i dost�pienia
życia wiecznego. Jezus Chrystus i apostoło-
wie mówili o przyszłym „Dniu S�du”, który
obejmie nie tylko żywych, lecz także umar-
łych (Mt 12:36).

Dziesi�cina. Dziesi�ta cz�ść (czyli 10 procent)
jakichś dóbr przekazywana albo płacona ja-
ko danina, zwłaszcza na cele religijne (Pwt
26:12; Mal 3:10; Mt 23:23). Zgodnie z Pra-
wem Mojżeszowym dziesi�t� cz�ść plonów
ziemi oraz dziesi�t� cz�ść od przyrostu stad
i trzód przekazywano co roku Lewitom jako
wsparcie. Oni z kolei oddawali z tego dziesi�-
t� cz�ść na utrzymanie kapłanów z rodu Aa-
rona. Istniały również dodatkowe dziesi�ciny.
Biblia nie zobowi�zuje chrześcijan do składa-
nia dziesi�cin. E

Edom. Inne imi� Ezawa, syna Izaaka. Potom-
kowie Ezawa (Edoma) zamieszkali w Seirze,
górzystym regionie mi�dzy Morzem Martwym
a zatok� Akaba. On też stał si� znany jako
Edom (Rdz 25:30; 36:8). (Zob. Dodatek B3
i B4).

Efa. Miara obj�tości ciał sypkich i pojemnik do
odmierzania zboża. Efa odpowiadała mierze
bat, wynosiła wi�c 22 l (Wj 16:36; Eze 45:10).
(Zob. Dodatek B14).

Efod. Element ubioru kapłanów przypominaj�-
cy fartuch. Arcykapłan nosił specjalny efod,
który miał z przodu zamocowany napierśnik
z 12 drogocennymi kamieniami (Wj 28:4, 6).
Czasami efody nosiły też osoby nieb�d�ce
kapłanami (1Sm 2:18; 2Sm 6:14). (Zob. Do-
datek B5).

Efraim. Imi� drugiego syna Józefa, którym póź-
niej nazwano jedno z plemion izraelskich. Po-
nieważ było to najważniejsze plemi�, po po-
dziale Izraela Efraimem zacz�to nazywać całe
dziesi�cioplemienne królestwo (Rdz 41:52;
Jer 7:15).

Elul. Po niewoli babilońskiej nazwa szóstego
miesi�ca w żydowskim kalendarzu religijnym
i 12 w kalendarzu świeckim. Miesi�c ten trwał
od połowy sierpnia do połowy września (Neh
6:15). (Zob. Dodatek B15).

Epikurejscy, filozofowie. Uczniowie greckiego
filozofa Epikura (341-270 p.n.e.). Ich filozofia
opierała si� na pogl�dzie, że najważniejszym
celem w życiu jest przyjemność (Dz 17:18).
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Etanim. Nazwa siódmego miesi�ca w żydow-
skim kalendarzu religijnym i pierwszego w ka-
lendarzu świeckim. Miesi�c ten trwał od po-
łowy września do połowy października. Po
niewoli babilońskiej jego nazwa została zmie-
niona na tiszri (1Kl 8:2). (Zob. Dodatek B15).

Etiopia.W starożytności państwo leż�ce na pd.
od Egiptu. Zajmowało pd. krańce dzisiejszego
Egiptu i pn. połow� dzisiejszego Sudanu. Cza-
sami nazw� t� stosuje si� w miejsce hebraj-
skiego słowa „Kusz” (Est 1:1).

Eufrat. Najdłuższa i najważniejsza rzeka pd.-
-zach. Azji i jedna z dwóch głównych rzek
Mezopotamii. Po raz pierwszy pojawia si�
w Biblii w Ksi�dze Rodzaju 2:14 jako jedna
z czterech rzek Edenu. Stanowiła pn. grani-
c� terytorium przydzielonego Izraelowi (Rdz
15:18; Obj 16:12). (Zob. Dodatek B2).

Eunuch. W sensie dosłownym wykastrowany
m�żczyzna. Takim ludziom cz�sto powierza-
no na dworze królewskim opiek� nad królo-
w� i nałożnicami. Słowem tym nazwano tak-
że m�żczyzn, którzy nie byli kastratami, ale
pełnili obowi�zki urz�dników na dworze króla.
W sensie przenośnym określenie �eunuch ze
wzgl�du na Królestwo’ zostało użyte w sto-
sunku do osoby, która przejawia panowanie
nad sob� i pozostaje w stanie wolnym, żeby
w pełniejszym zakresie poświ�cić si� służbie
dla Boga (Mt 19:12; Est 2:15; Dz 8:27).

F
Faraon. Tytuł władców Egiptu. Biblia wymienia
pi�ciu faraonów (Sziszaka, So, Tirhak�, Necho
i Chofr�), ale pomija imiona innych, również
tych, z którymi cz�ste kontakty mieli Abra-
ham, Mojżesz i Józef (Wj 15:4; Rz 9:17).

Faryzeusze. Wpływowe stronnictwo judaistycz-
ne istniej�ce w I w. n.e. Faryzeusze nie wywo-
dzili si� z rodów kapłańskich, ale rygorystycz-
nie przestrzegali każdego szczegółu Prawa
i na równi z nim stawiali ustne tradycje (Mt
23:23). Wyst�powali przeciw wpływom kul-
tury greckiej i jako znawcy Prawa i tradycji
mieli nad ludźmi wielk� władz� (Mt 23:2-6).
Niektórzy byli członkami Sanhedrynu. Cz�s-
to sprzeciwiali si� Jezusowi w kwestii obcho-
dzenia szabatu, przestrzegania tradycji oraz
utrzymywania kontaktów z grzesznikami i po-
borcami podatkowymi. Niektórzy z faryzeu-
szy, np. Saul z Tarsu, zostali chrześcijanami
(Mt 9:11; 12:14; Mk 7:5; Łk 6:2; Dz 26:5).

Filistea; Filistyni. Filistea była krain� leż�c�
w pd. cz�ści śródziemnomorskiego wybrzeża
Izraela, a Filistyni to zamieszkuj�cy j� przy-

bysze z Krety. Chociaż Dawid ich pokonał,
zachowali niezależność i cały czas byli wro-
gami Izraela (Wj 13:17; 1Sm 17:4; Am 9:7).
(Zob. Dodatek B4).

Fim. Jednostka wagowa, a także opłata, ja-
k� Filistyni pobierali za naostrzenie różnych
metalowych narz�dzi. Podczas prac wykopa-
liskowych w Izraelu znaleziono kamienne od-
ważniki ze starohebrajskimi literami, które
odpowiadaj� spółgłoskom wyrazu „fim”. Ci�-
żar tych odważników wynosił średnio 7,8 g,
czyli w przybliżeniu dwie trzecie sykla (1Sm
13:20, 21). G

Garncarz. Wytwórca glinianych garnków, mis
i innych naczyń. Hebrajskie słowo tłumaczone
na „garncarz” dosłownie znaczy „ten, który
kształtuje”. Okoliczność, że garncarz ma peł-
n� władz� nad glin�, cz�sto ilustruje zwierzch-
nictwo Jehowy nad jednostkami i całymi na-
rodami (Iz 64:8; Rz 9:21).

Gasidła. Złote przybory najprawdopodobniej
przypominaj�ce szczypce. Używane były w
przybytku i świ�tyni do gaszenia płomienia
lamp (Wj 37:23).

Gehenna. Grecka nazwa Doliny Hinnoma, poło-
żonej na pd. zach. od starożytnej Jerozolimy
(Jer 7:31). Proroczo ukazano j� jako miejs-
ce, gdzie miały leżeć rozrzucone zwłoki (Jer
7:32; 19:6). Nic nie wskazuje na to, żeby zwie-
rz�ta czy ludzi palono w Gehennie żywcem
lub torturowano. Nie mogła wi�c ona wyobra-
żać niewidzialnej krainy, w której dusze ludz-
kie cierpi� wieczne m�ki w literalnym ogniu.
Jezus i jego uczniowie używali tego poj�cia
jako symbolu wiecznej kary „drugiej śmier-
ci”, czyli bezpowrotnej zagłady, unicestwienia
(Obj 20:14; Mt 5:22; 10:28).

Gera. Jednostka wagowa wynosz�ca 0,57 g.
Odpowiadała jednej dwudziestej sykla (Kpł
27:25). (Zob. Dodatek B14).

Gilead. Określenie odnosz�ce si� przede
wszystkim do urodzajnego regionu po wsch.
stronie rzeki Jordan, który rozci�gał si� na pn.
i na pd. od Doliny Jabboku. Czasami określa-
no tak cały obszar Izraela na wsch. od Jor-
danu, zamieszkiwany przez plemiona Rubena
i Gada oraz połow� plemienia Manassesa (Lb
32:1; Joz 12:2; 2Kl 10:33). (Zob. Dodatek B4).

Gittit. Termin muzyczny o nieustalonym do-
kładnie znaczeniu, prawdopodobnie wywo-
dz�cy si� od hebrajskiego słowa gat. Niektó-
rzy s�dz�, że gittit oznacza melodi� pieśni
śpiewanych przy winobraniu, ponieważ gat to
też winna tłocznia (Ps 81:nagł.).
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Głowica. Ozdobne zwieńczenie kolumny. Pot�ż-
ne głowice znajdowały si� na szczytach bliź-
niaczych kolumn Jachin i Boaz, które stały
u wejścia do świ�tyni Salomona (1Kl 7:16).
(Zob. Dodatek B8).

Granat. Owoc w kształcie jabłka z koron� u do-
łu. Pod tward� skórk� upakowane s� torebecz-
ki z sokiem, w których znajduj� si� różowe
lub czerwone nasionka. Ozdoby w kształ-
cie owoców granatu zdobiły brzeg niebieskie-
go płaszcza bez r�kawów noszonego przez
arcykapłana, a także głowice kolumn Jachin
i Boaz, stoj�cych przed świ�tyni� (Wj 28:34;
Lb 13:23; 1Kl 7:18).

Grecki, j�zyk. Po grecku pierwotnie spisa-
no Pisma Chrześcijańskie (oprócz Ewange-
lii według Mateusza, sporz�dzonej najpierw
po hebrajsku). W tym j�zyku pojawił si� też
pierwszy pełny przekład Pism Hebrajskich,
nazwany Septuagint�.

Grek. Człowiek urodzony w Grecji albo w rodzi-
nie, która stamt�d pochodzi. W Chrześcijań-
skich Pismach Greckich słowo to ma szersze
znaczenie i odnosi si� też do wszystkich ludzi,
którzy nie byli

˙
Zydami, albo do tych, którzy

pozostawali pod wpływem greckiego j�zyka
i kultury (Jl 3:6; Jn 12:20).

Grobowiec pami�ci. Miejsce pochówku, gdzie
składano zwłoki zmarłego. Jest to tłuma-
czenie greckiego słowa mnemeı́on, które po-
chodzi od czasownika oznaczaj�cego „przy-
pominać”, co podkreśla myśl o zachowaniu
umarłego w pami�ci (Jn 5:28, 29).

Grób. Jeżeli słowo to nie zostało opatrzone
przypisem, oznacza miejsce pochówku. Jeśli
dodano do niego przypis, to jest odpowiedni-
kiem hebrajskiego wyrazu sze�òl (Szeol) lub
greckiego háides (Hades) i oznacza wspól-
ny grób ludzkości.Według Biblii przebywaj�cy
w nim zmarli nie s� niczego świadomi i nie
mog� nic robić (Pwt 34:6; Kzn 9:10; Dz 2:31).

Gwardia pretoriańska. Rzymska formacja woj-
skowa utworzona jako cesarska straż przy-
boczna. Stała si� pot�żn� sił� polityczn� po-
pieraj�c� lub obalaj�c� cesarzy (Flp 1:13).

Gwiazda poranna. Zob. JUTRZENKA.
H

Hades.Greckie słowo háides (Hades) jest odpo-
wiednikiem hebrajskiego sze�òl (Szeol). Ozna-
cza ono wspólny grób ludzkości. (Zob. GR

´
OB).

Hebrajczyk. Po raz pierwszy określenia tego
użyto w odniesieniu do Abrama (Abrahama),
żeby odróżnić go od jego amoryckich s�sia-
dów. Hebrajczykami nazywano później po-

tomków Abrahama wywodz�cych si� od jego
wnuka Jakuba (Rdz 14:13; Wj 5:3).

Hebrajski, j�zyk. J�zyk Hebrajczyków. Do cza-
sów Jezusa przyj�ło si� w nim wiele wyra-
żeń aramejskich. Posługiwali si� nim Chrystus
i jego uczniowie (Dz 26:14).

Hermes. Grecki bóg, syn Zeusa. W Listrze Pa-
weł został bł�dnie uznany za Hermesa, uwa-
żanego za posłańca bogów i patrona kraso-
mówstwa (Dz 14:12).

Herod. Herodowie tworzyli dynasti� panuj�-
c� nad

˙
Zydami z woli Rzymu. Herod Wielki

stał si� znany z tego, że rozbudował świ�tyni�
w Jerozolimie i że w celu zgładzenia Jezusa
rozkazał pozabijać małych chłopców (Mt 2:16;
Łk 1:5). Herod Archelaus i Herod Antypas,
synowie Heroda Wielkiego, otrzymali wła-
dz� nad cz�ściami terytorium, którym wcześ-
niej rz�dził ich ojciec (Mt 2:22). Antypas był
tetrarch�, ale popularnie nazywano go kró-
lem. Sprawował władz� podczas trzyipółlet-
niej służby Chrystusa i w okresie opisanym
w pierwszych 12 rozdziałach Dziejów Apostol-
skich (Mk 6:14-17; Łk 3:1, 19, 20; 13:31, 32;
23:6-15; Dz 4:27; 13:1). Później Herod Agryp-
pa I, wnuk Heroda Wielkiego, po krótkich rz�-
dach został uśmiercony przez anioła (Dz 12:
1-6, 18-23). Po nim władz� obj�ł jego syn, He-
rod Agryppa II, który panował aż do buntu

˙
Zy-

dów przeciwko Rzymowi (Dz 23:35; 25:13, 22-
27; 26:1, 2, 19-32).

Heroda, stronnictwo. Członkowie tego stron-
nictwa znani byli także jako herodianie. To
nacjonalistyczne ugrupowanie popierało poli-
tyczne cele dynastii herodiańskiej, która spra-
wowała władz� z nadania Rzymu. Do tego
stronnictwa prawdopodobnie należeli niektó-
rzy saduceusze. Herodianie wspólnie z fary-
zeuszami sprzeciwiali si� Jezusowi (Mk 3:6).

Higgajon. Termin muzyczny dotycz�cy sposo-
bu wykonania utworu. W Psalmie 9:16 może
oznaczać podniosłe, niskie interludium harfo-
we lub też uroczyst� pauz� skłaniaj�c� do
rozmyślań.

Hin. Miara obj�tości płynów oraz naczynie o ta-
kiej pojemności. Hin odpowiadał 3,67 l (Wj
29:40). (Zob. Dodatek B14).

Hizop. Roślina o cienkich gał�ziach i drobnych
liściach używana do kropienia krwi� lub wo-
d� podczas ceremonii oczyszczania. Była to
prawdopodobnie lebiodka (Origanum maru;
Origanum syriacum). W Ewangelii według Ja-
na 19:29 może chodzić o lebiodk� przytwier-
dzon� do jakiejś gał�zi albo o durr�, jeden
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z gatunków sorga (Sorghum vulgare), ponie-
waż łodyga tej rośliny jest tak długa, że moż-
na ni� było podać Jezusowi do ust g�bk� na-
s�czon� kwaśnym winem (Wj 12:22; Ps 51:7).

Horeb. Inna nazwa góry Synaj lub górzys-
ty region wokół tej góry (Wj 3:1; Pwt 5:2).
(Zob. Dodatek B3).

I
Iliria. Prowincja rzymska położona na pn. zach.
od Grecji. Podczas swojej służby dotarł tam
Paweł, ale nie wiadomo, czy działał w samej
Ilirii, czy tylko w pobliżu jej granicy (Rz 15:19).
(Zob. Dodatek B13).

Izrael. Imi� nadane przez Boga Jakubowi. Za-
cz�to je odnosić do ogółu potomków Jakuba.
Potomków 12 synów Jakuba cz�sto nazywano
synami Izraela, domem Izraela, ludem Izraela
lub Izraelitami. Nazwa „Izrael” była też uży-
wana w stosunku do dziesi�cioplemiennego
królestwa północnego, które oderwało si� od
królestwa południowego, a później w odnie-
sieniu do namaszczonych chrześcijan, „Izrae-
la Bożego” (Gal 6:16; Rdz 32:28; 2Sm 7:23;
Rz 9:6). J

Jakub. Syn Izaaka i Rebeki, któremu Bóg nadał
potem imi� Izrael. Jakub stał si� praojcem Iz-
raelitów, nazywanych później

˙
Zydami. Jego

12 synów i ich potomkowie utworzyli 12 ple-
mion narodu izraelskiego. Imienia „Jakub” za-
cz�to używać w odniesieniu do ludu Izraela
(Rdz 32:28; Mt 22:32).

Jarzmo. Nosidło, czyli zakładany na ramiona
dr�żek do noszenia ładunków zawieszanych
na jego końcach, albo drewniana belka lub ra-
ma nakładana na kark dwóch zwierz�t (za-
zwyczaj było to bydło), żeby mogły ci�gn�ć
wóz albo jakieś narz�dzie rolnicze. Niewolnicy
cz�sto używali jarzma przy noszeniu ci�żarów,
dlatego wyobrażało ono niewol� lub podpo-
rz�dkowanie komuś, a także ucisk i cierpie-
nie. Zdj�cie lub połamanie jarzma wskazywa-
ło na uwolnienie z niewoli, ucisku i tyranii (Kpł
26:13; Mt 11:29, 30).

Jedutun. Termin o nieustalonym dokładnie
znaczeniu wyst�puj�cy w nagłówkach Psal-
mów 39, 62 oraz 77. Nagłówki te praw-
dopodobnie były wskazówkami co do wyko-
nywania tych psalmów, być może dotyczyły
określonego stylu gry albo instrumentu. Po-
nieważ Jedutun to imi� jednego z lewickich
muzyków, wspomniany styl gry lub instru-
ment mógł mieć coś wspólnego z nim lub je-
go synami.

Jehowa. Używane od stuleci polskie brzmienie
tetragramu (czterech hebr. spółgłosek two-

rz�cych imi� własne Boga), które poja-
wia si� w tym przekładzie ponad 7000 razy.
(Zob. Dodatek A4 i A5).

Jezioro ognia. Symboliczne miejsce, „w którym
płonie ogień i siarka”; nazwane też „drug�
śmierci�”. Jest ono przeznaczone dla nieoka-
zuj�cych skruchy grzeszników, Diabła, a na-
wet dla śmierci i grobu (Hadesu). Ponieważ
istocie duchowej, śmierci czy Hadesowi nie
może zaszkodzić literalny ogień, wi�c jezio-
ro to nie jest symbolem wiecznych m�k, ale
wiecznego unicestwienia (Obj 19:20; 20:14,
15; 21:8).

Jubileusz. Co 50 rok liczony od wejścia Izrae-
litów do Ziemi Obiecanej. Podczas roku ju-
bileuszowego ziemia miała leżeć odłogiem,
a hebrajscy niewolnicy mieli odzyskać wol-
ność. Wszystkie dziedziczne posiadłości, któ-
re zostały sprzedane, wracały do pier-
wotnych właścicieli. Jubileusz był w pewnym
sensie całorocznym świ�tem, rokiem wolnoś-
ci, w którym naród powracał do stanu, w ja-
kim si� znajdował, gdy został powołany do
istnienia (Kpł 25:10).

Juda. Czwarty syn Jakuba urodzony przez jego
żon� Le�. Krótko przed śmierci� Jakub proro-
czo zapowiedział, że wśród potomków Judy
pojawi si� wielki władca, którego rz�dy nigdy
si� nie skończ�. Jednym z potomków Judy był
Jezus. Nazwy „Juda” używano też w odniesie-
niu do plemienia, a później do królestwa połu-
dniowego, które tworzyli Izraelici z plemion
Judy i Beniamina oraz kapłani i Lewici. Juda
zajmowała pd. cz�ść kraju, gdzie znajdowała
si� Jerozolima i świ�tynia (Rdz 29:35; 49:10;
1Kl 4:20; Heb 7:14).

Jutrzenka. Ma podobne znaczenie jak „gwiaz-
da poranna”. Pojawia si� na wsch. horyzoncie
jako ostatnia gwiazda widoczna przed wscho-
dem słońca i w ten sposób zapowiada świt
i pocz�tek nowego dnia (Obj 22:16; 2Pt 1:19).

K
Kab. Miara obj�tości ciał sypkich. Była równa
1,22 l, co można określić na podstawie szacun-
kowej obj�tości miary bat (2Kl 6:25). (Zob. Do-
datek B14).

Kadzidło. Mieszanina wonnych żywic i balsa-
mów, które wolno si� pal�, wydzielaj�c
przyjemny zapach. W przybytku i w świ�ty-
ni wykorzystywano specjalne czteroskładni-
kowe kadzidło. Spalano je rano i wieczorem
w Miejscu

´
Swi�tym na ołtarzu kadzielnym,

a w Dniu Przebłagania—w Miejscu Najświ�t-
szym. Kadzidło wyobrażało godne przyj�cia
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modlitwy wiernych sług Bożych. Od chrześci-
jan nie wymagano spalania kadzidła.W miejs-
cach, gdzie przy słowie „kadzidło” znajduje
si� przypis: „Chodzi o olibanum, gumożywic�
z kadzidłowca”, zobacz OLIBANUM (Wj 30:34,
35; Kpł 16:13; Obj 5:8).

Kadzielnice. Naczynia ze złota, srebra lub mie-
dzi używane w przybytku i świ�tyni.Wykorzys-
tywano je do spalania kadzidła, jako pojemni-
ki na rozżarzone w�gle z ołtarza ofiarnego
oraz jako pojemniki na wypalone knoty ze zło-
tych świeczników (Wj 27:3; 37:23; 2Kn 26:19;
Heb 9:4).

Kamień młyński. Zob.
˙
ZARNA.

Kamień narożny. Kamień umieszczony w naroż-
niku budynku w miejscu zetkni�cia si� ścian,
które ł�czy i wi�że. Najważniejsz� rol� od-
grywał fundamentowy kamień narożny. Przy
wznoszeniu budynków użyteczności publicz-
nej lub murów miejskich na kamień naroż-
ny wybierano zazwyczaj szczególnie solidny
kamień. W sensie przenośnym określenia te-
go użyto w odniesieniu do stwarzania ziemi,
a o Jezusie powiedziano, że jest „fundamen-
towym kamieniem narożnym” zboru chrześci-
jańskiego, który przyrównano do duchowego
domu (Ef 2:20; Hi 38:6).

Kanaan. Wnuk Noego, czwarty syn Chama. Był
przodkiem 11 plemion, które z czasem osiedli-
ły si� na wsch. wybrzeżu Morza

´
Sródziemne-

go, mi�dzy Egiptem a Syri�. Tereny te nazy-
wano „ziemi� Kanaan” (Kpł 18:3; Rdz 9:18;
Dz 13:19). (Zob. Dodatek B4).

Kapłan. M�żczyzna oficjalnie reprezentuj�cy
Boga przed ludźmi, którym usługiwał i któ-
rych pouczał o Nim i o Jego prawach. Kapłani
wyst�powali też przed Bogiem w imieniu lu-
dzi, wstawiaj�c si� za nimi i składaj�c za nich
ofiary. Przed nadaniem Prawa Mojżeszowego
rol� kapłana w danej rodzinie pełnił m�żczyz-
na, który był jej głow�. Zgodnie z Prawem
Mojżeszowym na kapłanów wyznaczano m�-
skich potomków Aarona z plemienia Lewiego.
Pozostali Lewici płci m�skiej byli ich pomoc-
nikami. Gdy w życie weszło nowe przymie-
rze, narodem kapłanów stał si� Izrael ducho-
wy, a funkcj� Arcykapłana zacz�ł pełnić Jezus
Chrystus (Wj 28:41; Heb 9:24; Obj 5:10).

Kasja. Uzyskiwano j� z kory cynamonowca
wonnego (Cinnamomum cassia). Wykorzysty-
wana była jako perfumy i składnik świ�tego
olejku do namaszczania (Wj 30:24; Ps 45:8;
Eze 27:19).

Kemosz. Główne bóstwo Moabitów (1Kl 11:33).

Kislew. Po niewoli babilońskiej nazwa dziewi�-
tego miesi�ca w żydowskim kalendarzu reli-
gijnym oraz trzeciego w kalendarzu świeckim.
Miesi�c ten trwał od połowy listopada do po-
łowy grudnia (Neh 1:1; Za 7:1). (Zob. Doda-
tek B15).

Klepisko. Miejsce młocki. Okr�gła płaszczyzna,
zwykle na jakimś wzniesieniu wystawionym
na działanie wiatru (Mt 3:12).

Kolumnada Salomona. W świ�tyni za czasów
Jezusa było to zadaszone przejście znajduj�-
ce si� po wsch. stronie dziedzińca zewn�trz-
nego. Uważano je za pozostałość po świ�ty-
ni Salomona. Jezus przechadzał si� tamt�dy
w „porze zimowej”, a pierwsi chrześcijanie
spotykali si� tam, żeby wielbić Boga (Jn 10:
22, 23; Dz 5:12). (Zob. Dodatek B11).

Kor. Miara obj�tości ciał sypkich i płynów. Wy-
nosiła 220 l, co można określić na podstawie
szacunkowej obj�tości miary bat (1Kl 5:11).
(Zob. Dodatek B14).

Koral. Twardy surowiec przypominaj�cy ka-
mień. Powstaje ze szkieletów maleńkich or-
ganizmów morskich i wyst�puje w oceanach
w różnych kolorach, takich jak czerwony, biały
i czarny. Szczególnie obfitowało w niego Mo-
rze Czerwone. W czasach biblijnych wysoko
ceniony był koral czerwony, z którego wyra-
biano koraliki oraz inne ozdoby (Prz 8:11).

Krosno. Rama, która służyła do tkania materia-
łów z nitek albo prz�dzy (Iz 19:9).

Królestwo Boże. Wyrażenie to odnosi si�
przede wszystkim do zwierzchniej władzy Bo-
ga reprezentowanej przez królewski rz�d Jego
Syna, Chrystusa Jezusa (Mt 12:28; Łk 4:43;
1Ko 15:50).

Królowa Nieba. Tytuł bogini czczonej przez od-
st�pczych Izraelitów w czasach Jeremiasza.
Niektórzy utożsamiaj� j� z babilońsk� bogini�
Isztar (Asztarte). Imi� jej wcześniejszej, su-
meryjskiej odpowiedniczki brzmiało Inana, co
znaczy „królowa nieba”. Ale kojarzono j� nie
tylko z niebem—uważano j� też za bogini�
płodności. Pewna egipska inskrypcja nazywa
Asztarte „Pani� Nieba” (Jer 44:19).

L
Lepton. W okresie opisanym w Chrześcijań-
skich Pismach Greckich była to najmniejsza
żydowska moneta z miedzi lub br�zu. Nie-
które przekłady Biblii tłumacz� to słowo na
„grosz” (Mk 12:42, przyp.; Łk 21:2, przyp.).
(Zob. Dodatek B14).

Lewi; Lewita. Trzeci syn Jakuba urodzony
przez Le�; również nazwa wywodz�cego si�
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od niego plemienia. Jego trzej synowie byli
założycielami trzech głównych rodów lewic-
kich. Niekiedy określenie to odnosi si� do ca-
łego plemienia, ale zwykle nie obejmuje kap-
łańskiej rodziny Aarona. Plemieniu Lewiego
nie przyznano w Ziemi Obiecanej konkretne-
go terytorium, ale dano 48 miast w obr�bie
granic pozostałych plemion. Dla uproszczenia
słowo „Lewita” zapisujemy wielk� liter� za-
równo w odniesieniu do członków plemienia
Lewiego, jak i pomocników kapłanów, usługu-
j�cych w przybytku lub świ�tyni (Pwt 10:8;
1Kn 6:1; Heb 7:11).

Lewiatan. Zazwyczaj kojarzony z wod�; najwy-
raźniej jakieś zwierz� wodne. Wydaje si�, że
w Ksi�dze Hioba 3:8 i 41:1 chodzi o krokodyla
albo inne zwierz� wodne o dużych rozmiarach
i wielkiej sile. W Psalmie 104:26 nazwa „Le-
wiatan” może si� odnosić do jakiegoś gatun-
ku wieloryba. W pozostałych miejscach wy-
st�puje w znaczeniu przenośnym i nie można
go utożsamić z żadnym konkretnym zwierz�-
ciem (Ps 74:14; Iz 27:1).

Lewirackie, małżeństwo. Polskie słowo „lewi-
racki” pochodzi od łacińskiego słowa, któ-
re znaczy „brat m�ża; szwagier”. Zawieranie
małżeństw lewirackich to zwyczaj wł�czony
później do Prawa Mojżeszowego, który naka-
zywał m�żczyźnie, żeby poślubił bezdzietn�
wdow� po swoim bracie. Chodziło o zapew-
nienie ci�głości linii rodowej zmarłego (Rdz
38:8; Pwt 25:5).

Liban, pasmo górskie. Jedno z dwóch pasm
górskich w Libanie. Pasmo Liban rozci�ga si�
na zach., a Antyliban na wsch. Oba pasma od-
dziela długa, żyzna dolina. Zbocza Libanu do-
chodz� niemal do wybrzeża Morza

´
Sródziem-

nego, a najwyższy szczyt ma prawie 3100 m
n.p.m. W starożytności zbocza Libanu po-
rastały majestatyczne cedry, których drewno
było wysoko cenione przez okoliczne narody
(Pwt 1:7; Ps 29:6; 92:12). (Zob. Dodatek B7).

Log. Najmniejsza miara obj�tości płynów wy-
mieniona w Biblii.

˙
Zydowski Talmud opisuje j�

jako jedn� dwunast� hinu, wi�c na tej podsta-
wie można przyj�ć, że log miał 0,31 l (Kpł
14:10). (Zob. Dodatek B14).

Lojalna miłość. Najcz�stsze tłumaczenie heb-
rajskiego słowa chésed, które oznacza miłość
wypływaj�c� z gł�bokiego przywi�zania, nie-
złomności i lojalności. Cz�sto określa miłość
Boga do ludzi, ale też miłość, jak� ludzie oka-
zuj� sobie nawzajem (Wj 34:6; Rut 3:10).

Losy. Kamyki, drewienka albo drewniane lub
kamienne kostki używane przy podejmowaniu

decyzji. Wkładano je mi�dzy fałdy szaty lub
do naczynia, po czym nimi potrz�sano. Los,
który wypadł na zewn�trz lub został wyci�g-
ni�ty, stanowił wynik losowania. Cz�sto towa-
rzyszyła temu modlitwa. Wyraz „los” w sensie
dosłownym lub przenośnym bywa tłumaczo-
ny na „dział” lub „cz�ść” (Joz 14:2; Ps 16:5;
Prz 16:33; Iz 57:6; Mt 27:35).

Ł
Łokieć. Miara długości odpowiadaj�ca mniej
wi�cej odległości od stawu łokciowego do koń-
ca środkowego palca. Izraelici powszechnie
posługiwali si� łokciem, który miał 44,5 cm,
ale wykorzystywali też wi�kszy łokieć, dłuższy
od tego pierwszego o szerokość dłoni, maj�cy
51,8 cm (Rdz 6:15; Łk 12:25, przyp.). (Zob. Do-
datek B14).

Łup. Sprz�ty osobiste lub domowe, żywy in-
wentarz albo inne cenne przedmioty ode-
brane pokonanemu wrogowi (Joz 7:21; 22:8;
Heb 7:4). M

Macedonia. Kraina na pn. od Grecji; nabra-
ła wi�kszego znaczenia pod rz�dami Aleksan-
dra Wielkiego i straciła niepodległość dopiero
wtedy, gdy została podbita przez Rzymian.
Kiedy apostoł Paweł po raz pierwszy udał si�
do Europy, Macedonia była rzymsk� prowin-
cj�. Paweł odwiedził j� trzy razy (Dz 16:9).
(Zob. Dodatek B13).

Machalat. Najprawdopodobniej termin mu-
zyczny; wyst�puje w nagłówkach Psalmów 53
i 88. Może być spokrewniony z hebrajskim
czasownikiem oznaczaj�cym „osłabn�ć; za-
chorować”, co sugeruje smutn�, ponur� tona-
cj�. Zgadzałoby si� to z dość pos�pnym cha-
rakterem tych psalmów.

Magia i czary. Używanie sztuk tajemnych
i wykorzystywanie nieczystych mocy do do-
konywania rzeczy nadprzyrodzonych; prakty-
ki spokrewnione ze spirytyzmem i innymi for-
mami okultyzmu (2Kn 33:6).

Malkam. Prawdopodobnie inne imi� Molo-
cha, głównego bożka Ammonitów (Sof 1:5).
(Zob. MOLOCH).

Manna. Podstawowe pożywienie Izraelitów
podczas 40-letniej w�drówki po pustkowiu.
Zsyłał j� Jehowa. Za spraw� cudu pojawiała
si� na ziemi po wyparowaniu porannej rosy;
działo si� tak każdego dnia oprócz szabatu.
Kiedy Izraelici zobaczyli j� po raz pierwszy,
pytali: „Co to jest?”, po hebrajsku: „man hu�?”
(Wj 16:13-15, 35).W innych wersetach nazwa-
na jest „zbożem nieba” (Ps 78:24), „chlebem
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z nieba” (Ps 105:40) oraz „chlebem mocarzy”
(Ps 78:25). Jezus nawi�zał do manny w sen-
sie symbolicznym (Jn 6:49, 50).

Maskil. Hebrajski termin wyst�puj�cy w na-
główkach 13 psalmów, który prawdopodob-
nie oznacza „poemat refleksyjny”. Niektórzy
uważaj�, że słowo to ma zbliżone znacze-
nie do podobnego wyrazu przetłumaczone-
go na �wykazywać si� m�drości�’ (2Kn 30:22;
Ps 32:nagł.).

Medium spirytystyczne. Osoba, która twierdzi,
że potrafi rozmawiać z umarłymi (Kpł 20:27;
Pwt 18:10-12; 2Kl 21:6).

Medowie; Media. Potomkowie Madaja, syna Ja-
feta; osiedlili si� na Wyżynie Irańskiej, gdzie
utworzyli państwo Media. Medowie poł�czyli
siły z Babilończykami, żeby pokonać Asy-
ri�. W tamtym czasie jedn� z prowincji Me-
dii była Persja, ale po buncie Cyrusa Media
i Persja poł�czyły si� i utworzyły mocar-
stwo medo-perskie, które w 539 r. p.n.e. po-
konało imperium nowobabilońskie. Medowie
znajdowali si� wśród obecnych w Jerozolimie
w dniu Pi�ćdziesi�tnicy 33 r. n.e. (Dn 5:28,
31; Dz 2:9). (Zob. Dodatek B9).

Merodach. Główne bóstwo miasta Babilon. Kie-
dy król i prawodawca Hammurabi uczynił Ba-
bilon stolic� Babilonii, Merodach (lub Mar-
duk) zyskał na znaczeniu i stał si� głównym
bogiem babilońskiego panteonu, ostatecznie
usuwaj�c w cień wielu poprzednich bogów.
Później imi� Merodach (lub Marduk) zostało
wyparte przez tytuł „Belu” („właściciel; pan”)
i w końcu bóg ten był powszechnie nazywany
Belem (Jer 50:2).

Mesjasz.Tytuł pochodz�cy od hebrajskiego sło-
wa oznaczaj�cego „namaszczony; pomaza-
ny” lub „pomazaniec”. Greckim odpowiedni-
kiem tego określenia jest „Chrystus” (Dn 9:25;
Jn 1:41).

Miasta schronienia. Miasta lewickie, do których
nieumyślny zabójca mógł uciec przed mści-
cielem krwi. Sześć takich miast, położonych
w różnych miejscach Ziemi Obiecanej, zosta-
ło zgodnie z nakazem Jehowy wyznaczonych
przez Mojżesza, a później przez Jozuego. Po
dotarciu do miasta schronienia uciekinier mu-
siał w bramie przedstawić swoj� spraw� star-
szym, którzy go gościnnie przyjmowali. Aby
dowieść, że jest nieumyślnym zabójc�, musiał
jeszcze stan�ć przed s�dem w mieście, w któ-
rym doszło do zabójstwa. Jeśli uznano, że nie
zabił z premedytacj�, odsyłano go do mias-
ta schronienia, gdzie miał pozostać do końca

swojego życia lub do śmierci arcykapłana (Lb
35:6, 11-15, 22-29; Joz 20:2-8).

Miasto Dawida. Nazwa nadana miastu Jebus
po tym, jak Dawid je podbił i wybudował tam
swoj� królewsk� siedzib�. Określano je rów-
nież jako Syjon. Obejmowało najstarsz�, pd.-
-wsch. cz�ść Jerozolimy (2Sm 5:7; 1Kn 11:
4, 5).

Miejsce Najświ�tsze. Najskrytsze pomieszcze-
nie w przybytku i w świ�tyni, gdzie przecho-
wywano Ark� Przymierza; nazywane też

´
Swi�-

tym
´
Swi�tych. Według Prawa Mojżeszowego

mógł tam wchodzić tylko arcykapłan, i to je-
dynie podczas dorocznego Dnia Przebłagania
(Wj 26:33; Kpł 16:2, 17; 1Kl 6:16; Heb 9:3).

Miejsce
´
Swi�te. Pierwsze, wi�ksze pomiesz-

czenie przybytku lub świ�tyni, nazywane tak
w odróżnieniu od najskrytszego pomieszcze-
nia, Miejsca Najświ�tszego. W Miejscu

´
Swi�-

tym przybytku znajdował si� złoty świecznik,
złoty ołtarz kadzielny, stół z chlebami pokład-
nymi oraz złote naczynia, a w Miejscu

´
Swi�-

tym świ�tyni—złoty ołtarz, 10 złotych świecz-
ników i 10 stołów z chlebami pokładnymi
(Wj 26:33; Heb 9:2). (Zob. Dodatek B5 i B8;´
SWI�TE MIEJSCE).

Miktam. Hebrajskie słowo wyst�puj�ce w na-
główkach sześciu psalmów (Ps 16, 56-60).
Termin o nieustalonym dokładnie znaczeniu,
chociaż może być spokrewniony ze słowem
„inskrypcja”.

Mila. Miara odległości, która w pierwotnym tek-
ście Chrześcijańskich Pism Greckich pojawia
si� tylko raz—w Ewangelii według Mateusza
5:41—i prawdopodobnie oznacza mil� rzym-
sk�, czyli 1479,5 m. (Zob. Dodatek B14).

Milkom. Bóstwo czczone przez Ammonitów;
najwyraźniej inne imi� Molocha (1Kl 11:5, 7).
To dla tego fałszywego boga Salomon wybu-
dował wzniesienia pod koniec swojego pano-
wania. (Zob. MOLOCH).

Mina. W Ksi�dze Ezechiela nazywana również
mane. Jednostka wagowo-pieni�żna. Ze zna-
lezisk archeologicznych wynika, że mina rów-
nała si� 50 syklom, a waga sykla wynosiła
11,4 g. Tak wi�c mina wspomniana w Pis-
mach Hebrajskich ważyła 570 g. Podobnie
jak były dwa różne łokcie, mogły też istnieć
dwie różne miny—zwykła mina i mina królew-
ska. Na min� z Chrześcijańskich Pism Grec-
kich składało si� 100 drachm. Ważyła ona
340 g. Sześć min stanowiło talent (Ezd 2:69;
Łk 19:13). (Zob. Dodatek B14).
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Mirra. Aromatyczna gumożywica otrzymywa-
na z różnych kolczastych krzewów lub ma-
łych drzew z rodzaju Commiphora. Stanowi-
ła jeden ze składników świ�tego olejku do
namaszczania. Perfumowano ni� m.in. sza-
ty albo łóżka, wchodziła w skład olejków
do masażu i balsamów do ciała. Mirry uży-
wano również podczas przygotowywania cia-
ła do pogrzebu (Wj 30:23; Prz 7:17; Jn 19:39).

Młocka. Wyłuskiwanie ziarna z kłosów i z in-
nych cz�ści ści�tych roślin. Do młocki używa-
no kija lub laski, a przy młóceniu wi�kszych
ilości—specjalnych urz�dzeń, takich jak sa-
nie lub wozy młockarskie, do których zaprz�-
gano zwierz�ta. Te urz�dzenia przejeżdżały
po zbożu rozłożonym na klepisku (Kpł 26:5;
Iz 41:15). (Zob. KLEPISKO).

Moloch. Bóstwo Ammonitów; prawdopodobnie
inne imi� Malkama, czyli Milkoma. Stanowi-
ło raczej tytuł niż imi� konkretnego bóstwa.
Według Prawa Mojżeszowego każdy, kto ofia-
rował swoje dzieci Molochowi, miał ponieść
śmierć (Kpł 20:2; Jer 32:35; Dz 7:43).

Mut labben. Termin, który pojawia si� w na-
główku Psalmu 9. Według tradycji oznacza
„na śmierć syna”. Zdaniem niektórych był to
tytuł albo pocz�tkowe słowa znanego utworu,
do którego melodii śpiewano ten psalm.

N
Naczelny kapłan. W Pismach Hebrajskich in-
na nazwa arcykapłana. W Chrześcijańskich
Pismach Greckich wyrażenie „naczelni kapła-
ni” najwyraźniej określa ważniejszych kapła-
nów, do których mogli si� zaliczać arcykap-
łani zdj�ci już z urz�du oraz naczelnicy 24
oddziałów kapłańskich (2Kn 26:20; Ezd 7:5;
Mt 2:4; Mk 8:31).

Naczelny Pełnomocnik. Grecki termin zasadni-
czo znaczy „naczelny wódz”. Wskazuje na klu-
czow� rol� Jezusa Chrystusa, dzi�ki któremu
wierni ludzie zostan� uwolnieni od śmiercio-
nośnych skutków grzechu i b�d� mogli żyć
wiecznie (Dz 3:15; 5:31; Heb 2:10; 12:2).

Nadzorca. M�żczyzna, którego głównym zada-
niem jest czuwanie nad zborem i zapewnianie
mu pasterskiej opieki. Grecki termin epı́sko-
pos zawiera w sobie przede wszystkim myśl
o troskliwym nadzorze. Określenia „nadzorca”
i „starszy” (presbýteros) odnosz� si� do tej
samej funkcji w zborze chrześcijańskim, przy
czym słowo „starszy” wskazuje na dojrzałość
duchow� danego m�żczyzny, a „nadzorca” na
obowi�zki, jakie ma on pełnić (Dz 20:28; 1Tm
3:2-7; 1Pt 5:2).

Nagłówek. Wiele psalmów opatrzono nagłów-
kami, które przedstawiaj� pisarza, podaj� tło,
wskazówki muzyczne, zastosowanie albo cel
danego utworu (zob. nagł. Ps 3, 4, 5, 6, 7, 30,
38, 60, 92, 102).

Nałożnica. Drugorz�dna żona, któr� cz�sto by-
ła niewolnica (Wj 21:8; 2Sm 5:13; 1Kl 11:3).

Namaszczenie. Hebrajskie słowo zasadniczo
dotyczy posmarowania płynem. Na znak prze-
znaczenia do specjalnej służby osoby lub rze-
czy polewano oliw�. W Chrześcijańskich Pis-
mach Greckich tego słowa użyto również
w odniesieniu do wylania ducha świ�tego na
osoby powołane do życia w niebie (Wj 28:41;
1Sm 16:13; 2Ko 1:21).

Namiot spotkania. Określano tak zarówno na-
miot Mojżesza, jak i świ�ty przybytek wznie-
siony na pustkowiu (Wj 33:7; 39:32).

Napierśnik. Kieszeń ozdobiona drogocennymi
kamieniami, któr� izraelski arcykapłan miał
na piersi, gdy wchodził do Miejsca

´
Swi�tego.

Nazywano j� „napierśnikiem s�du”, ponieważ
trzymano w niej urim i tummim, za pomoc�
których Jehowa wyjawiał swoje rozstrzygni�-
cia (Wj 28:15-30). (Zob. Dodatek B5).

Nard. Pachn�cy czerwonawy olejek uzyskiwa-
ny ze szpikanardu (Nardostachys jatamansi).
Ponieważ był drogi, cz�sto mieszano go
z tańszymi olejkami, a czasem nawet podra-
biano. Co ciekawe, zarówno Marek, jak i Jan
pisz�, że na Jezusa wylano „prawdziwy nard”
(Mk 14:3; Jn 12:3).

Nasyp. Naturalna lub sztuczna struktura w Mie-
ście Dawida. Mogły j� tworzyć schodkowo
ułożone mury oporowe albo innego rodzaju
umocnienia (2Sm 5:9; 1Kl 11:27).

Nazarejczyk. Nazywano tak Jezusa, ponieważ
pochodził on z miasta Nazaret. Określenie to
prawdopodobnie jest spokrewnione z hebraj-
skim słowem tłumaczonym na „latorośl”, wy-
st�puj�cym w Ksi�dze Izajasza 11:1. Później
używane było także w odniesieniu do naśla-
dowców Jezusa (Mt 2:23; Dz 24:5).

Nazirejczyk. Wyraz wywodz�cy si� od hebraj-
skiego słowa oznaczaj�cego „wybrany; po-
świ�cony; oddzielony”. Nazirejczycy dzielili
si� na dwie grupy: tych, którzy sami złożyli
ślub nazireatu, oraz tych, którzy zostali powo-
łani do tej służby przez Boga. M�żczyzna lub
kobieta mogli złożyć Jehowie specjalny ślub,
że przez jakiś czas b�d� żyć jako nazirejczycy.
Takie osoby musiały przestrzegać trzech za-
sadniczych ograniczeń: nie mogły pić alko-
holu ani jeść żadnego produktu z winorośli,
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nie mogły ścinać włosów i nie mogły doty-
kać zwłok. Nazirejczycy wyznaczeni przez Bo-
ga zachowywali ten status do końca życia,
stosuj�c si� do podanych im przez Niego kon-
kretnych wymagań (Lb 6:2-7; Sdz 13:5).

Nechilot. Słowo o nieustalonym dokładnie zna-
czeniu, które pojawia si� w nagłówku Psal-
mu 5. Niektórzy ł�cz� je z hebrajskim rdze-
niem spokrewnionym z wyrazem chalı́l („flet”)
i dlatego uważaj�, że określenie to odnosi si�
do jakiegoś instrumentu d�tego. Może ono
jednak oznaczać jakiś rodzaj melodii.

Nefilimowie. Agresywni synowie zmaterializo-
wanych aniołów i kobiet żyj�cych przed poto-
pem (Rdz 6:4).

Netynejczycy. Nieizraelscy słudzy świ�tynni.
Hebrajski termin dosłownie znaczy „dani”
i wskazuje, że zostali oni oddani na służb�
w świ�tyni.Wielu netynejczyków było prawdo-
podobnie potomkami Gibeonitów, których Jo-
zue wyznaczył „do zbierania drewna i czer-
pania wody dla ludu i na ołtarz Jehowy”
(Joz 9:23, 27; 1Kn 9:2; Ezd 8:17).

Nieczysty. Określenie to może odnosić si� do
osoby, która jest brudna fizycznie albo łamie
prawa moralne.W Biblii słowo to cz�sto doty-
czy czegoś, co jest nie do przyj�cia albo nie-
czyste z punktu widzenia Prawa Mojżeszowe-
go (Kpł 5:2; 13:45; Mt 10:1; Dz 10:14; Ef 5:5).
(Zob. CZYSTY).

Niegodziwiec. Gdy wyraz ten jest pisany wiel-
k� liter�, odnosi si� do Szatana Diabła, który
przeciwstawia si� Bogu i nie uznaje Jego pra-
wych zasad (Mt 6:13; 1Jn 5:19).

Niemoralne kontakty seksualne. Z greckiego
porneı́a (dosł. „rozpusta”). Ogólne określenie
wszystkich niedozwolonych kontaktów seksu-
alnych, takich jak cudzołóstwo, prostytucja,
stosunki seksualne mi�dzy osobami nieb�d�-
cymi małżeństwem, homoseksualizm i współ-
życie ze zwierz�tami.W Objawieniu określenia
tego użyto w znaczeniu symbolicznym w od-
niesieniu do kontaktów, które religijna pro-
stytutka nazwana „Babilonem Wielkim” utrzy-
muje z władcami tego świata, żeby zyskać
bogactwo i wpływy (Obj 14:8; 17:2; 18:3;
Mt 5:32; Dz 15:29; Gal 5:19). (Zob. PROSTY-
TUTKA).

Niezasłużona życzliwość. Tłumaczenie grec-
kiego słowa cháris, które przede wszyst-
kim kojarzy si� z czymś miłym, ujmuj�cym.
Cz�sto określa życzliwy dar lub życzliwe da-
wanie. W odniesieniu do niezasłużonej życz-
liwości Boga chodzi o dar, który Bóg daje
hojnie, nie oczekuj�c niczego w zamian. Sta-

nowi on wyraz Jego szczodrej miłości i życzli-
wości wobec ludzi. To greckie słowo jest też
tłumaczone na „łaska” i „życzliwy dar”. Nie
można sobie na niego zasłużyć ani zapraco-
wać, wypływa on jedynie ze szczodrości daw-
cy (2Ko 6:1; Ef 1:7).

Nisan. Po niewoli babilońskiej nowa nazwa
miesi�ca abib. Był to pierwszy miesi�c w ży-
dowskim kalendarzu religijnym i siódmy w ka-
lendarzu świeckim. Trwał od połowy marca do
połowy kwietnia (Neh 2:1). (Zob. Dodatek
B15).

Nów. Pierwszy dzień każdego miesi�ca w ży-
dowskim kalendarzu, uważany za okazj� do
spotkań i ucztowania oraz składania okolicz-
nościowych ofiar. Z czasem stał si� dla na-
rodu izraelskiego ważnym świ�tem, pod-
czas którego powstrzymywano si� od pracy
(Lb 10:10; 2Kn 8:13; Kol 2:16).

O
Obecność.W niektórych kontekstach w Chrześ-
cijańskich Pismach Greckich słowo to opi-
suje królewsk� obecność Jezusa Chrystusa.
Rozpocz�ła si� ona w niewidzialny sposób,
gdy Chrystus zasiadł na mesjańskim tronie,
i trwa nadal w dniach ostatnich tego systemu
rzeczy. Nie oznacza po prostu przyjścia, po
którym nast�puje szybkie odejście, ale raczej
obejmuje pewien okres (Mt 24:3).

Obrzezanie. Usuni�cie napletka z m�skiego
narz�du płciowego. Przykazanie co do obrze-
zania otrzymał Abraham i jego potomkowie,
ale nie obowi�zuje ono chrześcijan.W różnych
kontekstach ma nieraz także znaczenie prze-
nośne (Rdz 17:10; 1Ko 7:19; Flp 3:3).

Oddanie dla Boga. Gł�boki szacunek oraz
cześć i służba dla Jehowy Boga, poł�czone
z lojalnym popieraniem Jego powszechnego
zwierzchnictwa (1Tm 4:8; 2Pt 1:6).

Odst�pstwo. Odpowiednik greckiego słowa
apostası́a, pochodz�cego od czasownika, któ-
ry dosłownie znaczy „stan�ć na uboczu; trzy-
mać si� z dala”. Forma rzeczownikowa oznacza
też „odejście; odpadni�cie; bunt”. W Chrześ-
cijańskich Pismach Greckich słowa „odst�p-
stwo”naogół użytowodniesieniu do tych, któ-
rzy porzucaj� prawdziwe wielbienie Boga (Prz
11:9; Dz 21:21; 2Ts 2:3).

Ofiara. Dar, który składano Bogu, żeby wyrazić
Mu wdzi�czność, uznać swoj� win� oraz przy-
wrócić z Nim dobre relacje. Od czasów Abla
ludzie dobrowolnie składali różne ofiary, m.in.
ze zwierz�t, dopóki na mocy Prawa Mojżeszo-
wego nie stało si� to obowi�zkowe. Gdy Jezus
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złożył doskonał� ofiar� ze swojego życia, ofia-
ry ze zwierz�t przestały być potrzebne, cho-
ciaż chrześcijanie nadal składaj� Bogu ofiary
duchowe (Rdz 4:4; Heb 13:15, 16; 1Jn 4:10).

Ofiara dzi�kczynna. Ofiara współuczestnic-
twa, której celem było wysławianie Boga
za Jego dary i lojaln� miłość. Mi�so ofiaro-
wanego zwierz�cia spożywano z chlebem—
zarówno przaśnym, jak i upieczonym na za-
kwasie. Mi�so należało zjeść tego samego
dnia (2Kn 29:31).

Ofiara kołysana. Ofiara, której składanie naj-
widoczniej polegało na tym, że kapłan kładł
r�ce pod r�kami ofiarodawcy, trzymaj�ce-
go przyniesion� ofiar�, i ni� kołysał w tył
i w przód; albo ofiar� trzymał sam kapłan. Ten
gest symbolizował przedkładanie Jehowie te-
go, co składano w ofierze (Kpł 7:30).

Ofiara płynna. Ofiara z wina wylewanego na
ołtarz. Składana w poł�czeniu z wi�kszoś-
ci� innych ofiar. Paweł w sensie przenośnym
odniósł j� do swojej gotowości poświ�cania
si� dla dobra współwyznawców (Lb 15:5, 7;
Flp 2:17).

Ofiara współuczestnictwa. Ofiara b�d�ca wy-
razem pokojowych stosunków z Jehow�. Spo-
żywał j� ofiarodawca, jego domownicy, kap-
łan składaj�cy ofiar� i kapłani pełni�cy wtedy
służb�. Jehowa przyjmował z uznaniem ko-
j�c� woń spalanego tłuszczu. Oddawano Mu
też krew b�d�c� symbolem życia. Ofiarodaw-
ca i kapłani niejako zasiadali do posiłku ra-
zem z Jehow�, co wskazywało na pokojowe
stosunki (Kpł 7:29, 32; Pwt 27:7).

Ofiara za grzech. Ofiara składana za grzech
nieumyślny, popełniony z powodu słabości
niedoskonałego ciała. Na takie ofiary prze-
znaczano różne zwierz�ta, od byka do goł�-
bia—zależnie od zamożności i sytuacji osoby,
za której grzech dokonywano przebłagania
(Kpł 4:27, 29; Heb 10:8).

Ofiara za przewinienie. Ofiara składana za
własne grzechy, która różniła si� nieco od
innych ofiar za grzech. Skruszony grzesz-
nik składał j� jako zadośćuczynienie za swój
grzech przeciwko Bogu lub za naruszenie czy-
ichś praw wynikaj�cych z przymierza albo też
jako prośb� o przywrócenie mu praw, które
utracił wskutek swojego grzechu, i o uwolnie-
nie od kary (Kpł 7:37; 19:21; Iz 53:10).

Ofiara zbożowa. Ofiary zbożowe składano
razem z ofiarami współuczestnictwa, cało-
paleniami i ofiarami za grzech, a niekiedy
niezależnie od innych ofiar. Były wyrazem
wdzi�czności za szczodrość Boga. Składano

je w postaci najlepszej m�ki, prażonego ziarna
lub okr�głych placków, które pieczono w piecu
b�dź przyrz�dzano na patelni albo w rondlu
(Kpł 2:1-15).

Okr�ty Tarszisz. Pocz�tkowo wyrażeniem tym
określano okr�ty pływaj�ce do starożytnego
Tarszisz (dzisiejsza Hiszpania).Wydaje si�, że
z czasem zacz�to tak nazywać duże statki,
które mogły odbywać dalekie rejsy. Salomon
i Jehoszafat korzystali z takich okr�tów w ce-
lach handlowych (1Kl 9:26; 10:22; 22:48).

Okup. Opłata za uwolnienie kogoś z niewoli,
od kary, cierpienia, grzechu czy jakiegoś zo-
bowi�zania. Nie zawsze musiała być zapłaco-
na pieni�dzmi (Iz 43:3). Okup wymagany był
w różnych sytuacjach. Na przykład w Izraelu
każdy pierworodny syn oraz samiec zwierz�t
należał do Jehowy.

˙
Zeby zwolnić go z wył�cz-

nego użytku w służbie dla Jehowy albo z prze-
znaczenia na tak� służb�, trzeba było zapła-
cić okup, czyli cen� wykupu (Lb 3:45, 46;
18:15, 16). Jeśli niepilnowany, niebezpieczny
byk kogoś zabił, na jego właściciela nakłada-
no okup, dzi�ki czemu mógł on unikn�ć ka-
ry śmierci (Wj 21:29, 30). Nie można jednak
było przyj�ć okupu za rozmyślnego zabójc�
(Lb 35:31). Według Biblii najważniejszy okup
zapłacił Chrystus, który przez swoj� ofiarn�
śmierć umożliwił uwolnienie posłusznych lu-
dzi od grzechu i śmierci (Ps 49:7, 8; Mt 20:28;
Ef 1:7).

Olibanum. Wysuszony sok (gumożywica) pew-
nych gatunków drzew i krzewów z rodzaju
Boswellia. Olibanum podczas spalania wy-
dzielało słodki zapach. Było składnikiem świ�-
tego kadzidła używanego w przybytku i świ�-
tyni. Spalano je razem z ofiar� zbożow�
i kładziono na każdy stos chlebów pokład-
nych w Miejscu

´
Swi�tym (Wj 30:34-36; Kpł

2:1, przyp.; 24:7, przyp.; Mt 2:11, przyp.).
Ołtarz. Konstrukcja lub podwyższenie z zie-
mi, kamieni, bloku skalnego albo drewna po-
krytego metalem; służył do składania Bogu
ofiar lub kadzidła. W pierwszym pomieszcze-
niu w przybytku i świ�tyni znajdował si� mały,
„złoty ołtarz”, na którym ofiarowano kadzid-
ło. Wykonany był z drewna pokrytego zło-
tem.Wi�kszy, „miedziany ołtarz” do składania
ofiar całopalnych znajdował si� na zewn�trz,
na dziedzińcu (Wj 27:1; 39:38, 39; Rdz 8:20;
1Kl 6:20; 2Kn 4:1; Łk 1:11). (Zob. Dodatek B5
i B8).

Omer. Miara obj�tości ciał sypkich, która wyno-
siła 2,2 l, co równało si� jednej dziesi�tej efy
(Wj 16:16, 18). (Zob. Dodatek B14).
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Onyks. Kamień półszlachetny, w którym białe
warstwy wyst�puj� naprzemiennie z czarny-
mi, br�zowymi, czerwonymi, szarymi lub zie-
lonymi. Był elementem specjalnych szat arcy-
kapłana (Wj 28:9, 12; 1Kn 29:2; Hi 28:16).

Orkisz. Gatunek pszenicy (Triticum spelta),
którego ziarno trudno oddzielić od plew (Wj
9:32).

Osnowa. Układ nitek biegn�cych wzdłuż tkani-
ny. Nici, które biegn� prostopadle do nich i si�
z nimi przeplataj�, tworz� w�tek (Sdz 16:13).

Oścień. Długi kij zakończony metalowym szpi-
kulcem, używany przez rolnika do pogania-
nia zwierz�t. Do ościenia przyrównano słowa
m�drego człowieka, które pobudzaj� słucha-
cza do wprowadzania w czyn dobrej rady.
Zwrot „wierzgać przeciw ościeniom” nawi�-
zuje do tego, że jeśli uparty byk poganiany
ościeniem wierzgał, to sam zadawał sobie ból
(Dz 26:14; Sdz 3:31).

Otchłań. Greckie słowo ábyssos znaczy „nie-
zmiernie gł�boki” lub „niezgł�biony; bezkres-
ny”.W Chrześcijańskich Pismach Greckich do-
tyczy miejsca lub stanu uwi�zienia. Może si�
odnosić do wspólnego grobu ludzkości, ale
nie ogranicza si� do tego znaczenia (Łk 8:31;
Rz 10:7; Obj 20:3).

P
Pal. Słup, do którego przymocowywano ska-
zańca. Niektóre narody używały pala jako na-
rz�dzia egzekucji i/lub do wieszania zwłok, co
było form� ostrzeżenia dla innych lub pub-
licznego upokorzenia. Asyryjczycy, odznacza-
j�cy si� niesłychanym okrucieństwem, nabi-
jali jeńców na zaostrzone pale (przez brzuch
do klatki piersiowej). Jednak prawo izrael-
skie wymagało, żeby osoby winne tak ci�ż-
kich przest�pstw, jak bluźnierstwo lub bał-
wochwalstwo, najpierw uśmiercano, np. przez
kamienowanie, a dopiero później ich zwłoki
zawieszano na palu lub drzewie, by stano-
wiły ostrzegawczy przykład (Pwt 21:22, 23;
2Sm 21:6, 9). Rzymianie czasami po pro-
stu przywi�zywali skazanego do pala, wsku-
tek czego mógł żyć przez kilka dni, zanim sko-
nał wyczerpany bólem, głodem, pragnieniem
i skwarem słonecznym. W innych wypad-
kach, jak np. podczas egzekucji Jezusa, przy-
bijali do pala r�ce i stopy ofiary (Łk 24:20;
Jn 19:14-16; 20:25; Dz 2:23, 36). (Zob. PAL
M�KI).

Pal m�ki.Tłumaczenie greckiego słowa stauròs,
oznaczaj�cego słup lub pal, np. pal, na którym
został stracony Jezus. Nic nie przemawia za
tym, że to greckie słowo odnosiło si� do krzy-

ża, choćby takiego, którym poganie przez wie-
le stuleci przed Chrystusem posługiwali si� ja-
ko symbolem religijnym.Wyrażenie „pal m�ki”
oddaje pełne znaczenie greckiego wyrazu, po-
nieważ słowa stauròs użyto również, by wska-
zać na cierpienia, udr�ki i hańb�, jakie miały
spotkać naśladowców Jezusa (Mt 16:24; Heb
12:2). (Zob. PAL).

Papirus. Trzciniasta roślina wodna używana do
wytwarzania m.in. koszy, pojemników czy ło-
dzi. Wyrabiano z niej też przypominaj�cy pa-
pier materiał pisarski, z którego wykonano
wiele zwojów (Wj 2:3).

Pascha. Doroczne świ�to obchodzone 14 dnia
miesi�ca abib (nazywanego później nisan),
które upami�tniało wyzwolenie Izraelitów
z Egiptu. Zabijano i pieczono wtedy baranka
(lub koziołka), a potem jedzono go z gorzkimi
ziołami i przaśnym chlebem (Wj 12:27; Jn 6:4;
1Ko 5:7).

Pergamin. Materiał pisarski z wyprawionych
skór owczych, kozich lub ciel�cych. Był trwal-
szy niż papirus i wykonywano z niego zwo-
je biblijne. Pergaminy, o które Paweł prosił
Tymoteusza, zawierały prawdopodobnie frag-
menty Pism Hebrajskich. Z pergaminu wyko-
nane były niektóre Zwoje znad Morza Martwe-
go (2Tm 4:13).

Persja; Persowie. Kraj i lud zwykle wymieniany
wraz z Medami i najwyraźniej z nimi spokrew-
niony. W pocz�tkowym okresie swoich dzie-
jów Persowie zajmowali tylko pd.-zach. cz�ść
Wyżyny Irańskiej. Pod panowaniem Cyrusa
Wielkiego (według niektórych starożytnych
historyków jego ojciec był Persem, a matka
Medyjk�) Persja zacz�ła dominować nad Me-
di�, chociaż imperium nadal miało charak-
ter dwuczłonowy. W 539 r. p.n.e. Cyrus poko-
nał mocarstwo babilońskie i pozwolił

˙
Zydom

przebywaj�cym tam w niewoli wrócić do oj-
czyzny. Imperium perskie rozci�gało si� od
rzeki Indus na wsch. po Morze Egejskie na
zach. Persowie sprawowali władz� nad

˙
Zy-

dami do 331 r. p.n.e., gdy zostali pokona-
ni przez Aleksandra Wielkiego. Pojawienie si�
imperium perskiego zostało zapowiedziane
w wizji, któr� otrzymał Daniel; o mocarstwie
tym wspominaj� też biblijne ksi�gi Ezdra-
sza, Nehemiasza i Estery (Ezd 1:1; Dn 5:28).
(Zob. Dodatek B9).

Piec. Urz�dzenie służ�ce m.in. do wytapiania
rud i topienia metali; wykorzystywane też do
wypalania ceramiki i wapna.W czasach biblij-
nych piece były robione z cegieł lub kamienia
(Rdz 15:17; Dn 3:17; Obj 9:2).
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Piecz�ć. Przedmiot służ�cy do odciskania
(zwykle w glinie lub wosku) znaku poświad-
czaj�cego prawo własności, autentyczność
czegoś lub zawart� umow�. Starożytne
piecz�cie wykonywano z kawałka twarde-
go materiału (kamienia, kości słoniowej albo
drewna), w którym ryto lustrzane odbicie li-
ter lub wzorów. Użycie piecz�ci w znaczeniu
przenośnym poświadczało, że coś jest auten-
tyczne, stanowi czyj�ś własność albo zostało
ukryte, obj�te tajemnic� (Wj 28:11; Neh 9:38;
Obj 5:1; 9:4).

Pierwociny. Najwcześniejsze plony w danym
roku oraz pierwsze produkty czy wyroby, któ-
re Izraelici oddawali Jehowie zgodnie z Jego
wymaganiem. Chodziło również o pierworod-
nych spośród ludzi i zwierz�t. Izraelici jako
naród składali pierwociny podczas

´
Swi�ta

Przaśników i w dniu Pi�ćdziesi�tnicy.W sensie
symbolicznym określenie „pierwociny” odnosi
si� do Chrystusa i jego namaszczonych naśla-
dowców (1Ko 15:23, przyp.; Lb 15:21; Prz 3:9;
Obj 14:4).

Pierworodny. Odnosi si� głównie do najstar-
szego syna ojca (nie matki). W czasach biblij-
nych najstarszy syn był w rodzinie szczegól-
nie szanowany i po śmierci ojca obejmował
zwierzchnictwo nad domownikami. Słowem
tym określano również pierwszego samca
u zwierz�t (Rdz 25:33; Wj 11:5; 13:12; Kol
1:15, przyp.).

Pieśń przybywaj�cych na świ�to. Wyraże-
nie wyst�puj�ce w nagłówkach Psalmów od
120 do 134. W niektórych przekładach bywa
tłumaczone jako „pieśń wst�powań”. Chociaż
istniej� różne opinie na temat jego znaczenia,
to zdaniem wielu te 15 pieśni śpiewali rozra-
dowani Izraelici, którzy z okazji trzech wielkich
dorocznych świ�t podchodzili stromymi dro-
gami do Jerozolimy, położonej w górach judz-
kich.

Pi�ćdziesi�tnica. Drugie z trzech głównych
świ�t żydowskich, na którego obchody m�ż-
czyźni mieli obowi�zek udawać si� do Jerozoli-
my. Nazwa „Pi�ćdziesi�tnica”, czyli „pi�ćdzie-
si�ty [dzień]”, używana jestwChrześcijańskich
Pismach Greckich jako odpowiednik

´
Swi�ta˙

Zniw, czyli
´
Swi�ta Tygodni, wymienianego

w Pismach Hebrajskich. Przypadała ona na 50
dzień, licz�c od 16 nisan (Wj 23:16; 34:22;
Dz 2:1).

Pi�dź. Miara długości odpowiadaj�ca w przy-
bliżeniu odległości od końca kciuka do końca
małego palca rozpostartej dłoni. Przy założe-
niu, że chodzi o łokieć, który miał 44,5 cm

długości, pi�dź wynosiła 22,2 cm (Wj 28:16;
1Sm 17:4). (Zob. Dodatek B14).

Piołun. Roślina o intensywnie gorzkim smaku
i silnym aromacie. W Biblii do piołunu przy-
równano skutki niemoralności, niewoli, nie-
sprawiedliwości lub odst�pstwa. W Objawie-
niu 8:11 oznacza gorzk�, truj�c� substancj�
(Pwt 29:18; Prz 5:4; Jer 9:15; Am 5:7).

Plaga.W Pismach Hebrajskich określenie to za-
zwyczaj odnosi si� do zarazy, choroby lub in-
nego nieszcz�ścia zsyłanego jako kara od Je-
howy (Lb 16:49).

Plewy. Łuski oddzielane od jadalnej cz�ści
ziarna podczas młocki i odwiewania. Słowo
to pojawia si� w figurach stylistycznych jako
symbol czegoś bezwartościowego i niepoż�-
danego (Ps 1:4; Mt 3:12).

Pokłosie. Pozostałości różnych plonów, które
rolnicy celowo lub przypadkowo zostawiali na
polu.W Prawie Mojżeszowym nakazano Izrae-
litom, żeby nie ż�li zboża do samego skraju
pola ani nie zbierali tego, co zostało po zbio-
rach oliwek i winogron. Prawo do zbierania
pokłosia Bóg dał biednym, uciśnionym, cu-
dzoziemcom, sierotom i wdowom (Rut 2:7).

Pokrywa przebłagalna. Pokrywa Arki Przymie-
rza; w Dniu Przebłagania arcykapłan kropił
przed ni� krwi� zwierz�t stanowi�cych dar
ofiarny za grzech. Hebrajskie słowo tłumaczo-
ne na „pokrywa przebłagalna” pochodzi od
czasownika, który znaczy „przykrywać; zakry-
wać [grzech]” albo „zmazywać [grzech]”. Po-
krywa była wykonana ze szczerego złota, a na
jej obu końcach znajdowały si� dwa cheruby.
Czasami nazywana jest po prostu „pokryw�”
(Wj 25:17-22; 1Kn 28:11; Heb 9:5). (Zob. Do-
datek B5).

Porneı́a. Zob. NIEMORALNE KONTAKTY SEK-
SUALNE.

Post. Powstrzymywanie si� przez określony
czas od jakichkolwiek pokarmów.

˙
Zydzi po-

ścili w Dniu Przebłagania, w ci�żkich chwi-
lach i gdy potrzebowali Bożego kierownic-
twa. Dla upami�tnienia tragicznych wydarzeń
ze swojej historii wprowadzili cztery dorocz-
ne posty. Chrześcijanom nie nakazano pościć
(Ezd 8:21; Iz 58:6; Łk 18:12).

Pośrednik. Osoba, która pośredniczy mi�dzy
dwoma stronami, żeby ułatwić im porozumie-
nie. W Piśmie

´
Swi�tym słowo to odnosi si�

do Mojżesza, pośrednika przymierza Prawa,
i do Jezusa—pośrednika nowego przymierza
(Gal 3:19; 1Tm 2:5).
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Prawdziwy Bóg. Tłumaczenie dwóch hebraj-
skich wyrażeń—ha�

´
El oraz ha�Elohı́m. W wielu

wypadkach wskazuj� one, że w odróżnieniu
od fałszywych bogów Jehowa jest prawdzi-
wym Bogiem. Posłużenie si� w tych miejscach
tłumaczeniem „prawdziwy Bóg” pozwala wy-
dobyć pełne znaczenie wspomnianych hebraj-
skich wyrażeń (Rdz 5:22, 24; 46:3; Pwt 4:39).

Prawo. Gdy słowo to jest zapisane wielk� liter�,
chodzi o Prawo Mojżeszowe albo o pierwsze
pi�ć ksi�g biblijnych. Gdy jest zapisane mał�
liter�, może oznaczać poszczególne przepisy
wchodz�ce w skład Prawa Mojżeszowego, ja-
k�ś zasad� prawn� albo prawo w sensie ogól-
nym (Boże lub ludzkie) (Lb 15:16; Pwt 4:8; Mt
7:12; Rz 2:12-14; Gal 3:24).

Prawo Mojżeszowe. Prawo, które Jehowa dał
Izraelitom przez Mojżesza na pustkowiu Sy-
naj w 1513 r. p.n.e. Pierwsze pi�ć ksi�g Bib-
lii cz�sto nazywa si� „Prawem” (Joz 23:6; Łk
24:44).

Prawość. W Biblii odnosi si� do tego, co jest
właściwe według norm ustalonych przez Boga
(Rdz 15:6; Pwt 6:25; Prz 11:4; Sof 2:3; Mt
6:33).

Proca. Skórzany rzemień lub pas, spleciony
z takich materiałów, jak ści�gna zwierz�t, sito-
wie lub włosie. W jego poszerzonej środkowej
cz�ści umieszczano pocisk, cz�sto kamień.
Jeden koniec procy był przywi�zany do r�ki
lub nadgarstka, a drugi trzymano w r�ce, że-
by go w odpowiedniej chwili puścić. W staro-
żytności oddziały procarzy wchodziły w skład
wojsk (Sdz 20:16; 1Sm 17:50).

Prokonsul. Główny namiestnik prowincji zarz�-
dzanej przez rzymski senat. Prokonsul spra-
wował władz� s�downicz� i podlegało mu
wojsko. Chociaż jego działania oceniał senat,
miał w prowincji najwyższ� władz� (Dz 13:7;
18:12).

Proroctwo. Natchniona zapowiedź; objawienie
lub oznajmienie woli Bożej. Proroctwo może
zawierać natchnione pouczenia moralne, roz-
kazy lub wyroki Boga albo zapowiadać przy-
szłe wydarzenia (Eze 37:9, 10; Dn 9:24; Mt
13:14; 2Pt 1:20, 21).

Prorok. Człowiek, przez którego Bóg obja-
wia swoje zamiary. Prorocy wyst�powali jako
rzecznicy Boga, przekazuj�c nie tylko zapo-
wiedzi Jehowy, ale też Jego pouczenia, rozka-
zy i wyroki (Am 3:7; 2Pt 1:21).

Prostytutka. Kobieta dopuszczaj�ca si� nie-
moralnych kontaktów seksualnych, zwłaszcza
w celach zarobkowych (gr. słowo pòrne, tłu-
maczone na „prostytutka”, pochodzi od cza-

sownika oznaczaj�cego „sprzedać”). Biblia
wspomina też o m�żczyznach uprawiaj�cych
prostytucj�. Prawo Mojżeszowe pot�piało ten
proceder, a uzyskanych z niego pieni�dzy nie
wolno było składać jako datków na sanktua-
rium Jehowy. Zupełnie inaczej było w świ�-
tyniach pogańskich—praktykowana tam pro-
stytucja stanowiła źródło dochodów (Pwt 23:
17, 18; 1Kl 14:24). Biblia używa określenia
„prostytutka” także w sensie symbolicznym
w odniesieniu do ludzi, narodów lub organi-
zacji, które bior� udział w jakiejś formie bał-
wochwalstwa, a jednocześnie podaj� si� za
czcicieli Boga. Na przykład system religijny
nazwany „Babilonem Wielkim” został opisany
w Objawieniu jako prostytutka, która utrzymu-
je kontakty z władcami tego świata, żeby zys-
kać bogactwo i wpływy (Obj 17:1-5; 18:3; 1Kn
5:25, przyp.).

Prozelita. Osoba nawrócona. W Biblii określe-
nie to odnosi si� do kogoś, kto nawrócił si� na
judaizm.W wypadku m�żczyzn takie nawróce-
nie obejmowało też poddanie si� obrzezaniu
(Mt 23:15; Dz 13:43).

Przaśny chleb; przaśnik. Chleb upieczony bez
zakwasu (Pwt 16:3; Mk 14:12; 1Ko 5:8).

Przebłaganie. W Pismach Hebrajskich było
zwi�zane z ofiarami, które miały umożliwiać
ludziom przyst�powanie do Boga i oddawanie
Mu czci. Prawo Mojżeszowe nakazywało, żeby
zwłaszcza podczas corocznego Dnia Przebła-
gania składano ofiary za grzechy poszczegól-
nych osób, jak i całego narodu w celu pojed-
nania si� z Bogiem. Ofiary te wskazywały na
ofiar�, któr� Jezus złożył raz na zawsze ja-
ko całkowite przebłaganie za grzechy ludzi,
daj�c im możliwość pojednania si� z Jehow�
(Kpł 5:10; 23:28; Kol 1:20; Heb 9:12).

Przekleństwo. Groźba lub zapowiedź zła, któ-
re ma spotkać kogoś albo coś. Przekleństwa
nie należy mylić z wulgarn� mow� czy gwał-
townym gniewem. Jest ono cz�sto oficjaln�
zapowiedzi�, która—jeśli pochodzi od Boga
lub Jego przedstawiciela—ma znaczenie pro-
rocze (Rdz 12:3; Lb 22:12; Gal 3:10).

Przeznaczyć na zagład�. W Biblii ten hebraj-
ski zwrot użyty w stosunku do ludzi oznaczał,
że mieli zostać uśmierceni. Użyty w stosun-
ku do zwierz�t, przedmiotów lub posiadłości
(np. pól, a nawet całych miast) oznaczał, że al-
bo należało je zniszczyć, albo przej�ć i uświ�-
cić do użytku przez kapłanów lub w sanktu-
arium—w zależności od tego, co Jehowa
zadecydował w danym wypadku (Kpł 27:28;
1Sm 15:8).
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Przybytek. Przenośny namiot, którego po wyj-
ściu z Egiptu Izraelici używali do oddawa-
nia czci Bogu. Znajdowała si� w nim Arka
Przymierza Jehowy, symbolizuj�ca Jego obec-
ność. Przybytek służył jako miejsce składania
ofiar i wielbienia Boga. Czasami nazywano go
też „namiotem spotkania”. Była to drewnia-
na konstrukcja przykryta lnianymi płótnami,
na których wyhaftowano postacie cherubów.
W przybytku wydzielono dwa pomieszczenia:
pierwsze zwane Miejscem

´
Swi�tym, a drugie—

Miejscem Najświ�tszym (Joz 18:1; Wj 25:9).
(Zob. Dodatek B5).

Przygotowanie. Nazwa dnia poprzedzaj�cego
szabat. Dla

˙
Zydów był to czas na niezb�dne

przygotowania. Dzień ten kończył si� o zacho-
dzie słońca w dzień nazywany dzisiaj pi�t-
kiem; wtedy zaczynał si� szabat. U

˙
Zydów do-

ba trwała od wieczora do wieczora (Mk 15:42;
Łk 23:54).

Przymierze. Oficjalna umowa, czyli porozumie-
nie mi�dzy Bogiem a ludźmi albo mi�dzy
ludźmi, zobowi�zuj�ca strony do zrobienia
czegoś albo do powstrzymania si� od czegoś.
Czasami tylko jedna ze stron miała przestrze-
gać określonych warunków (przymierze jed-
nostronne, które w zasadzie było obietnic�).
Kiedy indziej zobowi�zywały si� do tego obie
strony (przymierze dwustronne). Oprócz przy-
mierzy, w których stron� był Bóg, Biblia mówi
o przymierzach mi�dzy poszczególnymi ludź-
mi, plemionami, narodami czy grupami osób.
Do przymierzy maj�cych dalekosi�żne skutki
można zaliczyć przymierza, które Bóg zawarł
z Abrahamem, Dawidem, narodem izraelskim
(przymierze Prawa) oraz Izraelem Bożym (no-
we przymierze) (Rdz 9:11; 15:18; 21:27; Wj
24:7; 2Kn 21:7).

Przysi�ga. Zapewnienie o prawdziwości tego,
co si� mówi, uroczyste zobowi�zanie si� do
zrobienia lub niezrobienia czegoś. Cz�sto jest
to ślub złożony komuś wyższemu, zwłaszcza
Bogu. Jehowa potwierdził przysi�g� przymie-
rze z Abrahamem (Rdz 14:22; Heb 6:16, 17).

Przysłowie. M�dra wypowiedź lub krótka opo-
wieść, która czegoś uczy albo w paru słowach
ujmuje gł�bok� prawd�. W Biblii przysło-
wie może wyst�pować w formie enigmatycz-
nej wypowiedzi lub zagadki.Wyraża ono jak�ś
prawd� j�zykiem obrazowym, cz�sto z uży-
ciem przenośni. Niektóre przysłowia wchodzi-
ły do obiegu jako szydercze lub pogardli-
we określenia pewnych osób (Kzn 12:9; 2Pt
2:22).

Psalm. Pieśń wysławiaj�ca Boga. Do psalmów
skomponowano muzyk� i śpiewano je m.in.
podczas publicznego wielbienia Jehowy Boga
w Jego świ�tyni w Jerozolimie (Łk 20:42; Dz
13:33; Jak 5:13, przyp.).

Purim. Doroczne świ�to obchodzone 14 i 15
adar. Upami�tnia ono ocalenie

˙
Zydów przed

zagład� w czasach królowej Estery. Niehebraj-
skie słowo purim oznacza „losy”. Nazwa świ�-
ta Purim, czyli

´
Swi�ta Losów, wywodzi si� od

tego, że Haman rzucał pur (los), by ustalić
dzień na wytracenie

˙
Zydów (Est 3:7; 9:26).
R

Rahab. Symboliczne określenie użyte w Ksi�-
dze Hioba, Psalmach i w proroctwie Izajasza.
W Ksi�dze Hioba kontekst wskazuje, że może
chodzić o olbrzymie stworzenie morskie; w in-
nych miejscach ten morski olbrzym wyobraża
Egipt (Hi 9:13; Ps 87:4; Iz 30:7; 51:9, 10).

Raj. Pi�kny park lub ogród podobny do parku.
Pierwszym takim miejscem był Eden, który
Jehowa przygotował dla pierwszej pary ludz-
kiej. Gdy Jezus rozmawiał z jednym z prze-
st�pców, który wisiał obok niego na palu,
wskazał, że ziemia stanie si� rajem.W 2 Liście
do Koryntian 12:4 słowo to najwyraźniej od-
nosi si� do przyszłego raju, a w Objawieniu
2:7 do raju w niebie (PnP 4:13; Łk 23:43).

Rdza. Jedna z wielu pasożytniczych chorób
roślin wywołanych przez grzyby. Uważa si�,
że t�, o której wspomina Biblia, była rdza
źdźbłowa (Puccinia graminis) (1Kl 8:37).

Rogi ołtarza. Wystaj�ce elementy w kształcie
rogu, które znajdowały si� na czterech naroż-
nikach niektórych ołtarzy (Kpł 8:15; 1Kl 2:28).
(Zob. Dodatek B5 i B8).

Rozpasanie. Termin pochodz�cy od greckiego
terminu asélgeia. Odnosi si� do czynów, które
s� poważnym naruszeniem praw Bożych i od-
zwierciedlaj� bezczeln�, jawnie lekceważ�c�
postaw�. Uwidacznia si� ona w braku szacun-
ku lub nawet w pogardzie dla autorytetów,
praw oraz norm. Rozpasanie nie dotyczy złe-
go post�powania mniejszej wagi (Gal 5:19;
2Pt 2:7).

Rozpusta. Zob. NIEMORALNE KONTAKTY SEK-
SUALNE.

Róg. Rogi zwierz�t były używane jako naczynia
na napoje i oliw�, jako kałamarze oraz pojem-
niki na kosmetyki, a także jako instrumenty
muzyczne lub sygnałowe (1Sm 16:1, 13; 1Kl
1:39). W znaczeniu przenośnym „róg” cz�sto
odnosi si� do siły, podboju oraz zwyci�stwa
(Pwt 33:17; Mi 4:13; Za 1:19).
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Rydwan. Dwukołowy pojazd konny używany
przede wszystkim podczas działań wojennych
(Wj 14:23; Sdz 4:13; Dz 8:28).

S
Saduceusze. Wpływowe stronnictwo w obr�-
bie judaizmu, którego członkami byli zamożni
arystokraci i kapłani maj�cy ogromny wpływ
na to, co działo si� w świ�tyni. Odrzucali oni
wiele ustnych tradycji uznawanych przez fary-
zeuszy, a także inne ich pogl�dy. Nie wierzyli
w zmartwychwstanie ani w istnienie aniołów.
Byli przeciwni Jezusowi (Mt 16:1; Dz 23:8).

Samaria. Miasto, które przez jakieś 200 lat
było stolic� dziesi�cioplemiennego północ-
nego królestwa izraelskiego, a także nazwa
całego jego terytorium. Miasto Samaria zo-
stało zbudowane na górze o tej samej na-
zwie. W czasach Jezusa Samari� nazywano
rzymski okr�g, który leżał mi�dzy Galile� na
pn. a Jude� na pd. Podczas swoich podróży
Jezus przechodził przez ten teren, ale gło-
sił tam tylko sporadycznie. Niektórzy Samary-
tanie otrzymali ducha świ�tego, kiedy Piotr
użył drugiego symbolicznego klucza Króle-
stwa (1Kl 16:24; Jn 4:7; Dz 8:14). (Zob. Doda-
tek B10).

Samarytanie. Pocz�tkowo określenie to odno-
siło si� do Izraelitów zamieszkuj�cych dzie-
si�cioplemienne królestwo północne, ale po
zdobyciu Samarii przez Asyryjczyków w 740 r.
p.n.e. zacz�ło też obejmować cudzoziem-
ców sprowadzonych przez nich na te tereny.
W czasach Jezusa nabrało znaczenia bardziej
religijnego niż etnicznego czy politycznego.
Odnoszono je do członków sekty religijnej
z okolic starożytnych miejscowości Szechem
i Samaria. Niektóre ich wierzenia wyraźnie
różniły si� od zasad judaizmu (Jn 8:48).

Sanhedryn.
˙
Zydowski s�d najwyższy z siedzib�

w Jerozolimie. W czasach Jezusa składał si�
z 71 m�żczyzn, a do grona tego zaliczali si�:
arcykapłan i jego poprzednicy, członkowie ro-
dzin arcykapłanów, starsi, naczelnicy plemion
i rodów oraz uczeni w piśmie (Mk 15:1; Dz
5:34; 23:1, 6).

Sanktuarium. Na ogół miejsce przeznaczo-
ne do oddawania czci Bogu lub jakimś bó-
stwom, świ�te miejsce. Najcz�ściej słowem
tym określano albo przybytek, albo świ�tyni�
w Jerozolimie. Nazwa ta odnosi si� również
do niebiańskiej siedziby Boga (Wj 25:8, 9; 2Kl
10:25; 1Kn 28:10; Obj 11:19).

Satrapa. Wicekról lub namiestnik prowincji
w państwie babilońskim i perskim, naczelny

zarz�dca wyznaczany przez króla (Ezd 8:36;
Dn 6:1).

S�żeń. Jednostka pomiaru gł�bokości wody
równa 1,8 m (Dz 27:28). (Zob. Dodatek B14).

Sea. Miara obj�tości ciał sypkich. Była rów-
na 7,33 l, co można określić na podstawie
szacunkowej obj�tości miary bat (2Kl 7:1).
(Zob. Dodatek B14).

Sekta. Grupa ludzi trzymaj�cych si� jakiejś
nauki lub pod�żaj�cych za jakimś przywód-
c� i maj�cych własne wierzenia. Określenie
to wyst�puje w odniesieniu do dwóch głów-
nych odłamów judaizmu: faryzeuszy i saduce-
uszy. Niechrześcijanie nazywali naśladowców
Chrystusa „sekt�” albo „sekt� nazarejczy-
ków”, być może dlatego, że uważali ich za od-
łam judaizmu. Z czasem sekty pojawiły si�
również w obr�bie zboru chrześcijańskiego;
w Objawieniu wspomniano o „sekcie Nikolau-
sa” (Dz 5:17, przyp.; 15:5, przyp.; 24:5; 28:22;
Obj 2:6; 2Pt 2:1, przyp.).

Sela. Termin dotycz�cy sposobu wykonania
utworu muzycznego lub recytacji; wyst�pu-
je w Psalmach i Ksi�dze Habakuka. Może
oznaczać pauz�—w śpiewie, w muzyce albo
w obu—któr� przeznaczano na moment zadu-
my lub która miała podkreślić ostatni� wyra-
żon� myśl. W Septuagincie termin ten został
oddany słowem diápsalma, definiowanym ja-
ko „interludium muzyczne” (Ps 3:4; Hab 3:3).

Serafowie. Stworzenia duchowe, które prze-
bywaj� w pobliżu niebiańskiego tronu Jeho-
wy. Hebrajskie słowo serafı́m dosłownie zna-
czy „ogniści; płon�cy” (Iz 6:2, 6).

S�dziowie. M�żczyźni, których Jehowa powoły-
wał do wybawiania swojego ludu, Izraela, za-
nim zacz�li nad nim panować człowieczy kró-
lowie (Sdz 2:16).

Siwan. Po niewoli babilońskiej nazwa trzeciego
miesi�ca w żydowskim kalendarzu religijnym
i dziewi�tego w kalendarzu świeckim. Miesi�c
ten trwał od połowy maja do połowy czerwca
(Est 8:9). (Zob. Dodatek B15).

Skrucha. W znaczeniu biblijnym zmiana spo-
sobu myślenia poł�czona z gł�bokim żalem
z powodu dotychczasowego stylu życia, złych
uczynków albo niezrobienia czegoś. Owocem
szczerej skruchy jest zmiana post�powania
(Mt 3:8; Dz 3:19; 2Pt 3:9).

Sługa pomocniczy. Określenie to jest tłu-
maczeniem greckiego słowa diákonos, które
nieraz oddaje si� jako „sługa”. Jest to po-
mocnik grona starszych zboru.

˙
Zeby mógł on
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pełnić to zaszczytne zadanie, musi sprostać
pewnym biblijnym wymaganiom (1Tm 3:8-
10, 12).

Słup. Pionowa podpora, filar lub kolumna. Nie-
które słupy upami�tniały historyczne dokona-
nia lub wydarzenia. W świ�tyni i budynkach
królewskich wzniesionych przez Salomona
znajdowały si� kolumny pełni�ce rol� podpór
architektonicznych. Pogańskie ludy stawiały
świ�te słupy w zwi�zku z fałszywym kultem
i niekiedy Izraelici przejmowali te praktyki
(Sdz 16:29; 1Kl 7:21; 14:23). (Zob. GŁOWICA;´
SWI�TY SŁUP).

Spirytyzm. Wiara w to, że duchy zmarłych lu-
dzi po śmierci ciała dalej żyj� i mog� si�
kontaktować z żywymi, zwłaszcza za pośred-
nictwem medium—osoby szczególnie podat-
nej na ich wpływ. Grecki odpowiednik wyrazu
„spirytyzm” to farmakı́a, co dosłownie zna-
czy „zażywanie narkotyków; narkotyzowanie
si�”. Słowo to zacz�to kojarzyć ze spirytyz-
mem, ponieważ w starożytności podczas wy-
woływania demonów i uprawiania czarów za-
żywano narkotyki (Gal 5:20; Obj 21:8).

Starszy. W Biblii m�żczyzna, który miał pewn�
miar� władzy i odpowiedzialności w jakiejś
społeczności lub narodzie. Określenia „star-
szy” użyto też w Objawieniu w nawi�zaniu
do stworzeń niebiańskich. Greckie słowo pre-
sbýteros tłumaczone jest na „starszy”, kie-
dy odnosi si� do osób odpowiedzialnych za
przewodzenie w zborze (Wj 4:29; Prz 31:23;
1Tm 5:17; Obj 4:4).

Stoiccy, filozofowie. Przedstawiciele greckiej
szkoły filozoficznej, którzy wierzyli, że szcz�-
ście zależy od życia w zgodzie z rozumem
i natur�. Uważali, że prawdziwy m�drzec jest
oboj�tny na ból i przyjemności (Dz 17:18).

Strażnik. Ktoś, kto chroni ludzi lub mienie, nie-
raz w nocy, i kto w razie niebezpieczeństwa
wszczyna alarm. W miastach strażnicy cz�s-
to stali na murach lub w wieżach, by móc
z daleka dostrzec, że ktoś si� zbliża. Strażni-
ka w wojsku zazwyczaj nazywa si� wartowni-
kiem. Rol� symbolicznych strażników narodu
izraelskiego pełnili prorocy, którzy ostrzegali
przed nadci�gaj�c� zagład� (2Kl 9:20; Eze
3:17).

Stronnictwo Heroda. Zob. HERODA, STRON-
NICTWO.

Swoboda mowy. Greckie słowo parresı́a mo-
że si� odnosić do otwartego, nieskr�powane-
go mówienia o chrześcijańskiej wierze, a tak-
że oznaczać przekonanie, odwag� i śmiałość.

Ma też zwi�zek ze swobodnym przyst�powa-
niem do Boga, bez strachu przed Jego pot�-
pieniem. W szerszym znaczeniu opisuje ogól-
n� postaw� człowieka w relacjach z Bogiem.

Sygnet. Rodzaj piecz�ci wkładanej na palec al-
bo zawieszanej na sznurze i prawdopodobnie
noszonej na szyi. Sygnet władcy lub urz�dni-
ka był symbolem jego władzy (Rdz 41:42).
(Zob. PIECZ�

´
C).

Syjon; góra Syjon. Inna nazwa miasta Jebus—
twierdzy Jebusytów położonej na pd.-wsch.
wzgórzu Jerozolimy. Kiedy król Dawid zdo-
był t� twierdz�, zbudował tam swoj� siedzib�
i zacz�to j� nazywać „Miastem Dawida” (2Sm
5:7, 9). Syjon stał si� w oczach Bożych szcze-
gólnie świ�ty, kiedy Dawid przeniósł tam Ark�
Przymierza. Potem nazwa „Syjon” obj�ła rów-
nież teren świ�tyni na górze Moria, a czasami
określano tak cał� Jerozolim�.W Chrześcijań-
skich Pismach Greckich nazwa ta cz�sto wy-
st�puje w sensie symbolicznym (Ps 2:6; 1Pt
2:6; Obj 14:1).

Sykl.Podstawowa hebrajska jednostkawagowo-
-pieni�żna, którejwagawynosiła 11,4 g.Okreś-
lenie „świ�ty sykl” być może wskazywało na
konieczność dokładnego ważenia czy też uży-
wania odważnika zgodnego ze wzorcem prze-
chowywanym w przybytku. Mógł także istnieć
sykl królewski (różni�cy si� od zwykłego) lub
odważnik zgodny ze wzorcem przechowywa-
nym w pałacu królewskim (Wj 30:13).

Syn człowieczy. Określenie „Syn Człowieczy”
zostało użyte w Ewangeliach jakieś 80 ra-
zy. Odnosi si� do Jezusa Chrystusa i kieru-
je uwag� na fakt, że urodził si� jako czło-
wiek z krwi i kości, a nie był po prostu istot�
duchow�, która tylko przybrała ludzkie cia-
ło. Sformułowanie to wskazuje też, że Jezus
miał spełnić proroctwo z Ksi�gi Daniela 7:13,
14. W Pismach Hebrajskich „synem człowie-
czym” nazwano Ezechiela oraz Daniela, żeby
podkreślić różnic� mi�dzy tymi śmiertelny-
mi posłańcami a Boskim Autorem ogłaszane-
go przez nich or�dzia (Eze 3:17; Dn 8:17; Mt
19:28; 20:28).

Syn Dawida. Określenie cz�sto odnoszone do
Jezusa. Podkreśla jego rol� w przymierzu,
zgodnie z którym dziedzic Królestwa miał po-
chodzić z linii rodowej Dawida (Mt 12:23;
21:9).

Synagoga. Słowo to oznacza „sprowadzenie
razem; zgromadzenie”. W wi�kszości werse-
tów odnosi si� do budynku albo miejsca,
gdzie zbierali si�

˙
Zydzi, żeby czytać Pisma,

przyjmować pouczenia, słuchać przemówień
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i si� modlić.W czasach Jezusa synagoga znaj-
dowała si� w każdej wi�kszej miejscowości
w Izraelu, a w dużych miastach było ich kilka
(Łk 4:16; Dz 13:14, 15).

Synowie Aarona. Potomkowie Aarona, praw-
nuka Lewiego. Po nadaniu Prawa Mojżeszo-
wego Aaron został wybrany na pierwszego
arcykapłana. Synowie Aarona wypełniali obo-
wi�zki kapłańskie w przybytku i w świ�tyni
(1Kn 23:28).

Syria; Syryjczycy. Zob. ARAM; ARAMEJCZYCY.
Syrta. Dwie duże płytkie zatoki u wybrzeży Libii
na pn. Afryki. Starożytni żeglarze obawiali si�
ich z powodu zdradliwych mielizn, które prze-
mieszczały si� na skutek pływów (Dz 27:17).
(Zob. Dodatek B13).

System rzeczy. Tłumaczenie greckiego wyrazu
aiòn, gdy oznacza on bież�c� sytuacj�, stan
rzeczy wyróżniaj�cy pewien okres, wiek czy
epok�. Biblia mówi o „obecnym systemie rze-
czy”, czyli o istniej�cym na świecie stanie rze-
czy i świeckim stylu życia (2Tm 4:10, przyp.).
Ustanawiaj�c przymierze Prawa, Bóg dał po-
cz�tek systemowi rzeczy, który można by
nazwać epok� izraelsk� lub żydowsk�. Po zło-
żeniu ofiary okupu Bóg wprowadził za pośred-
nictwem Jezusa Chrystusa inny system rzeczy,
obejmuj�cy przede wszystkim zbór chrześci-
jan namaszczonych duchem. Zapocz�tkował
w ten sposób now� epok�, w której miały si�
urzeczywistnić prorocze symbole z przymierza
Prawa. Gdy określenie „system rzeczy” użyte
jest w liczbie mnogiej, oznacza różne systemy
czy też stany rzeczy, które istniały, istniej� i b�-
d� istnieć.W niektórych kontekstach może od-
nosić si� do ogółu dzieł stwórczych, takich jak
słońce, ksi�życ, gwiazdy i sama ziemia (Mt
24:3; Mk 4:19; Rz 12:2; 1Ko 10:11; Heb 11:3).

Szabat. Pochodzi od hebrajskiego słowa, które
znaczy „odpoczywać; ustać; zaprzestać”. Jest
to siódmy dzień żydowskiego tygodnia (od
zachodu słońca w pi�tek do zachodu słońca
w sobot�). Szabatem nazywano również inne
świ�teczne dni w roku oraz co siódmy i co 50
rok. W szabat nie wolno było wykonywać żad-
nej pracy oprócz obowi�zków zwi�zanych ze
służb� kapłańsk� w sanktuarium. Podczas ro-
ku szabatowego ziemia leżała odłogiem, a Iz-
raelici nie zmuszali swoich rodaków do spłaty
długów. Przepisy dotycz�ce szabatu poda-
ne w Prawie Mojżeszowym były rozs�dne, ale
przywódcy religijni stopniowo dodawali włas-
ne i w czasach Jezusa przestrzeganie ich sta-
ło si� dla ludzi ci�żarem (Wj 20:8; Kpł 25:4;
Łk 13:14-16; Kol 2:16).

Szarańcza. Owad z nadrodziny szarańczaków,
który w�druje w wielkich stadach. Prawo
Mojżeszowe zaliczało szarańcz� do stworzeń
czystych, nadaj�cych si� do jedzenia. Chmary
szarańczy, pochłaniaj�ce wszystko na swojej
drodze i powoduj�ce ogromne spustoszenie,
były uważane za plag� (Wj 10:14; Mt 3:4).

Szatan. Hebrajskie słowo satán znaczy „prze-
ciwnik”. Jeśli w j�zykach oryginału wyst�puje
z przedimkiem, odnosi si� do Szatana Diabła,
najwi�kszego wroga Bożego (Hi 1:6; Mt 4:10;
Obj 12:9).

Szczypce. Narz�dzia ze złota lub z miedzi uży-
wane w przybytku i świ�tyni. Mogły przypomi-
nać nożyce i służyły do przycinania knotów
lamp (2Kl 25:14).

Szebat. Po niewoli babilońskiej nazwa 11 mie-
si�ca w żydowskim kalendarzu religijnym
i pi�tego w kalendarzu świeckim. Miesi�c ten
trwał od połowy stycznia do połowy lutego
(Za 1:7). (Zob. Dodatek B15).

Szeminit. Termin muzyczny, który dosłownie
znaczy „ósma” i może si� odnosić do rejes-
tru niskiego. W wypadku instrumentów przy-
puszczalnie dotyczył takich, które wydawa-
ły dźwi�ki basowe. W wypadku pieśni mógł
oznaczać, że ułożono do nich muzyk� w ni-
skiej skali (1Kn 15:21; Ps 6:nagł.; 12:nagł.).

Szeol. Hebrajskie słowo sze�òl (Szeol) znaczy to
samo co grecki wyraz háides (Hades). Tłuma-
czone jest na „grób” i odnosi si� do wspól-
nego grobu ludzkości, a nie do pojedyncze-
go miejsca pochówku (Rdz 37:35, przyp.; Ps
16:10, przyp.; Dz 2:31, przyp.).´

S´
Slub. Uroczysta obietnica dana Bogu, a doty-
cz�ca zrobienia czegoś, złożenia ofiary lub
daru, rozpocz�cia jakiejś służby czy też po-
wstrzymania si� od czegoś, co samo w sobie
nie jest złe.

´
Slub był równie wi�ż�cy jak przy-

si�ga (Lb 6:2; Kzn 5:4; Mt 5:33).´
Swiadectwo. Termin „

´
Swiadectwo” zazwyczaj

odnosi si� do Dziesi�ciu Przykazań spisanych
przez Mojżesza na dwóch kamiennych tabli-
cach (Wj 31:18).´

Swi�tynia. Budynek w Jerozolimie, który był
dla Izraelitów ośrodkiem wielbienia Boga; za-
st�pił przenośny przybytek. Pierwsz� świ�-
tyni�, zbudowan� przez Salomona, zburzyli
Babilończycy. Drug� wzniósł Zerubbabel po
powrocie z niewoli babilońskiej, a później
przebudował Herod Wielki. W Biblii świ�tyni�
cz�sto nazywa si� po prostu „domem Jeho-
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wy” (Ezd 1:3; 6:14, 15; 1Kn 29:1; 2Kn 2:4; Mt
24:1). (Zob. Dodatek B8 i B11).´

Swi�ta służba. Służba lub praca maj�ca świ�ty
charakter, bezpośrednio zwi�zana z oddawa-
niem czci Bogu (Rz 12:1; Obj 7:15).´

Swi�ta tajemnica. Element zamierzenia Boga
skrywany do wyznaczonego przez Niego cza-
su i wyjawiony jedynie tym, których On posta-
nowił z nim zapoznać (Mk 4:11; Kol 1:26).´

Swi�te miejsce. Zależnie od kontekstu może
oznaczać: 1) w sensie ogólnym obóz izraelski
albo Jerozolim� i znajduj�ce si� tam świ�-
te miejsca, 2) cały namiot spotkania, czyli
przybytek, a później świ�tyni�, 3) Miejsce
Najświ�tsze, czyli najskrytsze pomieszczenie
w przybytku, a potem w świ�tyni, 4) Miejsce´
Swi�te, czyli pierwsze pomieszczenie w przy-
bytku, a potem w świ�tyni (Wj 38:24; Kpł
16:2; Pwt 23:14).´

Swi�to Poświ�cenia. Doroczne świ�to upa-
mi�tniaj�ce oczyszczenie świ�tyni po tym, jak
zbezcześcił j� Antioch Epifanes. Zaczynało si�
25 kislew i trwało osiem dni (Jn 10:22).´

Swi�to Przaśników. Pierwsze z trzech najważ-
niejszych dorocznych świ�t w Izraelu. Rozpo-
czynało si� 15 nisan, nazajutrz po Passze,
i trwało siedem dni. Można wtedy było jeść
tylko przaśny chleb, żeby upami�tniać wyjście
z Egiptu (Wj 23:15; Mk 14:1).´

Swi�to Szałasów. Znane też jako
´
Swi�to Na-

miotów lub
´
Swi�to Zbiorów. Trwało od 15

do 21 etanim. Organizowano je z okazji żniw
na koniec roku rolniczego w Izraelu. Był to
czas radości i dzi�kowania Jehowie za po-
błogosławienie zbiorów. Podczas tego świ�ta
ludzie mieszkali w szałasach, czyli zadaszo-
nych schronieniach, żeby upami�tniać wyjście
z Egiptu. Było to jedno z trzech świ�t, na któ-
re m�żczyźni mieli udawać si� do Jerozolimy
(Kpł 23:34; Ezd 3:4).´

Swi�to Tygodni;
´
Swi�to

˙
Zniw. Zob. PI�

´
CDZIE-

SI�TNICA.´
Swi�tość; świ�ty. Nieodł�czna cecha Jehowy;
stan absolutnej czystości moralnej (Wj 28:36;
1Sm 2:2; Prz 9:10; Iz 6:3). W odniesieniu do
ludzi (Wj 19:6; 2Kl 4:9), zwierz�t (Lb 18:17),
rzeczy (Wj 28:38; 30:25; Kpł 27:14), miejsc
(Wj 3:5; Iz 27:13), okresów (Wj 16:23; Kpł
25:12) oraz czynności (Wj 36:4) hebrajskie
słowo nasuwa myśl o oddzieleniu, odł�cze-
niu lub uświ�ceniu dla Boga, który jest świ�-
ty, o wyodr�bnieniu do służby dla Jehowy.
W Chrześcijańskich Pismach Greckich termi-
ny tłumaczone na „świ�ty” oraz „świ�tość”
wskazuj� na oddzielenie dla Boga. Odnosz�

si� też do czystości czyjegoś post�powania
(Mk 6:20; 2Ko 7:1; 1Pt 1:15, 16).´

Swi�ty pal. Hebrajski wyraz �aszeráh oznacza:
1) świ�ty pal b�d�cy symbolem Aszery, kana-
nejskiej bogini płodności, lub 2) wizerunek
samej bogini. Pale najprawdopodobniej stały
pionowo i przynajmniej cz�ściowo były wy-
konane z drewna. Mogły to być nieociosane
pnie, a nawet drzewa (Pwt 16:21; Sdz 6:26;
1Kl 15:13).´

Swi�ty słup. Pionowy słup, zazwyczaj kamien-
ny, najwyraźniej falliczny symbol Baala lub in-
nych fałszywych bóstw (Wj 23:24).´

Swi�ty znak oddania dla Boga. Lśni�ca płytka
ze szczerego złota, na której wygrawerowa-
no hebrajski napis: „Jehowa jest świ�ty”; by-
ła przymocowana z przodu zawoju arcykapła-
na (Wj 39:30). (Zob. Dodatek B5).

T
Talent.Najwi�ksza hebrajska jednostkawagowo-
-pieni�żna. Ważył 34,2 kg. Talent grecki był
mniejszy—ważył 20,4 kg (1Kn 22:14;Mt 18:24).
(Zob. Dodatek B14).

Tammuz. 1) Bóstwo opłakiwane przez odst�p-
cze Izraelitki w Jerozolimie. Istnieje pogl�d,
że Tammuz był pierwotnie królem, którego po
śmierci wyniesiono do rangi bóstwa. W mi-
tach sumeryjskich jest przedstawiany pod
imieniem Dumuzi jako m�ż lub kochanek bogi-
ni płodności Inany (babilońskiej Isztar) (Eze
8:14). 2) Po niewoli babilońskiej nazwa czwar-
tego miesi�ca w żydowskim kalendarzu reli-
gijnym i 10 w kalendarzu świeckim. Miesi�c
ten trwał od połowy czerwca do połowy lipca.
(Zob. Dodatek B15).

Tartar. W Chrześcijańskich Pismach Greckich
słowem tym określono przypominaj�cy uwi�-
zienie stan poniżenia, do którego Bóg za
dni Noego „wtr�cił” nieposłusznych aniołów.
Użycie w 2 Liście Piotra 2:4 greckiego cza-
sownika tartaròo („wtr�cić do Tartaru”) nie
oznacza, że „aniołowie, którzy zgrzeszyli”, zo-
stali wrzuceni do Tartaru z pogańskiej mitolo-
gii (czyli podziemnego, mrocznego miejsca,
gdzie wi�ziono mniej ważnych bogów). Wska-
zuje raczej na to, że Bóg pozbawił ich do-
tychczasowej pozycji w niebie i zwi�zanych
z ni� zaszczytów, przez co znaleźli si� w g�s-
tej umysłowej ciemności i nie s� w stanie do-
strzegać Jego wspaniałych zamierzeń. Mrocz-
ny b�dzie również ich koniec, ponieważ Biblia
zapowiada im oraz ich władcy, Szatanowi Dia-
błu, wieczn� zagład�. Tak wi�c Tartar ozna-
cza stan najwi�kszego poniżenia, w którym
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znajduj� si� zbuntowani aniołowie. Nie jest
tym samym, co „otchłań” wspomniana w Ob-
jawieniu 20:1-3.

Tebet. Po niewoli babilońskiej nazwa 10 mie-
si�ca w żydowskim kalendarzu religijnym
i czwartego w kalendarzu świeckim. Miesi�c
ten trwał od połowy grudnia do połowy stycz-
nia. Zazwyczaj jest po prostu nazywany „mie-
si�cem dziesi�tym” (Est 2:16). (Zob. Doda-
tek B15).

Terafim. Bożki rodzinne, którymi niekiedy po-
sługiwano si� do wróżenia (Eze 21:21). Nie-
które miały kształt i wielkość człowieka, a in-
ne były znacznie mniejsze (Rdz 31:34; 1Sm
19:13, 16). Z odkryć archeologicznych w Me-
zopotamii wynika, że od posiadania terafim
zależało, komu przypadnie w udziale rodzin-
ne dziedzictwo (może właśnie dlatego Ra-
chela zabrała ze sob� terafim swojego ojca),
choć nie wydaje si�, żeby było tak w Izrae-
lu. Jednak zarówno w czasach s�dziów, jak
i królów Izraelici używali terafim do celów
bałwochwalczych. Terafim znalazły si� wśród
przedmiotów, które zniszczył wierny król Joz-
jasz (Sdz 17:5; 2Kl 23:24; Oz 3:4).

Tiszri. Zob. ETANIM i Dodatek B15.
Tłocznia. Urz�dzenie, które zwykle składało si�
z dwóch zbiorników (kadzi) wykutych w skale
wapiennej na różnej wysokości i poł�czonych
kanalikiem. Winogrona ugniatano w wyższym
zbiorniku, a sok spływał do kadzi położonej ni-
żej. W tłoczniach wyciskano też oliw� z oliwek.
Wsensie symbolicznym tłocznia odnosi si� do
wyroków Bożych (Iz 5:2; Obj 19:15).

Tr�ba. Metalowy instrument d�ty używany ja-
ko instrument sygnałowy lub muzyczny. Jak
informuje Ksi�ga Liczb 10:2, Jehowa polecił
wykonać dwie srebrne tr�by, których sygna-
ły miały zwoływać zgromadzenie, nakazywać
zwini�cie obozu lub ogłaszać wojn�. Tr�by te
były prawdopodobnie proste w odróżnieniu
od zakrzywionych rogów—instrumentów wy-
konywanych z rogów zwierz�t. Tr�by, których
wygl�du nie sprecyzowano, należały do in-
strumentów używanych w świ�tyni. W sensie
symbolicznym dźwi�k tr�b cz�sto towarzyszy
ogłaszaniu wyroków Jehowy albo innym waż-
nym wydarzeniom, których inicjatorem jest
Bóg (2Kn 29:26; Ezd 3:10; 1Ko 15:52; Obj 8:7
do 11:15).

Tr�d; tr�dowaty. Ci�żka choroba skóry. Tr�d
opisywany w Biblii nie odnosi si� jedynie do
choroby znanej dzisiaj pod t� nazw�, ponie-
waż oprócz ludzi dotykał także odzież i domy.
Człowieka cierpi�cego na tr�d nazywa si� tr�-
dowatym (Kpł 14:54; Łk 5:12).

Trzcina. Ogólne określenie odnosz�ce si� do
różnych gatunków trzcin powszechnie wyst�-
puj�cych na terenach podmokłych. Zazwy-
czaj chodzi o trzcin� laskow� (Arundo do-
nax) (Hi 8:11; Iz 42:3; Mt 27:29; Obj 11:1).
(Zob. TRZCINA MIERNICZA).

Trzcina miernicza. Miała długość 6 łokci. Jeśli
chodziło o zwykły łokieć, to mierzyła 2,67 m,
a jeśli o długi łokieć—3,11 m (Eze 40:3, 5;
Obj 11:1). (Zob. Dodatek B14).

U
Uczony w piśmie. Przepisywacz Pism Heb-
rajskich. W czasach Jezusa uczeni w piśmie
tworzyli grono znawców Prawa. Sprzeciwiali
si� Jezusowi (Ezd 7:6, przyp.; Mk 12:38, 39;
14:1).

Urim i tummim. Przedmioty, których arcy-
kapłan używał podobnie jak losów, żeby si�
upewnić, co jest wol� Jehowy, gdy wyłania-
ły si� kwestie dotycz�ce całego narodu. Ar-
cykapłan miał urim i tummim w napierśni-
ku, kiedy wchodził do przybytku. Wydaje si�,
że przestano ich używać po zburzeniu Jero-
zolimy przez Babilończyków (Wj 28:30; Neh
7:65).

Urz�dnicy. W imperium babilońskim cywilnymi
przedstawicielami władzy w poszczególnych
prowincjach byli urz�dnicy s�dowi, którzy
znali prawo i dysponowali ograniczon� wła-
dz� s�downicz�. W koloniach rzymskich wy-
socy urz�dnicy odpowiadali za utrzymywanie
porz�dku, zarz�dzanie finansami, s�dzenie
przest�pców i nakazywanie wymierzenia kary
(Dn 3:2; Dz 16:20).

W
Wadi. Dolina lub koryto potoku, które zazwy-
czaj wypełnia si� wod� tylko w porze deszczo-
wej; słowo „wadi” może si� też odnosić do
samego potoku. Niektóre potoki wymienione
w Biblii były stale zasilane wod� ze źródeł
(Rdz 26:19; Lb 34:5; Pwt 8:7; 1Kl 18:5; Hi
6:15).

W�tek. Układ nitek biegn�cych w poprzek tka-
niny. Nici te przeplatały si� z nićmi osno-
wy, które biegły wzdłuż tkaniny (Kpł 13:48,
przyp.).

Widz�cy. Człowiek obdarzony przez Boga zdol-
ności� zrozumienia Jego woli, który niejako
przejrzał na oczy i potrafił dostrzec lub poj�ć
coś, co jest zakryte dla ogółu. Hebrajskie sło-
wo pochodzi od czasownika oznaczaj�cego
„widzieć”—w sensie dosłownym lub przenoś-
nym. Ludzie zwracali si� do widz�cego o m�d-
r� rad�, gdy napotykali trudności (1Sm 9:9).
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Wieczerza Pańska. Posiłek składaj�cy si�
z przaśnego chleba oraz wina, b�d�cych sym-
bolami ciała i krwi Chrystusa; uroczystość
upami�tniaj�ca śmierć Jezusa, któr� zgodnie
z Bibli� chrześcijanie maj� obowi�zek obcho-
dzić. Słusznie wi�c jest nazywana „Pami�tk�”
(1Ko 11:20, 23-26).

Wielki ucisk. Greckie słowo tłumaczone na
„ucisk” oznacza udr�k� lub cierpienie wywo-
łane warunkami zewn�trznymi. Jezus mówił
o niespotykanym „wielkim ucisku” czekaj�cym
Jerozolim�, a w szczególności o tym, który
miał spaść na ludzkość w przyszłości w zwi�z-
ku z jego �przyjściem w chwale’ (Mt 24:21, 29-
31). Paweł opisał ten ucisk jako uzasadnione
działanie Boga przeciwko tym, �którzy Go nie
znaj�, i tym, którzy nie s� posłuszni dobrej no-
winie’ o Jezusie Chrystusie. W 19 rozdziale
Objawienia ukazano, jak Jezus prowadzi nie-
biańskie wojska przeciw „bestii oraz ziemskim
królom i ich wojskom” (2Ts 1:6-8; Obj 19:11-
21). Pokazano też, że ten ucisk przeżyje „wiel-
ka rzesza ludzi” (Obj 7:9, 14). (Zob. ARMAGE-
DON).

Wizjoner. Człowiek, który naprawd� lub rze-
komo otrzymywał od Boga wizje dotycz�ce
przyszłości albo spraw zakrytych przed inny-
mi (2Sm 24:11; Mi 3:7).

Wkładanie r�k. Poprzez wkładanie r�k wy-
znaczano kogoś do szczególnego zadania,
udzielano błogosławieństwa, uzdrawiano lub
przekazywano dar ducha świ�tego. Czasem
kładziono r�ce na zwierz�tach przed złoże-
niem ich w ofierze (Wj 29:15; Lb 27:18;
Dz 19:6; 1Tm 5:22).

Wolny; wyzwolony. W imperium rzymskim
człowiek wolny od urodzenia posiadał pełne
prawa obywatelskie. Natomiast człowiekiem
wyzwolonym nazywano kogoś, kto został
uwolniony z niewoli. Wyzwolenie formalne za-
pewniało uzyskanie obywatelstwa rzymskie-
go, chociaż wyzwoleniec nie mógł sprawować
urz�dów politycznych. Wyzwolenie nieformal-
ne dawało wolność, ale nie gwarantowało
praw obywatelskich (1Ko 7:22).

Wór. Tradycyjna szata żałobna (włosienni-
ca) wykonana z szorstkiej tkaniny, zazwyczaj
z ciemnej sierści koziej. Szyto j� z tego same-
go materiału co np. worki do przechowywa-
nia ziarna. Cz�sto ubierali si� w ni� prorocy
w zwi�zku z ogłaszanym ostrzeżeniem. No-
szono j� też w ci�żkich czasach albo na wieść
o jakimś nieszcz�ściu (Rdz 37:34; 2Kl 19:2;
Ps 35:13; Dn 9:3; Łk 10:13).

Wróżbita. Człowiek przypisuj�cy sobie zdol-
ność przewidywania przyszłości. Biblia zali-
cza do takich osób m.in. kapłanów zajmuj�-
cych si� magi� i astrologów (Kpł 19:31; Pwt
18:11; Dz 16:16).

Wygnanie. Wydalenie kogoś z ojczystego kra-
ju lub własnego domu, cz�sto z nakazu na-
jeźdźców. Hebrajski wyraz dosłownie znaczy
„odejście”. Naród izraelski spotkały dwa wiel-
kie wygnania. Północne, dziesi�cioplemien-
ne królestwo zostało uprowadzone do Asyrii,
a później południowe, dwuplemienne króle-
stwo trafiło do niewoli w Babilonie. Cz�ść wy-
gnańców powróciła do swojej ziemi za pa-
nowania perskiego króla Cyrusa (2Kl 17:6;
24:16; Ezd 6:21).

Wzniesienie. Miejsce kultu znajduj�ce si� za-
zwyczaj na szczycie wzgórza, góry lub na
podwyższeniu wykonanym przez człowieka.
Chociaż wzniesienia wykorzystywano czasa-
mi do wielbienia prawdziwego Boga, to naj-
cz�ściej były zwi�zane z pogańskim kultem
fałszywych bóstw (Lb 33:52; 1Kl 3:2; Jer
19:5). Z

Zakończenie systemu rzeczy. Okres, który po-
przedza i obejmuje koniec tego systemu rzeczy,
czyli stanu rzeczy podległego władzy Szata-
na.Trwa równocześnie z obecności� Chrystusa.
Pod kierownictwem Jezusa aniołowie „oddziel�
niegodziwych od prawych” i ich zgładz� (Mt
13:40-42, 49). Uczniowie Jezusa chcieli wie-
dzieć, kiedy nast�pi to zakończenie (Mt 24:3).
Przed powrotem do nieba Jezus im obiecał, że
b�dzie z nimi aż do tego czasu (Mt 28:20).

Zakwas. Substancja dodawana do ciasta lub
płynów w celu wywołania fermentacji; zwłasz-
cza porcja fermentuj�cego ciasta zachowana
z poprzedniego wypieku. W Biblii cz�sto sym-
bolizuje grzech i zepsucie; może też wskazy-
wać na ukryty, niepowstrzymany wzrost (Wj
12:20; Mt 13:33; Gal 5:9).

Zaraza. Jakakolwiek choroba zakaźna, któ-
ra szybko si� rozprzestrzenia, może przybrać
rozmiary epidemii i powodować śmierć. Cz�s-
to ma zwi�zek z wykonaniem wyroku wydane-
go przez Boga (Lb 14:12; Eze 38:22, 23; Am
4:10).

Zasłona. Misternie utkany kawałek materiału
z wyhaftowanymi postaciami cherubów, któ-
ry zarówno w przybytku, jak i w świ�tyni od-
dzielał Miejsce

´
Swi�te od Miejsca Najświ�t-

szego (Wj 26:31; 2Kn 3:14; Mt 27:51; Heb
9:3). (Zob. Dodatek B5).
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Zastaw. Przedmiot należ�cy do dłużnika od-
dany wierzycielowi jako gwarancja przyszłej
spłaty długu. Przepisy Prawa Mojżeszowego
dotycz�ce zastawu chroniły biednych i bez-
bronnych członków narodu (Wj 22:26; Eze
18:7).

Zawój. Kawałek materiału owini�ty wokół gło-
wy i noszony jako jej nakrycie. Zawój arcy-
kapłana wykonany był z lnu wysokiej jakości,
a z przodu niebieskim sznurkiem przymoco-
wano do niego złot� płytk�. Król na zawoju
nosił koron�. Hiob wspomniał o zawoju w sen-
sie przenośnym, przyrównuj�c do niego swoj�
sprawiedliwość (Wj 28:36, 37; Hi 29:14; Eze
21:26).

Zbór. Grono osób zebranych w określonym ce-
lu. W Pismach Hebrajskich zborem nazywano
zazwyczaj naród izraelski. W Chrześcijańskich
Pismach Greckich określenie to odnosi si� do
poszczególnych zborów chrześcijańskich, ale
cz�ściej do ogółu chrześcijan (1Kl 8:22; Dz
9:31; Rz 16:5).

Zbroja. Okrycie ochronne noszone przez żoł-
nierzy, składaj�ce si� z hełmu, pancerza, pa-
sa, nagolenic i tarczy (1Sm 31:9; Ef 6:13-17).

Zeus. Najwyższy z bogów czczonych przez poli-
teistycznych Greków.W Listrze za Zeusa bł�d-
nie uznano Barnabasa. Starożytne inskrypcje
odkryte w pobliżu tego miasta wspomina-
j� o „kapłanach Zeusa” i „Zeusie, bogu słoń-
ca”. Statek, którym Paweł odpłyn�ł z Malty,
miał figur� dziobow� „Synowie Zeusa”; cho-
dziło o bliźniaczych braci—Kastora i Polluksa
(Dz 14:12; 28:11).

Zgromadzenie. Grupa osób przybyłych na
umówione spotkanie. W Pismach Hebrajskich
słowo to cz�sto odnosi si� do zgromadzeń
narodu izraelskiego z okazji świ�t religijnych
lub innych wydarzeń o doniosłym znaczeniu
(Pwt 16:8; 1Kl 8:5).

Ziw. Pierwotna nazwa drugiego miesi�ca w ży-
dowskim kalendarzu religijnym i ósmego
w kalendarzu świeckim. Miesi�c ten trwał od
połowy kwietnia do połowy maja. W żydow-
skim Talmudzie i innych dziełach powstałych
po niewoli babilońskiej nazywany jest ijar (1Kl
6:37). (Zob. Dodatek B15).

Zmartwychwstanie. Powstanie zmartwych, po-
wrót do życia. Grecki wyraz anástasis znaczy
dosłownie „podniesienie; powstanie”. W Bib-
lii opisano dziewi�ć przypadków zmartwych-
wstania, w tym wskrzeszenie Jezusa przez Je-
how� Boga. Chociaż pozostałych wskrzeszeń
dokonali Eliasz, Elizeusz, Jezus, Piotr i Paweł,

cuda te zostały wyraźnie przypisane mocy Bo-
żej. Zmartwychwstanie „zarówno prawych, jak
i nieprawych” do życia na ziemi odgrywa istot-
n� rol� w zamierzeniu Bożym (Dz 24:15). Biblia
mówi też o zmartwychwstaniu do życia w nie-
bie, które określane jest jako „wcześniejsze”
lub „pierwsze” i obejmuje namaszczonych du-
chem braci Jezusa (Flp 3:11; Obj 20:5, 6; Jn
5:28, 29; 11:25).

Znak. Przedmiot, czyn, sytuacja lub niezwyk-
łe zjawisko wskazuj�ce na coś znamiennego
w teraźniejszości lub w przyszłości (Rdz 9:12,
13; 2Kl 20:9; Mt 24:3; Obj 1:1).

Zwój. Długi pas pergaminu lub papirusu za-
pisany z jednej strony i zazwyczaj nawijany
na dr�żek. Treść Pisma

´
Swi�tego zapisywano

i kopiowano na zwojach, które w okresie spi-
sywania Biblii były typow� form� utrwalania
dłuższych tekstów (Jer 36:4, 18, 23; Łk 4:17-
20; 2Tm 4:13). ˙

Z˙
Załoba. Zewn�trzne przejawy żalu z powo-
du czyjejś śmierci lub z powodu innego nie-
szcz�ścia. W czasach biblijnych żałoba zwy-
czajowo obejmowała pewien okres.

˙
Załobnicy

głośno zawodzili, zakładali specjalny strój,
posypywali głow� popiołem, rozdzierali szaty
i bili si� w piersi. Czasami na pogrzeby zapra-
szano zawodowe płaczki (Pwt 34:8; Est 4:3; Iz
60:20).˙

Zarna. Dwa okr�głe kamienie młyńskie ułożone
jeden na drugim i używane do mielenia ziarna
na m�k�. Górny kamień obracał si� na trzpie-
niu umocowanym w środku dolnego kamie-
nia. W czasach biblijnych żarna znajdowały
si� w wi�kszości domów i były obsługiwane
przez kobiety. Ponieważ od posiadania żaren
zależało to, czy rodzina b�dzie miała chleb
na dany dzień, Prawo Mojżeszowe zakazywało
brania w zastaw żaren lub ich górnego kamie-
nia. Wi�ksze urz�dzenia o podobnej budowie
były obracane przez zwierz�ta (Pwt 24:6; Mk
9:42, przyp.).˙

Zyd.Określenie używane po upadku dziesi�cio-
plemiennego królestwa izraelskiego w odnie-
sieniu do członka plemienia Judy (2Kl 16:6).
Po niewoli babilońskiej zacz�to tak nazywać
Izraelitów z różnych plemion, którzy powrócili
do ojczyzny (Ezd 4:12), a w końcu wszystkich
Hebrajczyków, żyj�cych gdziekolwiek na świe-
cie, dla odróżnienia ich od narodów pogań-
skich (Est 3:6). Apostoł Paweł używa tej na-
zwy w znaczeniu przenośnym, gdy wykazuje,
że w zborze chrześcijańskim narodowość nie
odgrywa żadnej roli (Rz 2:28, 29; Gal 3:28).
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Czym si� wyróżnia ten zrewidowany przekład A2
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Jak otrzymaliśmy Bibli� A3
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Imi� Boże w Pismach Hebrajskich A4
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Prorocy oraz władcy Judy i Izraela A6
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Najważniejsze wydarzenia z ziemskiego życia Jezusa A7
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Dodatek A

1781



Niektórzy uważaj�, że sens wyrażony w j�zykach oryginału naj-
dokładniej oddaje przekład dosłowny, mi�dzywierszowy. Jednak
nie zawsze tak jest. Rozważmy kilka przyczyn:
˙ Nie ma dwóch j�zyków o identycznej gramatyce, słownictwie

czy składni. Profesor hebraistyki S. R. Driver wyjaśnił: „J�zy-
ki różni� si� nie tylko gramatyk� i zasobem słów, lecz także
(...) sposobem ł�czenia poj�ć w zdania”. Ponieważ w poszcze-
gólnych j�zykach funkcjonuj� odmienne schematy myślowe,
„wi�c sił� rzeczy” przedstawiciele różnych grup j�zykowych
„również inaczej buduj� zdania”—dodaje profesor Driver.

˙
˙
Zaden współczesny j�zyk nie ma takiego słownictwa i grama-
tyki jak biblijny j�zyk hebrajski, aramejski czy grecki, dlate-
go tłumaczenie dosłowne bywa niejasne, a miejscami nawet
myl�ce.

˙ Znaczenie słowa lub wyrażenia cz�sto zależy od kontekstu,
w jakim go użyto.

W niektórych fragmentach tłumacz może oddać tekst zapisa-
ny w j�zykach oryginału dosłownie, ale należy przy tym zacho-
wać duż� ostrożność.
Oto kilka przykładów, które pokazuj�, że tłumaczenie dosłowne
może być myl�ce:

A1 Zasady tłumaczenia Biblii
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Biblia została pierwotnie spisana w j�zykach:
hebrajskim, aramejskim i greckim. Obecnie jest
dost�pna—w całości lub w cz�ściach—w około
3000 j�zyków. Wi�kszość czytelników Biblii nie zna
tamtych starożytnych j�zyków, dlatego musi
korzystać z przekładów. Jakimi zasadami należy
si� kierować podczas tłumaczenia Biblii i jak je
zastosowano w trakcie prac nad Pismem

´
Swi�tym

w Przekładzie Nowego
´

Swiata?
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˙ Użyte w Biblii słowa „sen”, „spać”, „zasypiać” i zwrot „zapa-
dać w sen” mog� odnosić si� zarówno do literalnego snu, jak
i do snu śmierci (Mateusza 28:13; Dzieje 7:60). Jeżeli s� uży-
te w kontekście śmierci, tłumacze mog� posłużyć si� zwrotem
„zapaść w sen śmierci”, „spać snem śmierci” lub po prostu
słowem „umrzeć”. Dzi�ki temu współczesny czytelnik nie b�-
dzie miał problemu ze zrozumieniem myśli (1 Koryntian 7:39;
1 Tesaloniczan 4:13; 2 Piotra 3:4).

˙ W Liście do Efezjan 4:14 apostoł Paweł posłużył si� wyraże-
niem, które dosłownie znaczy „gra w kości ludzi”. Ten dawny
idiom nawi�zuje do zwyczaju oszukiwania podczas gry w ko-
ści. Jednak w wi�kszości j�zyków dosłowny przekład nie ma
sensu. O wiele bardziej zrozumiałym tłumaczeniem, dobrze
oddaj�cym t� myśl, jest wyrażenie „podst�p ludzi”.

˙ W Liście do Rzymian 12:11 użyto greckiego zwrotu, który do-
słownie znaczy „duchem wrz�cy”. Jednak dosłowne tłumacze-
nie może być trudne do zrozumienia, dlatego w tym przekła-
dzie przetłumaczono je na „pałać duchem”.

˙ Jezus w swoim słynnym Kazaniu na Górze wypowiedział zda-
nie, które jest tłumaczone na: „Błogosławieni ubodzy w du-
chu” (Mateusza 5:3, Biblia gdańska, Bib-
lia Tysi�clecia), „Błogosławieni ubodzy
duchem” (Wujek 1599, Biblia Warszaw-
sko-Praska) lub „Szcz�śliwi biedni du-
chem” (Grecko-polski Nowy Testament,
wydanie interlinearne z kodami grama-
tycznymi). Ale w wielu j�zykach literalny
przekład jest niejasny, a może nawet su-
gerować, że tacy ludzie s� niezrównowa-
żeni psychicznie albo brak im inicjatywy
i determinacji. Tymczasem Jezus uczył
tu słuchaczy, że ich szcz�ście nie zale-
ży od zaspokajania potrzeb fizycznych,
lecz od uświadomienia sobie potrzeby
korzystania ze wskazówek od Boga (Łu-
kasza 6:20). Dlatego sens dokładniej od-
daj� tłumaczenia w rodzaju „świadomi swoich potrzeb ducho-
wych” lub „ci, co wiedz�, że potrzebuj� Boga” (Mateusza 5:3,
The New Testament in Modern English).

˙ W wielu kontekstach hebrajskie słowo tłumaczone na „za-
zdrość” oznacza gniew wywołany podejrzewaniem kogoś bli-
skiego o zdrad� lub zawistne pragnienie posiadania tego, co
maj� inni (Przysłów 6:34; Izajasza 11:13). Jednak to samo
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MATEUSZA 5:3

Dosłownie:
„biedni duchem”

Myśl: „świadomi
swoich potrzeb
duchowych”
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hebrajskie słowo może być też użyte w znaczeniu pozytyw-
nym. Na przykład może oznaczać gorliwość, jak� okazuje Je-
howa, gdy staje w obronie swoich sług b�dź też gdy wymaga
lub domaga si� „wył�cznego oddania” (Wyjścia 34:14; 2 Kró-
lów 19:31; Ezechiela 5:13; Zachariasza 8:2). Może też ozna-
czać gorliwość wiernych sług Boga w oddawaniu Mu czci albo
zawierać myśl o tym, że ci słudzy nie toleruj� niewierności wo-
bec Boga (Psalm 69:9; 119:139; Liczb 25:11).

˙ Hebrajski odpowiednik wyrazu „r�ka” ma wiele znaczeń. W za-
leżności od kontekstu może być tłumaczony na przykład na
„władz�” i „moc” (2 Samuela 8:3; Przysłów 18:21). W angiel-
skim Przekładzie Nowego

´
Swiata hebrajskie słowo „r�ka” ma

ponad 40 odpowiedników.
Ze wzgl�du na powyższe fakty tłumaczenie
Biblii nie może polegać po prostu na za-
st�pieniu hebrajskiego czy greckiego wyra-
zu zawsze tym samym rodzimym odpowied-
nikiem. Tłumacz musi si� dobrze zastanowić
i starannie dobierać słowa, które najlepiej
oddaj� sens tekstu źródłowego. Ponadto aby
tekst był łatwy w odbiorze, zdania musz� być
zbudowane zgodnie z regułami gramatycz-
nymi obowi�zuj�cymi w j�zyku przekładu.
Jednocześnie należy unikać zbyt swobod-
nego tłumaczenia tekstu. Jeśli tłumacz pa-
rafrazuje tekst biblijny, kieruj�c si� własn�
interpretacj�, to może wypaczyć jego zna-
czenie. Istnieje ryzyko, że doda do tekstu
swoje własne pogl�dy na temat znaczenia
oryginału albo opuści zawarte w nim ważne
szczegóły. Co prawda sparafrazowany tekst
łatwo si� czyta, ale jeśli odst�pstwa od ory-

ginału s� zbyt duże, to mog� uniemożliwić czytelnikowi pozna-
nie rzeczywistego sensu tekstu źródłowego.
Na prac� tłumacza łatwo mog� wpłyn�ć jego pogl�dy religij-
ne. Na przykład w Ewangelii według Mateusza 7:13 jest napisane:
„Przestronna [jest] droga prowadz�ca do zagłady”. Niektórzy
tłumacze, najprawdopodobniej pod wpływem swoich przekonań
religijnych, wstawili w tym miejscu wyraz „piekło”, chociaż uży-
te tu greckie słowo oznacza „zagład�”.
Tłumacz musi też brać pod uwag�, że Bibli� pierwotnie spisano
w j�zyku używanym na co dzień przez zwykłych ludzi—rolników,
pasterzy czy rybaków (Nehemiasza 8:8, 12; Dzieje 4:13). Dlate-
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Hebrajskie słowo
jad zazwyczaj
jest tłumaczone
na „r�ka”,
ale w zależności
od kontekstu
może być też
oddawane jako
„władza”, „moc”
i na wiele innych
sposobów
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go dobry przekład Pisma
´
Swi�tego powinien umożliwiać zapo-

znanie si� z or�dziem od Boga wszystkim szczerym ludziom, nie-
zależnie od ich pochodzenia czy wykształcenia. Taki przekład
musi zawierać proste, powszechnie używane słownictwo, które
jest zrozumiałe dla przeci�tnego człowieka.
W wielu współczesnych przekładach Biblii tłumacze pozwolili so-
bie pomin�ć imi� Boże, Jehowa, mimo że wyst�puje ono w sta-
rożytnych manuskryptach biblijnych (zob. Dodatek A4). Wielu
tłumaczy zast�piło to imi� tytułem „Pan”, a inni wr�cz ukrywaj�
fakt, że Bóg ma imi�. Na przykład w niektórych przekładach tak
oddano słowa modlitwy Jezusa zapisane w Ewangelii według Ja-
na 17:26: „Dałem im poznać ciebie”, a w Ewangelii według Jana
17:6: „Objawiłem ciebie ludziom, których mi powierzyłeś”. Tym-
czasem wierny przekład brzmi: „Dałem im poznać Twoje imi�”
oraz „Wyjawiłem Twoje imi� ludziom, których mi dałeś”.
W przedmowie do pierwszego wydania Przekładu Nowego

´
Swia-

ta w j�zyku angielskim napisano: „Udost�pniamy przekład Pis-
ma

´
Swi�tego, który nie jest parafraz�. Dołożyliśmy szczególnych

starań, by tłumaczenie to było możliwie najdosłowniejsze i jed-
nocześnie odpowiadało kanonom współczesnej angielszczyzny,
a dosłowność nie zaciemniała ani nie wypaczała myśli”. Tak
wi�c Komitet Przekładu Biblii Nowego

´
Swiata starał si� zacho-

wać równowag�—tłumaczył słowa i zwroty w miar� dosłownie,
ale jednocześnie unikał słownictwa, które byłoby nienaturalne
albo zniekształcałoby myśli zawarte w tekście oryginału. Dzi�ki
temu Bibli� t� czytało si� z łatwości� i czytelnik mógł być całko-
wicie pewny, że zawarte w niej natchnione or�dzie zostało prze-
kazane wiernie (1 Tesaloniczan 2:13).
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Cechy dobrego przekładu:
˙ Uświ�ca imi� Boga przez przywrócenie mu należnego miejsca

w Piśmie
´
Swi�tym (Mateusza 6:9).

˙ Dokładnie przekazuje or�dzie natchnione przez Boga (2 Tymo-
teusza 3:16).

˙ Zawiera dosłowne tłumaczenie tam, gdzie pozwala na to słow-
nictwo i struktura j�zyka przekładu.

˙ Oddaje właściwy sens wyrazów lub zwrotów, jeśli ich dosłow-
ne tłumaczenie zmieniłoby lub zaciemniło ich znaczenie.

˙ Używa naturalnego, łatwego do zrozumienia j�zyka, który za-
ch�ca do czytania (Nehemiasza 8:8, 12).
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Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego
´

Swiata wy-
dano po angielsku w roku 1950, a kompletny Przekład Nowego´
Swiata ukazał si� w roku 1961. Od tego czasu ten dokładny i zro-
zumiały przekład Pisma

´
Swi�tego, dokonany z j�zyków orygina-

łu, udost�pniono dziesi�tkom milionów czytelników w ponad 160
j�zykach.
Jednak w ostatnim półwieczu w wielu j�zykach zaszły duże zmia-
ny. Obecny Komitet Przekładu Biblii Nowego

´
Swiata dostrzegł

potrzeb� uwzgl�dnienia tych zjawisk j�zykowych, by tekst prze-
kładu mógł poruszać serca dzisiejszych odbiorców. Z tego powo-
du wprowadzono w nim liczne zmiany w zakresie stylu i słownic-
twa, żeby osi�gn�ć nast�puj�ce cele:
˙ Użycie współczesnego, zrozumiałego j�zyka. Na przykład

określenie „nierz�d” zmieniono na „prostytucja”, a „nierz�d-
nica” na „prostytutka” (Jeremiasza 2:20; Rodzaju 38:15).W tej
zrewidowanej edycji termin „rozpusta” zazwyczaj jest odda-
wany określeniem „niemoralne kontakty seksualne” (Galatów
5:19-21).Wyrażenie „czas niezmierzony” w zależności od kon-
tekstu zast�piono takimi określeniami, jak „wiecznie”, „trwa-
ły”, „na zawsze” lub „dni pradawne” (Rodzaju 3:22; Wyjścia
31:16; Psalm 90:2; Kaznodziei 1:4; Micheasza 5:2). A zamiast
przestarzałych słów „czeladź” i „szafarz” użyto odpowiednio
określeń �słudzy w domu’ i „zarz�dca” (Mateusza 24:45; Łu-
kasza 12:42).
W poprzedniej edycji do określenia miejsc bałwochwalczego
kultu było używane słowo „wyżyny”. Ale tak naprawd� takie
miejsca znajdowały si� nie tylko na wzgórzach i górach. Wyst�-
powały też w dolinach, korytach strumieni, w miastach i pod
drzewami. Ponieważ termin geograficzny „wyżyna” oznacza ob-
szar leż�cy na pewnej wysokości powyżej poziomu morza, mo-
że on być w tym kontekście myl�cy. Dlatego w tekście zrewido-
wanym najcz�ściej użyto określenia „wzniesienia” lub „świ�te
wzniesienia” (1 Królów 14:23; 2 Królów 17:29; Ezechiela 6:3).

˙ Objaśnienia poj�ć biblijnych. Niektóre określenia użyte w po-
przednim wydaniu polskiego Przekładu Nowego

´
Swiata cz�sto

wymagały dodatkowego objaśnienia, żeby można je było właś-

A2 Czym si� wyróżnia
ten zrewidowany przekład



ciwie zrozumieć. Na przykład hebrajski termin „Szeol” i grec-
ki „Hades” oznaczaj� w Biblii wspólny grób ludzkości. Ale dla
wielu czytelników s� one zupełnie nieznane. Dodatkowo „Ha-
des” może być dwuznaczny, ponieważ wyst�puje też w grec-
kiej mitologii. Dlatego oba te słowa zostały zast�pione sło-
wem dobrze oddaj�cym to, co pisarze Biblii mieli na myśli,
czyli „grób”. Terminy „Szeol” i „Hades” s� teraz podane w przy-
pisach (Psalm 16:10; Dzieje 2:27).
Wpoprzednimwydaniu hebrajskie słowo néfesz i greckie psyché
konsekwentnie tłumaczono na „dusza”. Ze wzgl�du na wiele
bł�dnych pogl�dów zwi�zanych z tym terminem takie podejście
pomagało czytelnikowi zrozumieć, jak natchnieni pisarze Biblii
posługiwali si� tymi słowami. W zależności od kontekstu mo-
g� one oznaczać: 1) osob�, 2) życie człowieka, 3) żywe stwo-
rzenie, 4) pragnienia i upodobania jakiejś osoby albo w nie-
których wypadkach nawet 5) martwe osoby. Ponieważ jednak
słowo „dusza” nie jest w j�zyku polskim powszechnie używane
w taki sposób, podj�to decyzj�, żeby je oddawać z uwzgl�dnie-
niem zamierzonego znaczenia, zazwyczaj z dodaniem przypi-
su „Lub ‚dusza’ ” (zob. np. Rodzaju 1:20; 2:7; Kapłańsk� 19:28;
Psalm 3:2; Przysłów 16:26; Mateusza 6:25). Jednak w niektó-
rych fragmentach poetyckich lub dobrze znanych kontekstach
słowo „dusza” zostało w tekście głównym zachowane, a w przy-
pisie znalazło si� odwołanie do Słowniczka poj�ć lub podano
inny możliwy ekwiwalent (Powtórzonego Prawa 6:5; Przysłów
2:10; Mateusza 22:37).
Słowo „nerki” pozostawiono w tekście głównym, gdy chodzi o li-
teralny organ. Jednak w znaczeniu symbolicznym (np. w Psal-
mie 7:9; 26:2 lub Objawieniu 2:23) jest ono oddawane w tekście
głównym jako „najskrytsze uczucia” lub „najskrytsze myśli”,
a dosłowne brzmienie podano w przypisie.
Podobnie jak to jest w j�zykach hebrajskim i greckim, pol-
skie słowo „serce” ma znaczenie zarówno literalne, jak i sym-
boliczne, wi�c zazwyczaj w tekście głównym je pozostawiono.
Ale w kilku miejscach, gdzie słowo to mogło być niewłaści-
wie zrozumiane, posłużono si� tłumaczeniem oddaj�cym myśl.
Na przykład w Ksi�dze Przysłów słowa, że komuś „nie do-
staje serca”, oddano zwrotem „brakuje zdrowego rozs�dku”,
a wersja dosłowna zawarta jest w przypisie (Przysłów 6:32;
7:7). Podobnie post�piono z innymi słowami, takimi jak „tłus-
ty”, „ciało” czy „róg”—zawart� w nich myśl oddano zgod-
nie z kontekstem (Rodzaju 45:18; Kaznodziei 5:6; Hioba
16:15). „Tłuszcz nerkowy pszenicy” to obecnie „najwyborniejsza
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pszenica” (Powtórzonego Prawa 32:14); zwrot „jestem nieob-
rzezanych warg” brzmi teraz „mam trudności z mówieniem”
(Wyjścia 6:12); a zwrot „id� dziś drog� całej ziemi” oddano „ja
już wkrótce umr�” (Jozuego 23:14). Niektóre takie określenia zo-
stały objaśnione w Słowniczku poj�ć biblijnych.

˙ Bardziej przejrzysty styl. W poprzednim wydaniu polskiego
Przekładu Nowego

´
Swiata używano słów pomocniczych, któ-

re wskazywały aspekt hebrajskich czasowników (dokonany lub
niedokonany). Na przykład czynność ci�gł�, cz�sto wyraża-
n� czasownikami niedokonanymi, zaznaczano przez dodanie
zwrotów takich jak „przyst�pił do” lub „zacz�ł”. Emfaz�, cz�s-
to wyrażon� hebrajskim czasownikiem dokonanym, oddawano
dodatkowymi wyrażeniami w rodzaju „na pewno”, „z pewnoś-
ci�”. W rezultacie takie pomocnicze słówka i wyrażenia poja-
wiły si� w tekście tysi�ce razy. W zrewidowanym tłumaczeniu
uznano, że zawart� w oryginale myśl o ci�głości jakiejś czyn-
ności wystarczy po prostu oddać za pomoc� niedokonanych
form polskich czasowników.

˙ Oddawanie właściwego rodzaju. Hebrajskie i greckie rzeczow-
niki maj� rodzaj gramatyczny—m�ski lub żeński, a greckie
również rodzaj nijaki. Czasami jednak oddawanie rodzaju wy-
razu z tekstu pierwotnego może zaciemniać znaczenie.W heb-
rajszczyźnie i grece rzeczowniki w liczbie mnogiej s� zazwy-
czaj rodzaju m�skiego—nie tylko gdy si� odnosz� do samych
m�żczyzn, ale również wtedy, gdy jest mowa o m�żczyznach
i kobietach. Na przykład określenie „synowie Izraela” może si�
odnosić do 12 synów Jakuba, ale cz�ściej oznacza cały na-
ród izraelski—zarówno m�żczyzn, jak i kobiety (Wyjścia 28:9;
35:29). Dlatego w wersji zrewidowanej określenie to cz�sto
jest tłumaczone na „Izraelici”, by zaznaczyć, że chodzi o cały
naród. Podobnie wyrażenie „chłopiec niemaj�cy ojca”, które
może si� odnosić i do chłopca, i do dziewczynki, oddano naj-
cz�ściej jako „sierota”. Z drugiej strony, ponieważ w tekście
Biblii rodzaj m�ski jest używany w odniesieniu do Boga i Je-
go Syna, a także aniołów i demonów, nie ma podstawy po-
sługiwać si� słowami bezrodzajowymi, jak to robi� tłumacze
w niektórych współczesnych przekładach na inne j�zyki.
Wszystkie zmiany w tekście tego tłumaczenia Biblii zostały
wprowadzone po wcześniejszych modlitwach, uważnym prze-
myśleniu i z poczuciem gł�bokiego szacunku dla wspaniałej pra-
cy wykonanej przez pierwszy Komitet Przekładu Biblii Nowego´
Swiata.



Inne cechy wersji zrewidowanej:
To wydanie Biblii zawiera przypisy. Należ� one do nast�puj�cych
głównych kategorii:

„Lub” Alternatywne sposoby oddania tekstu hebrajskie-
go, aramejskiego lub greckiego, które przekazuj�
t� sam� ogóln� myśl (Rodzaju 1:2, przypis do „prze-
mieszczała si� czynna siła Boża”; Jozuego 1:8,
„czytaj”).

„Możliwe też” Alternatywne sposoby oddania tekstu, które prze-
kazuj� prawidłow�, ale inn� ogóln� myśl (Rodzaju
21:6, „ze mn�”; Zachariasza 14:21, „Kananejczyka”).

„Dosł.” Dosłowne tłumaczenie z hebrajskiego, aramejskiego
lub greckiego b�dź też podstawowe znaczenie orygi-
nalnego sformułowania (Rodzaju 30:22, „sprawił,
że mogła mieć dzieci”; Wyjścia 32:9, „uparty”).

Znaczenie
i dodatkowe
informacje

Znaczenie imion i nazw (Rodzaju 3:17, „Adama”;
Wyjścia 15:23, „Mary”); szczegóły dotycz�ce jedno-
stek miary i wagi (Rodzaju 6:15, „łokci”); wyjaśnie-
nie, do kogo si� odnosi zaimek (Powtórzonego Prawa
11:14, „On”); pomocne informacje z dodatków i słow-
niczka (Rodzaju 37:35, „grobu”; Mateusza 5:22,
„Gehenn�”).

Pierwsza cz�ść, zatytułowana Wprowadzenie do Słowa Bożego,
zawiera zarys podstawowych nauk biblijnych. Po tekście Biblii
umieszczono Zestawienie ksi�g biblijnych, Skorowidz słów uży-
tych w Biblii oraz Słowniczek poj�ć biblijnych. Słowniczek poma-
ga czytelnikowi zrozumieć wybrane poj�cia wyst�puj�ce w Biblii.
Dodatek A zawiera nast�puj�ce cz�ści: „Zasady tłumaczenia Bib-
lii”, „Czym si� wyróżnia ten zrewidowany przekład”, „Jak otrzy-
maliśmy Bibli�”, „Imi� Boże w Pismach Hebrajskich”, „Imi� Boże
w Chrześcijańskich Pismach Greckich”, „Prorocy oraz władcy Ju-
dy i Izraela” oraz „Najważniejsze wydarzenia z ziemskiego życia
Jezusa”. Dodatek B zawiera mapy, schematy, tabele i inne infor-
macje przydatne wnikliwym czytelnikom Biblii.
W tekście głównym Biblii każd� ksi�g� poprzedza zarys treści po-
szczególnych jej rozdziałów z podanymi konkretnymi wersetami.
W środkowej kolumnie każdej strony zawarto najbardziej pomoc-
ne odsyłacze z poprzedniego wydania, które odsyłaj� do powi�-
zanych wersetów lub myśli.
Gdy tekst zawiera cytat z innego fragmentu Biblii, dla uproszcze-
nia został on uj�ty w cudzysłów niezależnie od tego, czy jest
to bezpośredni cytat, czy wersja sparafrazowana. W Chrześci-
jańskich Pismach Greckich nieraz cytowana jest grecka Septua-
ginta.
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Powyższe stwierdzenie jest prawdziwe, mimo że do naszych dni
nie zachował si� żaden oryginalny r�kopis Pism Hebrajskich
i Aramejskich� ani Chrześcijańskich Pism Greckich. Sk�d zatem
można mieć pewność, że treść dzisiejszej Biblii naprawd� zawie-
ra natchnione or�dzie?

ROLA KOPIST
´
OW W ZACHOWANIU SŁOWA BO

˙
ZEGO

W wypadku Pism Hebrajskich odpowiedź jest po cz�ści zwi�za-
na ze starożytn� tradycj� zapocz�tkowan� przez samego Boga—
polecił On przepisywać tekst�. Na przykład nakazał królom Izrae-
la sporz�dzać sobie osobiste kopie spisanego Prawa (Powtórzo-
nego Prawa 17:18). Oprócz tego nałożył na Lewitów obowi�zek
zadbania o przetrwanie „tej ksi�gi Prawa” i nauczania zawartych
w niej przepisów (Powtórzonego Prawa 31:26; Nehemiasza 8:7).
Po uprowadzeniu

˙
Zydów do niewoli w Babilonie wyłoniła si� gru-

pa kopistów, inaczej mówi�c przepisywaczy (soferów) (Ezdrasza
7:6, przypisy). Z czasem dzi�ki nim powstały liczne odpisy 39
ksi�g Pism Hebrajskich.
W ci�gu wieków kopiści skrupulatnie przepisywali te ksi�gi.
W średniowieczu tradycj� t� kontynuowali żydowscy uczeni zwa-
ni masoretami. Najstarszy kompletny r�kopis masorecki to Ko-
deks leningradzki, datowany na lata 1008—1009 n.e. Jednak
w połowie XX wieku wśród Zwojów znad Morza Martwego odkry-
to jakieś 220 r�kopisów biblijnych lub ich fragmentów. S� one
ponad tysi�c lat starsze od Kodeksu leningradzkiego. Porówna-

�W dalszej cz�ści dla uproszczenia b�dziemy si� posługiwać nazw� Pisma Hebrajskie.
� Jednym z powodów, dla których r�kopisy trzeba było przepisywać, był fakt, że pier-
wotny tekst spisano na nietrwałych materiałach.

A3 Jak otrzymaliśmy Bibli�
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Autor Biblii zadbał o to, by przetrwała ona
do naszych czasów. Polecił zapisać w niej
takie stwierdzenie:
„Słowo naszego Boga trwa wiecznie”
(Izajasza 40:8).
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nie tekstu Zwojów znad Morza Martwego z Kodeksem leningradz-
kim potwierdza ważny fakt: w Zwojach znad Morza Martwego da
si� dostrzec pewne różnice w słownictwie, ale żadna z nich nie
zmienia znaczenia tekstu.
A co można powiedzieć o 27 ksi�gach Chrześcijańskich Pism
Greckich? Zostały one spisane przez niektórych apostołów Jezu-
sa Chrystusa oraz kilku jego pierwszych uczniów. Wzoruj�c si�
na tradycji żydowskich kopistów, pierwsi chrześcijanie sporz�-
dzali odpisy tych ksi�g (Kolosan 4:16). Mimo działań rzymskie-
go cesarza Dioklecjana i innych, którzy usiłowali zniszczyć cał�
literatur� wczesnochrześcijańsk�, do naszych czasów zachowa-
ły si� tysi�ce starożytnych r�kopisów i ich fragmentów.
Pisma wykorzystywane przez pierwszych chrześcijan były rów-
nież tłumaczone na inne j�zyki. Wczesne tłumaczenia Biblii po-
wstały mi�dzy innymi w j�zykach: etiop-
skim, gruzińskim, koptyjskim, łacińskim,
ormiańskim i syryjskim.

HEBRAJSKI I GRECKI TEKST
´
ZR

´
ODŁOWY

Nie wszystkie odpisy starożytnych r�kopi-
sów biblijnych zawieraj� jednakowe sfor-
mułowania. Jak wi�c ustalić, co zawierał
tekst pierwotny?
Sytuacj� t� można przyrównać do nauczy-
ciela, który prosi 100 uczniów o przepisa-
nie rozdziału pewnej ksi�żki. Nawet gdyby
wyjściowy rozdział został później zagubio-
ny, porównanie 100 kopii pozwoliłoby odtworzyć jego oryginal-
ne brzmienie. Każdy uczeń mógłby popełnić pewne bł�dy, ale
jest mało prawdopodobne, żeby wszyscy uczniowie pomylili si�
dokładnie w tych samych miejscach. Podobnie gdy bibliści po-
równuj� tysi�ce dost�pnych fragmentów i odpisów starożytnych
ksi�g biblijnych, mog� zlokalizować bł�d kopisty i ustalić, co by-
ło w oryginale.
Jak� możemy mieć pewność, że myśli zawarte w pierwotnym
tekście Biblii zostały rzetelnie zachowane do naszych czasów?
Uczony William H. Green tak si� wyraził o tekście Pism Hebraj-
skich: „

´
Smiało można powiedzieć, że żadne inne starożytne dzie-

ło nie zostało przekazane z tak� dokładności�”. A o Chrześcijań-
skich Pismach Greckich, nazywanych też Nowym Testamentem,
biblista Frederick F. Bruce napisał: „Pisma tworz�ce Nowy Tes-
tament s� znacznie lepiej potwierdzone niż liczne dzieła pisarzy
klasycznych, których autentyczności nikt nie myśli podważać”.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

„
´
Smiało można

powiedzieć,
że żadne inne
starożytne dzieło
nie zostało
przekazane z tak�
dokładności�”
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
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Rozdział 40 Izajasza
w Zwojach
znad Morza Martwego
(datowany na lata
125—100 p.n.e.)
W porównaniu
z hebrajskimi r�kopisami
powstałymi
ok. 1000 lat później
zawiera on tylko
drobne różnice,
najcz�ściej w pisowni

Rozdział 40 Izajasza
w Kodeksie z Aleppo,
ważnym tekście
masoreckim
z ok. 930 r. n.e.

1792



Dodał też: „Gdyby Nowy Testament był zbiorem pism świeckich,
ich autentyczność raczej nie byłaby kwestionowana”.
Tekst hebrajski. Pisma Hebrajskie w Przekładzie Nowego

´
Swiata

(1953-1960) zostały oparte na opracowaniu Biblia Hebraica Ru-
dolfa Kittela. Późniejsze wydania Przekładu Nowego

´
Swiata ko-

rzystały ze zaktualizowanych edycji tekstu hebrajskiego—Bib-
lia Hebraica Stuttgartensia oraz Biblia Hebraica Quinta, które
uwzgl�dniały nowe fakty na podstawie badań Zwojów znad Mo-
rza Martwego i innych starożytnych r�kopisów. Te pozycje podaj�
w głównej kolumnie tekst Kodeksu leningradzkiego wraz z przy-
pisami zawieraj�cymi warianty tekstu dopuszczalne na podsta-
wie innych źródeł, w tym Pi�cioksi�gu Samarytańskiego, Zwojów
znad Morza Martwego, greckiej Septuaginty, targumów aramej-
skich, łacińskiej Wulgaty i syryjskiej Peszitty. W trakcie prac nad
rewizj� Przekładu Nowego

´
Swiata korzystano z opracowania Bib-

lia Hebraica Stuttgartensia i Biblia Hebraica Quinta.
Tekst grecki. Pod koniec XIX wieku uczeni B. F. Westcott i F. J. A.
Hort porównywali istniej�ce r�kopisy i fragmenty biblijne, by
zestawić grecki tekst krytyczny, który ich zdaniem najwierniej
odzwierciedlał tekst oryginału. W połowie XX wieku Komitet
Przekładu Biblii Nowego

´
Swiata posłużył si� ich tekstem krytycz-

nym jako podstaw� do tłumaczenia. Wykorzystano również inne
wczesne papirusy, datowane na II i III wiek n.e. Z czasem stały
si� dost�pne kolejne manuskrypty. Ponadto inne teksty krytycz-
ne, takie jak Nestle-Aland oraz Zjednoczonych Towarzystw Bib-
lijnych (UBS), uwzgl�dniaj� najnowsze wyniki badań. Niektóre
z tych odkryć zostały wykorzystane podczas przygotowania tej
rewizji.
Analiza tych tekstów krytycznych pokazała, że niektóre werse-
ty zawarte w starszych tłumaczeniach Chrześcijańskich Pism
Greckich, na przykład w angielskiej Biblii króla Jakuba, zosta-
ły w rzeczywistości dodane przez kopistów i nigdy nie wcho-
dziły w skład natchnionego tekstu Pisma

´
Swi�tego. Ponieważ

powszechnie stosowany w tłumaczeniach Biblii podział na wer-
sety ustalono już w XVI wieku, pomini�cie tych dodanych wer-
setów powoduje, że obecnie w wi�kszości Biblii wyst�puj� luki
w ponumerowanych wersetach. Te wersety to: Mateusza 17:21;
18:11; 23:14; Marka 7:16; 9:44, 46; 11:26; 15:28; Łukasza 17:36;
23:17; Jana 5:4; Dzieje 8:37; 15:34; 24:7; 28:29 i Rzymian 16:24.
W tej zrewidowanej edycji pomini�te wersety zaznaczono przy-
pisem.
Badania wykazały, że w oryginalnych r�kopisach nie wyst�po-
wało długie zakończenie 16 rozdziału Ewangelii według Marka
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(wersety 9-20), krótkie zakończenie 16 rozdziału ani fragment
z Ewangelii według Jana 7:53 do 8:11. Dlatego te nieautentycz-
ne wersety nie wyst�puj� w tej rewizji�.
Brzmienie niektórych fragmentów zostało zmodyfikowane na
podstawie tego, co ogół biblistów uznaje za tekst najbliższy ory-
ginałowi. Na przykład według niektórych r�kopisów Ewangelia
wedługMateusza 7:13 zawiera tak� informacj�: „Wchodźcie przez
ciasn� bram�, bo szeroka jest brama i przestronna droga prowa-
dz�ca do zagłady”. Poprzednie wydanie Przekładu Nowego

´
Swia-

ta nie zawierało frazy „jest brama”. Jednak dalsze badania r�ko-
pisów doprowadziły do wniosku, że tekst oryginału zawierał te
słowa. Dlatego w tej edycji zostały one dodane. W całym tekście
wprowadzono wi�cej takich uściśleń. Maj� one jednak marginal-
ne znaczenie i żadne z nich nie zmienia podstawowego or�dzia
zawartego w Słowie Bożym.

� Dodatkowe informacje dotycz�ce wersetów uważanych za w�tpliwe można znaleźć
w przypisach w Piśmie

´
Swi�tym w Przekładzie Nowego

´
Swiata—z przypisami (wyda-

nie angielskie z roku 1984).

Papirus z tekstem
2 Koryntian 4:13 do 5:4
z ok. 200 r. n.e.
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Imi� Boże, wyrażone czterema hebrajskimi spółgłoskami ����
zwanymi tetragramem, pojawia si� w Pismach Hebrajskich blisko
7000 razy. W tym przekładzie te cztery litery oddano słowem
„Jehowa”. Imi� to jest zdecydowanie najcz�ściej wyst�puj�cym
imieniem w Biblii. Co prawda natchnieni pi-
sarze w odniesieniu do Boga używali róż-
nych tytułów i wyrażeń opisowych, takich
jak „Wszechmocny”, „Najwyższy” czy „Pan”,
ale jedynym imieniem własnym, którym Go
określali, jest tetragram.
Sam Bóg Jehowa tak kierował pisarzami Bib-
lii, żeby używali Jego imienia. Na przykład
natchn�ł proroka Joela do napisania: „Każ-
dy, kto wzywa imienia Jehowy, b�dzie wyba-
wiony” (Joela 2:32). Pobudził też pewnego
psalmist�, żeby napisał: „Ty, który masz na
imi� Jehowa, sam jesteś Najwyższy nad ca-
ł� ziemi�” (Psalm 83:18). Co ciekawe, w sa-
mej Ksi�dze Psalmów imi� Boże pojawia si�
jakieś 700 razy, a jest to ksi�ga zawieraj�ca
poematy, które miały być śpiewane i recyto-
wane przez lud Boży. Dlaczego wi�c w wielu
przekładach Biblii nie ma imienia Boga? Dla-
czego w tym przekładzie użyto formy „Jeho-
wa”? I jakie jest znaczenie tego imienia?
Dlaczego w wielu przekładach Biblii nie ma imienia Boga? Powo-
dy s� różne. Niektórzy uważaj�, że Wszechmocny Bóg nie potrze-
buje żadnego konkretnego imienia, które by Go identyfikowało.
Inni zdaj� si� ulegać wpływowi żydowskiej tradycji unikania po-
sługiwania si� tym imieniem—być może z obawy przed tym, żeby
go nie zbezcześcić. Jeszcze inni uważaj�, że skoro nikt nie ma pew-
ności co do tego, jak faktycznie je wymawiano, to lepiej używać
tytułów, takich jak „Pan” lub „Bóg”. Ale wspomniane powody oka-
zuj� si� bezpodstawne w świetle nast�puj�cych argumentów:
˙ Ci, którzy twierdz�, że Wszechmocny Bóg nie potrzebuje imie-

nia, które by Go identyfikowało, ignoruj� fakt, że wczesne kopie

A4 Imi� Boże
w Pismach Hebrajskich
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Imi� Boże zapisane
dawnymi literami
hebrajskimi,
używanymi przed
niewol� babilońsk�

Imi� Boże zapisane
literami hebrajskimi
używanymi po niewoli
babilońskiej
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Fragment Psalmów z jednego ze Zwojów znad Morza Martwego,
datowanego na pierwsz� połow� I w. n.e. Tekst napisano literami
hebrajskimi używanymi powszechnie po niewoli babilońskiej,
ale tetragram konsekwentnie zapisywano charakterystycznymi
literami starohebrajskimi
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Jego Słowa—w tym te datowane na czasy przed Chrystusem—
zawieraj� imi� własne Boga. Jak już wspomniano, to z Jego ini-
cjatywy pojawia si� ono w Biblii około 7000 razy. Nie ulega
w�tpliwości, że Bóg chce, byśmy znali to imi� i go używali.

˙ Tłumacze usuwaj�cy imi� Boże przez wzgl�d na tradycj� ży-
dowsk� przeoczaj� pewien ważny fakt. Chociaż niektórzy ży-
dowscy przepisywacze nie chcieli wymawiać tego imienia, to
nie usuwali go ze swoich kopii świ�tych Pism. Starożytne zwo-
je znalezione w Kumran (Qumran) niedaleko Morza Martwego
zawieraj� to imi� w wielu miejscach. Cz�ść tłumaczy Biblii,
chc�c pokazać, że w danym miejscu w tekście pierwotnym wid-
niało imi� Boże, wprowadza tam zast�pczy wyraz „PAN” pisa-
ny dużymi literami. Pozostaje jednak pytanie: Dlaczego ci tłu-
macze pozwalaj� sobie na zast�powanie imienia Bożego lub
usuwanie go z Biblii, skoro wiedz�, że wyst�puje ono w niej
tysi�ce razy? Kto ich zdaniem dał im prawo do wprowadzania
takich zmian? Chyba tylko oni znaj� odpowiedź.

˙ Osoby, które twierdz�, że nie należy używać imienia Bożego,
bo nie wiadomo, jak faktycznie je wymawiano, z pewności�
swobodnie posługuj� si� imieniem Jezus. Ale przecież ucznio-
wie Jezusa w I wieku n.e. wypowiadali jego imi� nieco inaczej,
niż robi to wi�kszość dzisiejszych chrześcijan. Chrześcijanie
pochodzenia żydowskiego zapewne używali formy Jeszúa�.
A tytuł „Chrystus” brzmiał Maszı́ach, czyli Mesjasz. Chrześcija-
nie mówi�cy po grecku nazywali Jezusa Iesoús Christòs, z ko-
lei mówi�cy po łacinie— Iesus Christus. Pod natchnieniem Bo-
żym utrwalono w Biblii greckie tłumaczenie jego imienia, co
dowodzi, że pierwsi chrześcijanie trzymali si� rozs�dnej zasa-
dy używania tej formy imienia, która była powszechnie stoso-
wana w ich j�zyku. Analogicznie Komitet Przekładu Biblii No-
wego

´
Swiata uważa za rozs�dne używanie formy „Jehowa”,

nawet jeśli nie odpowiada ona ściśle wymowie tego imienia
w starożytnej hebrajszczyźnie.

Dlaczego w Przekładzie Nowego Świata użyto formy „Jehowa”?
W j�zyku polskim czterem literom tetragramu (����) odpowiadaj�
spółgłoski JHWH. W starożytnej hebrajszczyźnie wszystkie słowa,
również tetragram, zapisywano bez samogłosek. W dawnych cza-
sach, kiedy na co dzień posługiwano si� tym j�zykiem, każdy, kto
czytał taki tekst, z łatwości� dodawał odpowiednie samogłoski.
Około tysi�ca lat po ukończeniu spisywania Pism Hebrajskich ży-
dowscy uczeni opracowali system znaków wokalizacyjnych, zwa-
ny punktacj� samogłoskow�, który wskazywał, jakich samogłosek
użyć podczas czytania hebrajskiego tekstu. Do tamtej pory jednak
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wielu
˙
Zydów zacz�ło przes�dnie wierzyć, że wymawianie na głos

osobistego imienia Boga jest niewłaściwe. Stosowali wi�c okreś-
lenia zast�pcze. Wygl�da na to, że gdy przepisywano tetragram,
cztery spółgłoski oznaczaj�ce imi� Boże ł�czono z samogłoska-
mi wzi�tymi z tych określeń zast�pczych. Dlatego manuskrypty
zawieraj�ce punktacj� samogłoskow� nie pomagaj� ustalić, jak
pierwotnie wymawiano to imi� po hebrajsku. Niektórzy s�dz�, że
brzmiało ono „Jahwe”, ale podaje si� też inne możliwe formy. Je-
den ze Zwojów znad Morza Martwego, zawieraj�cy fragment Ksi�-
gi Kapłańskiej po grecku, oddaje imi� Boże słowem Iao. Oprócz
tej formy pisarze wczesnochrześcijańscy sugerowali wymow� Iae,
Iabé czy Iaoué. Nie ma jednak podstaw, żeby w tej kwestii być do-
gmatycznym. Po prostu nie wiemy, jak starożytni słudzy Boga wy-
mawiali Jego imi� po hebrajsku (Rodzaju 13:4; Wyjścia 3:15).Wie-
my natomiast, że On wielokrotnie posługiwał si� nim w kontaktach
ze swoimi sługami oraz że gdy oni zwracali si� do Boga, też uży-
wali tego imienia i swobodnie posługiwali si� nim w rozmowach
z innymi (Wyjścia 6:2; 1 Królów 8:23; Psalm 99:9).
Dlaczego w takim razie Przekład Nowego

´
Swiata używa formy

„Jehowa”? Bo taka forma już dawno temu utrwaliła si� w różnych
j�zykach, także w j�zyku polskim.
W angielskiej Biblii imi� własne Boga po raz pierwszy pojawiło
si� w roku 1530 w tłumaczeniu Pi�cioksi�gu dokonanym przez
Williama Tyndale’a. Użył on formy „Iehouah”. W roku 1599 iden-
tycznej formy oraz form „Iehouach” i „Iehoua” użył ksi�dz Ja-
kub Wujek w kilku przypisach do swojego przekładu Biblii na j�-
zyk polski. Już wcześniej w polskich przekładach zacz�to si� też
posługiwać form� „Jehowa”. Pojawia si� ona w Biblii brzeskiej
(1563), Biblii nieświeskiej (1572) czy Biblii gdańskiej (1632).

Imi� Boże w Rodzaju 15:2
w przekładzie Pi�cioksi�gu
Williama Tyndale’a (1530)
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W latach 1927 i 1930 użył jej
˙
Zyd Fryderyk Aszkenazy w swoim

tłumaczeniu Psalmów na j�zyk polski.
Joseph Bryant Rotherham, wyjaśniaj�c, dlaczego w swoim dzie-
le Studies in the Psalms z roku 1911 użył formy „Jehovah” („Je-
howa”), a nie „Yahweh” („Jahwe”), napisał, że postanowił użyć
„formy imienia, która jest bardziej znana ogółowi czytelników
Biblii (a zarazem w pełni akceptowalna)”. W roku 1930 uczony
A. F. Kirkpatrick poczynił podobne spostrzeżenie na temat sto-
sowania formy „Jehowa”. Napisał: „Współcześni gramatycy ob-
staj� przy tym, że należy je czytać Yahveh [Jahwe] lub Yahaveh
[Jahawe]; ale forma JEHOVAH [JEHOWA] wydaje si� w j�zyku an-
gielskim mocno zakorzeniona, przy czym naprawd� ważna nie
jest faktyczna wymowa, lecz świadomość, że jest to Imi� Włas-
ne, a nie zwyczajny opisowy tytuł, taki jak ‚Pan’ ”. To samo moż-
na powiedzieć o używaniu formy „Jehowa” w j�zyku polskim.
Co znaczy imi� Jehowa? Imi� to pochodzi od hebrajskiego czasow-
nika ��� (hwh), który oznacza „stawać si�”. Cz�ść uczonych uwa-
ża, że tetragram jest kauzatywn� form� tego
czasownika. Dlatego w rozumieniu Komitetu
Przekładu Biblii Nowego

´
Swiata imi� Boga

znaczy „On powoduje, że si� staje”. Ucze-
ni maj� różne pogl�dy na t� spraw�, wi�c
nie możemy być dogmatyczni co do wspo-
mnianego znaczenia. Ale taka definicja zna-
komicie pasuje do roli Jehowy jako Stwórcy
wszystkiego i Wykonawcy swojego zamierze-
nia. Jehowa nie tylko spowodował, że za-
istniał fizyczny wszechświat oraz istoty ro-
zumne, ale też w miar� rozwoju wydarzeń
powoduje, że dzieje si� Jego wola i urzeczy-
wistnia Jego zamierzenie.
Co za tym idzie, znaczenie imienia Jehowa
nie ogranicza si� do pokrewnego czasownika
użytego w Ksi�dzeWyjścia 3:14, gdzie czyta-
my: „Stan� si�, kim zechc� si� stać” lub „Oka-
ż� si�, kim si� okaż�”.

´
Sciśle rzecz bior�c, te słowa nie definiuj�

imienia Bożego w pełni. Wyjawiaj� raczej pewien aspekt osobowo-
ści Boga—pokazuj�, że Onw każdej sytuacji staje si� tym, kim trze-
ba, żeby zrealizować swoje zamierzenie. Chociaż wi�c imi� Jehowa
może kryć w sobie tak� myśl, to nie oznacza tylko tego, że Bóg sam
staje si�, kimkolwiek zechce.Wskazuje też, że Jehowa w celu reali-
zacji swojego zamierzenia powoduje, iż Jego dzieło stwórcze sta-
je si�, czymkolwiek trzeba, lub wykonuje, cokolwiek trzeba.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tetragram JHWH:
„On powoduje,
że si� staje”

Czasownik HWH:
„stawać si�”
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Bibliści przyznaj�, że imi� własne Boga wyrażone tetragramem
(����) wyst�powało prawie 7000 razy w pierwotnym tekście
Pism Hebrajskich. Wielu s�dzi jednak, że nie wyst�powało ono
w pierwotnym tekście Chrześcijańskich Pism Greckich. Z tego
powodu wi�kszość współczesnych przekładów Biblii nie zawiera
imienia Jehowa w tak zwanym Nowym Testamencie. Nawet we
fragmentach b�d�cych cytatami z Pism Hebrajskich, w których
wyst�pował tetragram, wi�kszość tłumaczy nie używa osobiste-
go imienia Boga, lecz słowa „Pan”.
Pismo

´
Swi�te w Przekładzie Nowego

´
Swiata nie idzie tym torem.

Zawiera imi� Jehowa w Chrześcijańskich Pismach Greckich w su-
mie w 237 miejscach. Jego tłumacze, podejmuj�c tak� decyzj�,
uwzgl�dnili dwa istotne czynniki: 1) Dost�pne obecnie greckie
manuskrypty nie s� oryginałami. Spośród tysi�cy odpisów, któ-
re dziś posiadamy, wi�kszość powstała przynajmniej dwa stule-
cia po oryginałach. 2) Do tego czasu kopiści zacz�li zast�pować
tetragram greckim słowem Kýrios, oznaczaj�cym „Pan”, lub prze-
pisywali tekst z manuskryptów, które już były w ten sposób zmie-
nione.
Komitet Przekładu Biblii Nowego

´
Swiata uznał, że istniej� niezbi-

te argumenty przemawiaj�ce za tym, iż tetragram rzeczywiście
znajdował si� w oryginalnych greckich manuskryptach. Oparto
si� na nast�puj�cych faktach:
˙ Kopie Pism Hebrajskich wykorzystywane w czasach Jezusa
i apostołów wsz�dzie zawierały tetragram.W przeszłości nie-
którzy podawali to w w�tpliwość. Ale odk�d w Kumran (Qum-
ran) odkryto kopie Pism Hebrajskich datowane na I wiek n.e.,
wspomniany fakt został bezsprzecznie udowodniony.

˙ W czasach Jezusa i apostołów tetragram pojawiał si� także
w greckich tłumaczeniach Pism Hebrajskich. Przez stulecia
uczeni s�dzili, że w r�kopisach Septuaginty, czyli przekładu
Pism Hebrajskich na j�zyk grecki, tetragram nie wyst�pował.
Tymczasem w połowie XXwieku ich uwag� zwróciły pewne bar-
dzo stare fragmenty Septuaginty z okresu, gdy na ziemi żył
Jezus. Pojawia si� w nich imi� własne Boga zapisane literami
hebrajskimi. A zatem w czasach Jezusa odpisy Septuaginty

A5 Imi� Boże w Chrześcijańskich
Pismach Greckich
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zawierały imi� Boże. Ale już w IV wieku n.e. w głównych jej ma-
nuskryptach, takich jak Kodeks watykański i Kodeks synajski,
nie było imienia Bożego w ksi�gach od Rodzaju do Malachia-
sza (tam, gdzie wyst�powało ono we wcześniejszych r�kopi-
sach). Nie dziwi wi�c fakt, że w tekstach z tamtego okresu nie
znajdujemy imienia Bożego w tak zwanej nowotestamentowej
cz�ści Biblii, czyli w Pismach Greckich.

˙ Same Chrześcijańskie Pisma Greckie poświadczaj�, że Jezus
cz�sto odwoływał si� do imienia Bożego i mówił o nim innym.
W modlitwie do Boga powiedział: „Wyjawiłem Twoje imi� lu-
dziom, których mi dałeś ze świata”. Dodał też, że dalej b�dzie
zapoznawał drugich z tym imieniem (Jana 17:6, 11, 12, 26).

˙ Skoro Chrześcijańskie Pisma Greckie
s� natchnionym przez Boga uzupełnie-
niem świ�tych Pism Hebrajskich, to na-
głe znikni�cie z tekstu imienia Jehowy
naruszałoby spójność całej Biblii. Około
połowy I wieku n.e. uczeń Jakub oznaj-
mił starszym wJerozolimie: „Symeon wy-
czerpuj�co opowiedział, jak Bóg po raz
pierwszy zwrócił uwag� na inne narody,
żeby wybrać spośród nich lud, który by
nosił Jego imi�” (Dzieje 15:14). Słowa Ja-
kuba byłyby nielogiczne, gdyby w I wie-
ku nikt nie znał imienia Bożego ani go nie
używał.

˙ W Chrześcijańskich Pismach Greckich wyst�puje skrócona
forma imienia Bożego. W Objawieniu 19:1, 3, 4, 6 imi� to
jest cz�ści� słowa „Alleluja”. Pochodzi ono od hebrajskiego
wyrazu, który dosłownie znaczy „wysławiajcie Jah”. A „Jah”
to skrócona forma imienia Jehowa. Zawiera je w sobie wiele
imion wspomnianych w Chrześcijańskich Pismach Greckich.
Co ciekawe, jak wyjaśniaj� różne źródła, samo imi� Jezus
oznacza „Jehowa jest wybawieniem”.

˙ Dawne teksty żydowskie wskazuj�, że chrześcijanie po-
chodzenia hebrajskiego posługiwali si� w swoich pismach
imieniem Bożym. Tosefta, spisany zbiór ustnych reguł spo-
rz�dzony około 300 roku n.e., wspomina o tekstach chrześ-
cijańskich, które były palone w szabat: „Nie ratujemy przed
ogniem [w szabat] ewangelii (giljonim) i ksi�g heretyków (sif-
re minim). Raczej niech spłon� one i ich tetragramy” (Jezus
i chrześcijanie w źródłach rabinicznych). Według tego same-
go źródła rabin Jose Galilejczyk (Jose ha-Gelili), który żył na

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

W modlitwie do Boga
Jezus powiedział:
„Wyjawiłem Twoje imi�
ludziom, których
mi dałeś ze świata”.
Dodał też, że dalej
b�dzie zapoznawał
drugich z tym imieniem
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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pocz�tku II wieku n.e., powiedział o tekstach rozumianych ja-
ko chrześcijańskie, że w inne dni tygodnia „powinno si� usu-
n�ć ich tetragramy, aby je ukryć, a wszytko pozostałe powin-
no si� spalić” (pisownia oryginalna tłumaczenia polskiego).

˙ Zdaniem niektórych biblistów wydaje si� prawdopodobne, że
imi� Boże wyst�powałow Chrześcijańskich Pismach Greckich
w cytatach z Pism Hebrajskich.W dzieleThe Anchor Bible Dic-
tionary, pod nagłówkiem „Tetragram w Nowym Testamencie”,
napisano: „Istniej� pewne dowody, że w pierwotnym tekście
N[owego] T[estamentu] tetragram, imi� Boże, Jahwe, wyst�-

Powtórzonego Prawa 6:4
Papirus Nasha
II lub I w. p.n.e.

Starożytny tekst hebrajski,
w którym imi� Boże
pojawia si� dwukrotnie

Fragment Powtórzonego Prawa 18:15, 16
Papirus Fuad 266
I w. p.n.e.

Grecka Septuaginta
z imieniem Bożym
zapisanym po hebrajsku

300 200 100 p.n.e. n.e. 100
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Powtórzonego Prawa 18:15, 16
Kodeks aleksandryjski
V w. n.e.

Imi� Boże zostało usuni�te
i zast�pione literami KC i KY,
czyli skróconymi formami
greckiego wyrazu Kýrios („Pan”)

Dzieje 3:22—cytat z Powtórzonego Prawa 18:15
Przekład Nowego

´
Swiata

XX w. n.e.

W Przekładzie Nowego
´

Swiata
przywrócono imi� Boże

pował w niektórych lub we wszystkich cytatach ze S[tarego]
T[estamentu]”. Biblista George Howard wyraził nast�puj�cy
pogl�d: „Ponieważ w dalszym ci�gu pisano tetragram w ko-
piach Biblii greckiej [Septuaginty], stanowi�cej Pisma pierw-
szego kościoła, wi�c należałoby przyj�ć, że pisarze N[owego]
T[estamentu] zachowywali tetragram w tekście biblijnym, gdy
cytowali jakiś fragment z Pism”.

˙ Imienia Bożego w Chrześcijańskich Pismach Greckich użyli
uznani tłumacze Biblii. Niektórzy z nich zrobili to na dłu-
go przed powstaniem Przekładu Nowego

´
Swiata. Wśród tych
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tłumaczy i ich przekładów możemy wymienić: A Literal Trans-
lation of the New Testament . . . From the Text of the Vatican
Manuscript Hermana Heinfettera (1863),The Emphatic Diaglott
Benjamina Wilsona (1864), The Epistles of Paul in Modern En-
glish George’a Barkera Stevensa (1898), St. Paul’s Epistle to
the Romans W. G. Rutherforda (1900), The NewTestament Let-
ters J.W. C. Wanda, biskupa Londynu (1946). Ponadto na po-
cz�tku XX wieku tłumacz Pablo Besson w swoim przekładzie na
j�zyk hiszpański użył formy „Jehová” w Ewangelii według Łuka-
sza 2:15 i w Liście Judy 14, a w niemal 100 przypisach podał

je jako bardzo prawdopodobne tłumaczenie. Ale już setki lat
wcześniej, bo wXVI wieku, tetragram zacz�ł si� pojawiać w wie-
lu miejscach w przekładach Chrześcijańskich Pism Greckich na
j�zyk hebrajski. W j�zyku polskim imi� Boże w formie „Jehowa”
wyst�puje w NowymTestamencie Szymona Budnego z 1574 ro-
ku. Z kolei w j�zyku niemieckim istnieje co najmniej 11 przekła-
dów zawieraj�cych w tekście Chrześcijańskich Pism Greckich
imi� „Jehowa” (lub „Jahwe”), a czterech tłumaczy dodało je
w nawiasach po wyrazie „Pan”.W przeszło 70 niemieckich prze-
kładach można je znaleźć w przypisach lub komentarzach.

Imi� Boże w Dziejach 2:34
w przekładzie The Emphatic Diaglott Benjamina Wilsona (1864)
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˙ Imi� Boże w przekładach Chrześcijańskich Pism Greckich po-
jawia si� w przeszło 100 j�zykach. Imi� to cz�sto pojawia
si� w licznych tłumaczeniach „Nowego Testamentu” na j�zy-
ki rdzennych mieszkańców Ameryki, a także używane w Afry-
ce, Azji i na wyspach Pacyfiku (zob. list� na stronach 1806
i 1807). Ich autorzy zdecydowali si� użyć imienia Bożego z po-
wodów analogicznych do już opisanych. Niektóre z tych prze-
kładów zostały wydane stosunkowo niedawno—w roku 1999
ukazała si� Biblia w j�zyku rotumańskim, w której imi� „Jiho-
va” wyst�puje 51 razy w 48 wersetach, a w roku 1989 opubli-
kowano w Indonezji tłumaczenie na j�zyk batak (toba), w któ-
rym imi� Boże w formie „Jahowa” pojawia si� 110 razy.

Niew�tpliwie istniej� solidne podstawy do przywrócenia imienia
Bożego, Jehowa, w Chrześcijańskich Pismach Greckich. Właśnie
to zrobili tłumacze Przekładu Nowego

´
Swiata. Darz� oni imi� Bo-

że gł�bokim szacunkiem i odczuwaj� zdrow� bojaźń przed usu-
ni�ciem czegokolwiek, co zawierał pierwotny tekst Biblii (Obja-
wienie 22:18, 19).

Imi� Boże w Marka 12:29, 30
w jednym z przekładów na j�zyk hawajski
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aneityum: Ihova
angielski: Jehovah
arawak: Jehovah
awabakal: Yehóa
batak (toba): Jahowa
benga: Jěhova
bobangi: Yawe
bolia: Yawe
bube: Yehovah
bullom: Jehovah
chacobo: Jahué
chippewa: Jehovah
choctaw: Chihowa
chorwacki: Jehova
czin (haka): Zahova
czirokeski: Yihowa
dakota: Jehowa
dobu: Ieoba
duala: Yehowa
efate (północny): Yehova
efik: Jehovah
eromanga: Iehōva
ewe: Yehowa
fang: Jehôva
fidżyjski: Jiova
francuski: IHVH, yhwh
ga: Iehowa
gibario (dialekt j�zyka kerewo): Iehova
grebo: Jehova
gunantuna: Ieova
hawajski: Iehova
hebrajski: ���� (JHWH)
hindustani: Yihováh
hiri motu: Iehova

hiszpański: Jehová, Yahvé, YHWH, Yahweh
ila: Yaave
iliku (dialekt j�zyka losengo): Yawe
indonezyjski: YAHWEH
kalanga: Yehova, Yahwe
kalenjin: Jehovah
kerewo: Iehova
kiluba: Yehova
kipsigis: Jehoba
kiribati: Iehova
koreański: Yeohowa
kosrae: Jeova
kuliviu: Iova
laotański: Yehowa
lele (wyspa Manus): Jehova
lewo: Yehova
lingala: Yawe
logo: Yehova
lonwolwol: Jehovah
lugbara: Yehova
luimbi: Yehova
luna: Yeoba
lunda: Yehova
luo: Yawe
luszei: Jehovan, Jihova’n
luvale: Yehova
mabuiag: Iehovan
malgaski: Jehovah, Iehôvah
malo: Iova
markizański: Iehova
marszalski: Jeova
maskogi: Cehofv
massachusett: Jehovah
mentawai: Jehoba

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

J�zyki i dialekty, w których imi� Boże
wyst�puje w głównym tekście
Chrześcijańskich Pism Greckich
J�zyk lub dialekt: forma imienia Bożego
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mikronezyjski (mortlock): Jioua
miriam: Iehoua
mohawk: Yehovah
mongo: Yawe, Yova
motu: Iehova
mpongwe (dialekt j�zyka myene): Jehova
myene: Yeôva
naga (angami): Jihova
naga (konyak): Jihova
naga (lhota): Jihova
naga (mao): Jihova
naga (rengma północny): Jihova
naga (sangtam): Jihova
nandi: Jehova
narrinyeryjski: Jehovah
nauru: Jehova
nawaho: Jı̂ho’vah
ndau: Jehova
nembe: Jehovah
nengone (Maré): Iehova
ngando: Yawe
niderlandzki: Jehovah
niemiecki: Jehova, Jehovah, Jahwe
ntombo: Yawe
nukuoro: Jehova
panayati: Iehova
pangkumu: Iova
polski: Jehowa
portugalski: Iáhve
rarotongański: Jehova, Iehova
rotumański: Jihova
sakau: Ihova, Iehova
samoański: Ieova
seneca: Ya’wĕn

senegele: Yawe
songe: Yehowa
soto: Yehofa
srański: Jehova
sukuma: Yahuwa, Jakwe
tahitański: Iehova
tajski: Yahowa
teke centralny: Yawe
temne: Yeh �ofa, Yehofa
toaripi: Jehova, Iehova
tonga (Mozambik): Jehova
tonga (Tonga): Jihova, Sihova
truk: Jiowa
tshiluba: Yehowa
tswana: Jehofa, Yehova, Yehofa
umbundu: Yehova
uripiv: Iova
walijski: Iehofah
winnebago: Jehowa
xhosa: Yehova
zande: Yekova
zulu: Jehova, YAHWE

(Imi� Boże pojawia si� też w przekładach
na inne j�zyki i dialekty w przypisach
lub komentarzach)

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ponad 120 j�zyków
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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A6 Prorocy oraz władcy
Judy i Izraela

Władcy południowego
dwuplemiennego królestwa Judy

997
Rechoboam: 17 lat

980Abijasz (Abijam): 3 lata
978

Asa: 41 lat

937

Jehoszafat: 25 lat

913Jehoram: 8 lat
ok. 906Achazjasz: 1 rok
ok. 905Atalia: 6 lat

898

Jehoasz: 40 lat

858

Amacjasz: 29 lat

829

Uzzjasz (Azariasz): 52 lata

1000 p.n.e.

950 p.n.e.

900 p.n.e.

850 p.n.e.

800 p.n.e.

Joel

Władcy północnego
dziesi�cioplemiennego królestwa Izraela

997
Jeroboam: 22 lata

ok. 976 Nadab: 2 lata
ok. 975

Baasza: 24 lata

ok. 952
Ela: 2 lata

ok. 947

Zimri: 7 dni (ok. 951)
Omri i Tibni: 4 lata
Omri (samodzielnie): 8 latok. 940

Achab: 22 lata
ok. 920

Achazjasz: 2 lataok. 917
Jehoram: 12 lat

ok. 905

Jehu: 28 lat

876 Jehoachaz: 14 lat
ok. 862 Jehoachaz i Jehoasz: 3 lata
ok. 859

Jehoasz (samodzielnie): 16 lat

ok. 844

Jeroboam II: 41 lat

ok. 803

Eliasz

Elizeusz

Jonasz

Am
os



Władcy królestwa południowego
(ci�g dalszy)

Uzzjasz (Azariasz): 52 lata

777
Jotam: 16 lat

762
Achaz: 16 lat

746

Ezechiasz: 29 lat

716

Manasses: 55 lat

661Amon: 2 lata
659

Jozjasz: 31 lat

628Jehoachaz: 3 miesi�ce

Jehojakim: 11 lat
618

Jehojachin: 3 miesi�ce i 10 dni 617

Sedekiasz: 11 lat 607

Babilończycy pod dowództwem Nabuchodonozora
burz� Jerozolim� i tamtejsz� świ�tyni�.
Sedekiasz, ostatni ziemski władca z dynastii Dawida,
zostaje zdetronizowany

800 p.n.e.

750 p.n.e.

700 p.n.e.

Izajasz

M
icheasz

Sofoniasz

Jerem
iasz

Nahum

Habakuk

Daniel

Ezechiel

Abdiasz

650 p.n.e.

600 p.n.e.

Władcy królestwa północnego
(ci�g dalszy)

ok. 803 Zachariasz: odnotowane jedynie
6 miesi�cy panowania

ok. 791 Szallum: 1 miesi�c
Menachem: 10 latok. 780

Pekachiasz: 2 lataok. 778

Pekach: 20 lat

ok. 758 Hoszea: 9 lat od ok. 748
ok. 748

740

Asyria zdobywa Samari� i podbija Izrael.
Północne, dziesi�cioplemienne
królestwo Izraela przestaje istnieć

Wydaje si�, że Hoszea obejmuje
pełni� władzy lub uzyskuje
poparcie asyryjskiego władcy
Tiglat-Pilesera III dopiero ok. 748

Zachariasz zaczyna panować
już wcześniej, ale pełni� władzy
najwyraźniej obejmuje dopiero ok. 792

O
zeasz



A7 Najważniejsze wydarzenia
z ziemskiego życia Jezusa
Cztery Ewangelie w porz�dku chronologicznym

Zamieszczonym tabelom towarzysz� mapy pokazuj�ce, gdzie Jezus
w�drował oraz głosił. Strzałki na mapach nie odzwierciedlaj�
dokładnie przebytej drogi, ale wskazuj� ogólne kierunki podróży.

Wydarzenia poprzedzaj�ce służb� Jezusa

CZAS MIEJSCE WYDARZENIE MATEUSZA

3 p.n.e. Jerozolima, świ�tynia Anioł Gabriel zapowiada Zacharia-
szowi narodziny Jana Chrzciciela

ok. 2 p.n.e. Nazaret; Judea Anioł Gabriel zapowiada Marii
narodziny Jezusa; Maria odwiedza
swoj� krewn� Elżbiet�

2 p.n.e. Wyżyna Judejska Narodziny Jana Chrzciciela i nadanie
mu imienia; Zachariasz prorokuje;
Jan ma żyć na pustyni

2 p.n.e.,
ok. 1 paź-
dziernika

Betlejem Narodziny Jezusa; „Słowo stał si�
ciałem”

1:1-25

Okolice Betlejem;
Betlejem

Anioł ogłasza pasterzom dobr�
nowin�; aniołowie wysławiaj� Boga;
pasterze id� zobaczyć niemowl�

Betlejem;
Jerozolima

Obrzezanie Jezusa (w ósmym dniu);
rodzice stawiaj� si� z nim w świ�tyni
(po 40 dniach)

1 p.n.e.
albo 1 n.e.

Jerozolima;
Betlejem;
Egipt;
Nazaret

Przybywaj� astrolodzy; ucieczka
do Egiptu; Herod zabija małych
chłopców; powrót z Egiptu
i osiedlenie si� w Nazarecie

2:1-23

12 n.e.,
Pascha

Jerozolima 12-letni Jezus zadaje pytania
nauczycielom w świ�tyni

Nazaret Powrót do Nazaretu; Jezus dalej
jest posłuszny rodzicom; uczy si�
ciesielstwa; Maria wychowuje
jeszcze czterech synów, a także córki
(Mt 13:55, 56; Mk 6:3)

29 n.e.,
wiosna

Pustkowie, Jordan Jan Chrzciciel rozpoczyna służb� 3:1-12
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Mapa 1
Legenda

punkt pocz�tkowy
położenie bardzo prawdopodobne
położenie przypuszczalne
(?) gdy położenia nie da si�

sprecyzować

Hermon

GALI
LE

A

Jezioro
Galilejskie

Nazaret DEKAPOL

Betania
za Jordanem (?)

SAMARIA

Jo
rd
an

PEREA

JUDEA
Rama

Jerozolima
Betlejem

Pu
stk

ow
ie
Ju
de
jsk
ie

do i z Egiptu

Morze
Słone

MARKA ŁUKASZA JANA

1:5-25

1:26-56

1:57-80

2:1-7 1:1-5,
9-14

2:8-20

2:21-38

2:39, 40

2:41-50

2:51, 52

1:1-8 3:1-18 1:6-8,
15-28



Pocz�tki służby Jezusa

CZAS MIEJSCE WYDARZENIE MATEUSZA

29 n.e.,
jesień

Jordan, Betania
za Jordanem
lub jej okolice (?)

Chrzest i namaszczenie Jezusa;
Jehowa nazywa go swoim Synem
i zapewnia, że darzy go uznaniem

3:13-17

Pustkowie Judejskie Kuszenie przez Diabła 4:1-11

Betania za Jordanem Jan Chrzciciel utożsamia Jezusa
z Barankiem Bożym; do Jezusa
przył�czaj� si� pierwsi uczniowie

Kana Galilejska;
Kafarnaum

Pierwszy cud—na weselu Jezus
zamienia wod� w wino; odwiedza
Kafarnaum

30 n.e.,
Pascha

Jerozolima Oczyszczenie świ�tyni

Rozmowa z Nikodemem

Judea; Ainon Jezus udaje si� w wiejskie okolice
Judei, jego uczniowie chrzcz�; ostat-
nie świadectwo Jana na temat Jezusa

Tyberiada; Judea Uwi�zienie Jana; Jezus udaje si�
do Galilei

4:12;
14:3-5

Sychar w Samarii Wdrodze do Galilei naucza Samarytan

1814

Mapa 2
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EA
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Kana Jezioro
Galilejskie

Tyberiada
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JUDEA

Jerozolima

Pu
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ow
ie
Ju
de
jsk
ie

Morze
Słone

MARKA ŁUKASZA JANA

1:9-11 3:21-38 1:32-34

1:12, 13 4:1-13

1:15,
29-51

2:1-12

2:13-25

3:1-21

3:22-36

6:17-20 3:19, 20 4:1-3

4:4-43

Pustkowie
Judejskie
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Służba Jezusa na wielk� skal� w Galilei

CZAS MIEJSCE WYDARZENIE MATEUSZA

30 n.e. Galilea Jezus zaczyna głosić, że „przybliżyło
si� Królestwo Niebios”

4:17

Kana; Nazaret;
Kafarnaum

Uzdrawia syna urz�dnika; czyta ze
zwoju Izajasza; idzie do Kafarnaum

4:13-16

Jezioro Galilejskie,
w pobliżu Kafarnaum

Powołuje czterech uczniów: Szymona
i Andrzeja oraz Jakuba i Jana

4:18-22

Kafarnaum Uzdrawia teściow� Szymona i innych 8:14-17

Galilea Pierwsza podróż po Galilei,
z czterema uczniami

4:23-25

Uzdrowienie tr�dowatego;
za Jezusem id� tłumy

8:1-4

Kafarnaum Uzdrowienie sparaliżowanego 9:1-8

Powołanie Mateusza; posiłek z pobor-
cami podatkowymi; pytanie o post

9:9-17

Judea Jezus głosi w synagogach

31 n.e.,
Pascha

Jerozolima Uzdrawia chorego przy sadzawce
Betzata;

˙
Zydzi chc� zabić Jezusa

Droga powrotna
z Jerozolimy (?)

Uczniowie zrywaj� kłosy w szabat;
Jezus „Panem szabatu”

12:1-8

Galilea;
Jezioro Galilejskie

Uzdrawia w szabat r�k� m�żczyzny;
za Jezusem id� tłumy; uzdrawia wielu

12:9-21

Góra blisko Kafarnaum Wybiera 12 apostołów

Okolice Kafarnaum Wygłasza Kazanie na Górze 5:1 do 7:29

Kafarnaum Uzdrawia sług� setnika 8:5-13

Nain Wskrzesza syna wdowy

Tyberiada; Galilea
(Nain lub okolice)

Jan wysyła uczniów do Jezusa; prawda
objawiona dzieciom; miłe jarzmo

11:2-30

Galilea
(Nain lub okolice)

Grzesznica wylewa olejek na stopy
Jezusa; przypowieść o dłużnikach

Galilea Druga podróż ewangelizacyjna,
razem z 12 apostołami

Wyp�dza demony; grzech niewybaczalny 12:22-37

Daje jedynie znak Jonasza 12:38-45

Przychodz� matka i bracia Jezusa; on
mówi, że za krewnych uważa uczniów

12:46-50

Mapa 3A Sydon

Sarepta Hermon

Tyr

GALIL
EA

Kafarnaum

Kana Jezioro
Galilejskie

Tyberiada

Nazaret

Nain

DEKAPOL

Jo
rd
an

SAMARIA

PEREA

JUDEA

Jerozolima

IDUMEA

Pu
stk

ow
ie
Ju
de
jsk
ie

Morze
Słone

MARKA ŁUKASZA JANA

1:14, 15 4:14, 15 4:44, 45

4:16-31 4:46-54

1:16-20 5:1-11

1:21-34 4:31-41

1:35-39 4:42, 43

1:40-45 5:12-16

2:1-12 5:17-26

2:13-22 5:27-39

4:44

5:1-47

2:23-28 6:1-5

3:1-12 6:6-11

3:13-19 6:12-16

6:17-49

7:1-10

7:11-17

7:18-35

7:36-50

8:1-3

3:19-30

3:31-35 8:19-21



CZAS MIEJSCE WYDARZENIE MATEUSZA

31 albo
32 n.e.

Okolice Kafarnaum Przykłady dotycz�ce Królestwa 13:1-53

Jezioro Galilejskie Jezus ucisza z łodzi burz� 8:18, 23-27

Okolice Gadary Posyła demony w świnie 8:28-34

Kafarnaum (?) Uzdrawia kobiet� zmagaj�c� si�
z krwotokami; wskrzesza córk� Jaira

9:18-26

Uzdrawia niewidomych i niemego 9:27-34

Nazaret Znów odrzucony w rodzinnym mieście 13:54-58

Galilea Trzecia podróż po Galilei; rozesłanie
apostołów—służba nabiera tempa

9:35 do 11:1

Tyberiada Herod ścina Jana Chrzciciela;
jest w rozterce z powodu Jezusa

14:1-12

32 n.e.,
tuż przed
Pasch�
(Jn 6:4)

Kafarnaum (?);
pn.-wsch. brzeg
Jeziora Galilejskiego

Apostołowie wracaj� z podróży
ewangelizacyjnej; Jezus karmi
ponad 5000 ludzi

14:13-21

Pn.-wsch. brzeg
Jeziora Galilejskiego;
Genezaret

Ludzie próbuj� obwołać Jezusa
królem; Jezus chodzi po morzu;
uzdrawia wielu

14:22-36

Kafarnaum Mówi, że jest „chlebem życia”;
wielu si� gorszy i odchodzi

32 n.e.,
po Passze

Kafarnaum (?) Gani ludzkie tradycje 15:1-20

Fenicja; Dekapol Uzdrawia córk� Syrofenicjanki;
karmi ponad 4000 ludzi

15:21-38

Magadan Daje jedynie znak Jonasza 15:39 do 16:4

1

2
3

4

5

6

kraina Gerazeńczyków G A D A R A

Betsaida

Kafarnaum

Chorazyn

Równina
Genezaret

Magadan

Jezioro Galilejskie

Tyberiada
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Mapa 3B

Działalność Jezusa nad Jeziorem Galilejskim
(nazywanym również jeziorem Genezaret lub Jeziorem Tyberiadzkim)

Ucisza burz� podczas przeprawy łodzi�
Posyła demony w świnie
Karmi ponad 5000 ludzi
Chodzi po morzu
Karmi ponad 4000 ludzi
Według tradycji miejsce wygłoszenia Kazania na Górze
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Tyberiada
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do Jerozolimy
(na świ�to Paschy)

1

2

3
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5

6

MARKA ŁUKASZA JANA

4:1-34 8:4-18

4:35-41 8:22-25

5:1-20 8:26-39

5:21-43 8:40-56

6:1-5

6:6-13 9:1-6

6:14-29 9:7-9

6:30-44 9:10-17 6:1-13

6:45-56 6:14-21

6:22-71

7:1-23 7:1

7:24 do
8:9

8:10-12



Późniejsza służba Jezusa w Judei

CZAS MIEJSCE WYDARZENIE MATEUSZA

32 n.e.,
po Passze

Jezioro Galilejskie;
Betsaida

Jezus podróżuje łodzi� do Betsaidy,
ostrzega przed „zakwasem faryzeu-
szy”; uzdrawia niewidomego

16:5-12

Okolice Cezarei
Filipowej

Klucze Królestwa; zapowiada
swoj� śmierć i zmartwychwstanie

16:13-28

Góra Hermon (?) Przemienienie; przemawia Jehowa 17:1-13

Okolice Cezarei
Filipowej

Jezus uzdrawia chłopca op�tanego
przez demona

17:14-20

Galilea Ponownie zapowiada swoj� śmierć 17:22, 23

Kafarnaum Płaci podatek monet� z pyszczka ryby 17:24-27

Kto b�dzie najwi�kszy w Królestwie;
przypowieści o zabł�kanej owcy
i bezlitosnym niewolniku

18:1-35

Galilea; Samaria Wdrodze do Jerozolimy mówi uczniom,
żeby poświ�cili wszystko dla Królestwa

8:19-22

32 n.e.,´
Swi�to
Namiotów
(Szałasów)

Jerozolima Naucza podczas świ�ta; strażnicy
wysłani, żeby go schwytali

Mówi: „Jestem światłem świata”;
uzdrawia niewidomego od urodzenia

Judea (?) Wysyła 70; wracaj� z radości�

Judea; Betania Przypowieść o miłosiernym Samaryta-
ninie; Jezus gości w domu Marii i Marty

Judea (?) Ponownie uczy modlitwy wzorcowej;
przypowieść o wytrwałym przyjacielu

Wyp�dza demony palcem Bożym;
ponownie daje tylko znak Jonasza

Posiłek u faryzeusza; Jezus pot�pia
obłud� faryzeuszy

Przypowieści o nierozs�dnym
bogaczu i o wiernym zarz�dcy

Uzdrawia w szabat pochylon�
kobiet�; przypowieści o ziarnku
gorczycy i o zakwasie

32 n.e.,´
Swi�to
Poświ�cenia

Jerozolima Przypowieść o wspaniałym pasterzu
i owczarni;

˙
Zydzi chc� ukamienować

Jezusa; on udaje si� do Betanii
za Jordanem
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Mapa 4 Sydon
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8:13-26

8:27 do
9:1

9:18-27

9:2-13 9:28-36
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9:30-32 9:43-45

9:33-50 9:46-50

9:51-62 7:2-10
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8:12 do
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10:1-24
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11:1-13
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10:1-39



Późniejsza służba Jezusa na wschód od Jordanu

CZAS MIEJSCE WYDARZENIE MATEUSZA

32 n.e.,
po

´
Swi�cie

Poświ�cenia

Betania za Jordanem Jezus udaje si� tam, gdzie chrzcił
Jan; wielu zaczyna wierzyć w Jezusa

Perea W drodze do Jerozolimy naucza
w miastach i wsiach

Nawołuje do wejścia przez w�skie
drzwi; ubolewa nad Jerozolim�

Perea (?) Naucza o pokorze; przypowieści
o najzaszczytniejszym miejscu
i o wymawiaj�cych si� gościach

Czego wymaga bycie uczniem

Przypowieści o zagubionej owcy,
o zgubionej monecie i o zagubionym
synu

Przypowieści o nieprawym zarz�dcy
oraz o bogaczu i Łazarzu

Naucza o powodach do upadku,
przebaczaniu i wierze

Betania Łazarz umiera i zostaje wskrzeszony

Jerozolima; Efraim Spisek w celu zabicia Jezusa;
Jezus udaje si� gdzie indziej

Samaria; Galilea Uzdrawia 10 tr�dowatych; mówi,
jak przyjdzie Królestwo Boże

Samaria albo Galilea Przypowieści o wytrwałej wdowie oraz
o faryzeuszu i poborcy podatkowym

Perea Naucza o małżeństwie i rozwodzie 19:1-12

Błogosławi dzieci 19:13-15

Pytanie bogatego człowieka; przy-
powieść o pracownikach w winnicy
i jednakowym wynagrodzeniu

19:16 do
20:16

Perea (?) Po raz trzeci zapowiada swoj� śmierć 20:17-19

Prośba o zaszczytne miejsca
w Królestwie dla Jakuba i Jana

20:20-28

Jerycho Jezus uzdrawia dwóch niewidomych;
w gościnie u Zacheusza; przypowieść
o 10 minach

20:29-34
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10:40-42

13:22
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17:1-10
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Ostatni etap służby Jezusa—w Jerozolimie i okolicach

CZAS MIEJSCE WYDARZENIE MATEUSZA

8 nisan
33 n.e.

Betania Jezus przybywa na sześć dni
przed Pasch�

9 nisan Betania Maria wylewa olejek na jego głow�
i stopy

26:6-13

Betania; Betfage;
Jerozolima

Jezus tryumfalnie wjeżdża na ośle
do Jerozolimy

21:1-11,
14-17

10 nisan Betania; Jerozolima Przeklina drzewo figowe;
ponownie oczyszcza świ�tyni�

21:18, 19;
21:12, 13

Jerozolima Naczelni kapłani i uczeni w piśmie
zastanawiaj� si�, jak zabić Jezusa

Przemawia Jehowa; Jezus zapowiada
swoj� śmierć; brak wiary

˙
Zydów

spełnieniem proroctwa Izajasza

11 nisan Betania; Jerozolima Czego uczy zdarzenie z uschni�tym
drzewem figowym

21:19-22

Jerozolima, świ�tynia Kto dał Jezusowi władz�;
przypowieść o dwóch synach

21:23-32

Przypowieści o niegodziwych
hodowcach i o uczcie weselnej

21:33 do
22:14

Jezus odpowiada na pytania dotycz�-
ce Boga i Cezara, zmartwychwstania
oraz najważniejszego przykazania

22:15-40

Pyta tłum, czy Chrystus to syn Dawida 22:41-46

Pot�pia uczonych w piśmie i faryzeuszy 23:1-39

Zwraca uwag� na datek wdowy

Góra Oliwna Znak przyszłej obecności Jezusa 24:1-51

Przypowieści o 10 dziewicach,
o talentach oraz o owcach i kozach

25:1-46

12 nisan Jerozolima Przywódcy żydowscy spiskuj�,
żeby zabić Jezusa

26:1-5

Judasz knuje zdrad� 26:14-16

13 nisan
(czwartek
po południu)

Jerozolima i okolice Przygotowania do ostatniej Paschy 26:17-19

14 nisan
(czwartek
wieczorem)

Jerozolima Posiłek paschalny z apostołami 26:20, 21

Jezus myje apostołom nogi

1824

Mapa 6
Hermon

GALIL
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Morze
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11:55 do
12:1

14:3-9 12:2-11

11:1-11 19:29-44 12:12-19

11:12-17 19:45, 46

11:18, 19 19:47, 48

12:20-50

11:20-25

11:27-33 20:1-8

12:1-12 20:9-19

12:13-34 20:20-40

12:35-37 20:41-44

12:38-40 20:45-47

12:41-44 21:1-4

13:1-37 21:5-38

14:1, 2 22:1, 2

14:10, 11 22:3-6

14:12-16 22:7-13

14:17, 18 22:14-18

13:1-20



CZAS MIEJSCE WYDARZENIE MATEUSZA

14 nisan Jerozolima Jezus demaskuje i odprawia zdrajc�—
Judasza

26:21-25

Ustanawia Wieczerz� Pańsk�
(1Ko 11:23-25)

26:26-29

Zapowiada, że Piotr si� go zaprze
i apostołowie si� rozprosz�

26:31-35

Obiecuje wspomożyciela;
przykład o prawdziwej winorośli;
przykazanie miłości; ostatnia
modlitwa z apostołami

Getsemani Jezus przeżywa udr�k� w ogrodzie;
zostaje zdradzony i aresztowany

26:30,
36-56

Jerozolima Przesłuchiwany przez Annasza;
staje przed Kajfaszem i Sanhedry-
nem; Piotr zapiera si� Jezusa

26:57 do
27:1

Zdrajca Judasz si� wiesza
(Dz 1:18, 19)

27:3-10

Przed Piłatem, Herodem i znowu
przed Piłatem

27:2, 11-14

Piłat próbuje uwolnić Jezusa,
ale

˙
Zydzi domagaj� si� zwolnienia

Barabasza; Jezus skazany
na śmierć na palu m�ki

27:15-30

(pi�tek, ok. 3
po południu)

Golgota Umiera na palu m�ki 27:31-56
Jerozolima Jego ciało zostaje zdj�te z pala

i złożone w grobowcu
27:57-61

15 nisan Jerozolima Kapłani i faryzeusze stawiaj� straż
przy grobie i go piecz�tuj�

27:62-66

16 nisan Jerozolima i okolice;
Emaus

Jezus zmartwychwstaje; ukazuje si�
uczniom pi�ć razy

28:1-15

po 16 nisan Jerozolima; Galilea Wielokrotnie ukazuje si� uczniom
(1Ko 15:5-7; Dz 1:3-8); poucza ich;
zleca im dzieło pozyskiwania uczniów

28:16-20

25 ijar Góra Oliwna,
w pobliżu Betanii

40 dnia po zmartwychwstaniu
wst�puje do nieba (Dz 1:9-12)

1826 1827

MARKA ŁUKASZA JANA

14:18-21 22:21-23 13:21-30

14:22-25 22:19, 20,
24-30

14:27-31 22:31-38 13:31-38

14:1 do
17:26

14:26,
32-52

22:39-53 18:1-12

14:53 do
15:1

22:54-71 18:13-27

15:1-5 23:1-12 18:28-38

15:6-19 23:13-25 18:39 do
19:16

15:20-41 23:26-49 19:16-30
15:42-47 23:50-56 19:31-42

16:1-8 24:1-49 20:1-25

20:26 do
21:25

24:50-53
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Dodatek B

Or�dzie zawarte w Biblii B1

Mapy Ksi�ga Rodzaju, w�drówki patriarchów B2
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Pot�gi światowe przepowiedziane
przez Daniela B9
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Rozwój chrystianizmu B13

Schematy Przybytek i arcykapłan B5
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Swi�tynia Salomona B8
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Wzgórze
´
Swi�tynne w I wieku n.e. B11

Czas Ostatni tydzień ziemskiego życia Jezusa B12
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Kalendarz hebrajski B15

Miary i wagi Handel B14

Legenda
położenie bardzo
prawdopodobne
położenie przypuszczalne
(?) gdy położenia nie da si�

sprecyzować

droga

Wszystkie mapy
w orientacji północnej

Alternatywne nazwy miejsc
używane w tym samym okresie
oddzielono przecinkiem

Alternatywne nazwy miejsc
używane w innych okresach
podano w nawiasach



B1 Or�dzie zawarte w Biblii
Bóg Jehowa ma prawo sprawować władz�.
Jego sposób rz�dzenia jest najlepszy.
Boże zamierzenie dotycz�ce ziemi i ludzkości na pewno si� spełni.

Po 4026 p.n.e.
„W�ż” kwestionuje
to, czy Jehowa ma
prawo do władzy,
oraz to, jak j�
sprawuje. Jehowa
obiecuje wzbudzić
„potomstwo”,
które ostatecznie
zmiażdży „w�ża”,
Szatana (Rodzaju
3:1-5, 15). Zarazem
pozwala ludziom,
żeby przez jakiś
czas sami sprawo-
wali rz�dy, podległe
wpływowi „w�ża”.

1943 p.n.e.
Jehowa mówi
Abrahamowi,
że obiecane
„potomstwo”
b�dzie pochodzić
z jego linii rodowej
(Rodzaju 22:18).

Po 1070 p.n.e.
Jehowa zapewnia
króla Dawida,
a później również
jego syna Salomona,
że w zwi�zku ze
złożon� wcześniej
obietnic� wzbudzi
z ich linii rodowej
„potomka”
(2 Samuela 7:12, 16;
1 Królów 9:3-5;
Izajasza 9:6, 7).

29 n.e.
Jehowa wskazuje,
że obiecanym
„potomkiem”,
Dziedzicem tronu
Dawida, jest Jezus
(Galatów 3:16,
przyp.; Łukasza
1:31-33; 3:21, 22).

33 n.e.
„W�ż”, czyli Szatan,
wyrz�dza krótko-
trwał� szkod� obie-
canemu „potom-
kowi”—doprowadza
do śmierci Jezusa.
Jehowa wskrzesza
Jezusa do życia
w niebie i uznaje
wartość ofiary
z jego doskonałego
ziemskiego życia.
Na tej podstawie
niedoskonała ludz-
kość może dost�pić
przebaczenia grze-
chów i zyskać moż-
liwość życia wiecz-
nego, któr� utracił
Adam (Rodzaju
3:15; Dzieje 2:32-
36; 1 Koryntian 15:
21, 22).

1914 n.e.
lub krótko po
Jezus zrzuca
„w�ża”, Szatana,
na ziemi� i tylko
tam pozwala mu
działać przez krótki
czas (Objawienie
12:7-9, 12).

Przyszłość
Jezus wi�zi Szatana przez 1000 lat,
a nast�pnie symbolicznie miażdży mu
głow�, czyli go unicestwia. Pierwotne
zamierzenie Jehowy dotycz�ce ziemi
i ludzkości si� urzeczywistnia, imi�
Boga zostaje oczyszczone z zarzutów,
a słuszność Jego sposobu sprawowania
władzy—dowiedziona ponad wszelk�
w�tpliwość (Objawienie 20:1-3, 10;
21:3, 4).
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B4 Podbój
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B5 Przybytek
i arcykapłan

Elementy przybytku

Arka (Wj 25:10-22; 26:33)
zasłona (Wj 26:31-33)
słup podtrzymuj�cy zasłon� (Wj 26:31, 32)
Miejsce

´
Swi�te (Wj 26:33)

Miejsce Najświ�tsze (Wj 26:33)
kotara (Wj 26:36)
słup podtrzymuj�cy kotar� (Wj 26:37)
miedziana podstawa z gniazdem (Wj 26:37)
ołtarz kadzielny (Wj 30:1-6)
stół na chleby pokładne (Wj 25:23-30; 26:35)

świecznik (Wj 25:31-40; 26:35)
płótno namiotowe z lnu (Wj 26:1-6)
tkanina z koziej sierści (Wj 26:7-13)
nakrycie ze skór baranich (Wj 26:14)
nakrycie ze skór foczych (Wj 26:14)
rama (Wj 26:15-18, 29)
srebrna podstawa z gniazdem
pod ram� (Wj 26:19-21)
poprzeczka (Wj 26:26-29)
srebrna podstawa z gniazdem
(Wj 26:32)

ukończenie przybytku 1512 p.n.e. oddanie do użytku świ�tyni 1026 p.n.e.

4000 p.n.e. 2000 p.n.e. p.n.e. / n.e. 2000 n.e.
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14

13
12
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1

19

2

3

9

16

11 4

18

10

17

miedziany basen
(Wj 30:18-21)

ołtarz całopalny
(Wj 27:1-8)

dziedziniec (Wj 27:17, 18)
brama (Wj 27:16)
lniane zasłony
(Wj 27:9-15)

Arcykapłan

Szczegółowy opis stroju
izraelskiego arcykapłana
znajduje si� w 28 rozdziale
Ksi�gi Wyjścia

6

7

8

20

21

22

23

24

20

21

24

5
4

20 21

22

23

zawój (Wj 28:39)
świ�ty znak oddania dla Boga
(Wj 28:36; 29:6)

onyks (Wj 28:9)

sznurek (Wj 28:14)

napierśnik s�du
z 12 kamieniami szlachetnymi
(Wj 28:15-21)

efod i ozdobny pas
(Wj 28:6, 8)

niebieski płaszcz bez r�kawów
(Wj 28:31)

dzwoneczki i owoce granatu
wzdłuż brzegu płaszcza
(Wj 28:33-35)

utkana w krat� długa szata
z lnu wysokiej jakości
(Wj 28:39)
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B6 Podział
Ziemi Obiecanej

S�dziowie

Otniel
Ehud
Szamgar
Barak
Gedeon
Tola
Jair
Jefte
Ibcan
Elon
Abdon
Samson

po podboju plemiona otrzymuj�
przydziały ziemi 1467 p.n.e. namaszczenie Saula na króla 1117 p.n.e.

4000 p.n.e. 2000 p.n.e. p.n.e. / n.e. 2000 n.e.
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Abel-Keramim

Minnit
Mefaat

Bet-Haram,
Bet-Haran

Cheszbon Becer

Betel
DANSorek

Jabneel
Micpa, Micpe Gilgal

BENIAMIN
Timna

Aszdod
Ekron Cora

Esztaol Gibea
Jerozolima

Lechi
Betlejem,
Efrata

Aszkelon
Libna Adullam RUBEN

KedemotEter, Tochen
Eglon Lachisz Hebron

Gaza (SYMEON) Etam En-Gedi
Morze
Słone

Arnon

Dibon
Aroer

DebirAnabCiklag Ain Goszen
Chacar-Susa

Bet-Markabot
Kesil, Betul

Szaruchen,
Szaaraim,
Szilchim

Aszan, Ain
Beer-Szeba Chacar-Szual

Baalat-Beer,
Rama, Baal

MOAB

J U D A
Ecem

Bet-Lebaot,
Bet-Biri

Potok Egipski Negeb

Pustkowie
Cin

Chalak

stok
Akrabbim

EDOM,
SEIR

Zered

Acmon
Karka

Chacar-Addar
Kadesz,
Kadesz-Barnea

0 mil 20

0 km 20

miasta-enklawy Symeonitów
miasta-enklawy Manassesytów
miasta schronienia

2

12

3



Tifsach

Eufrat

CHAMAT SYRIA (ARAM)

Chamat
do Syrii, do Hetytów:
konie, rydwany

Or

on
tes

Ribla

Cedad

CO
BA

, A
RA

M-CO
BA Tadmor

(Palmyra)

Zifron

Chacar-Enan
Lebo-Chamat

Gebal miedź
Berotaj

P u s t y n i a
S y r y j s k az Tarszisz:

złoto, srebro, kość słoniowa,
małpy, pawie

Sydon

SY
DO

´ NC
ZY

CY
(F

EN
IC

JA
)

Lib
an

BE
T-

RE
CH

OB An
tyl

iba
n

Damaszek

Hermonz Tyru:
drewno cedrowe,
drewno jałowcowe, złoto

Tyr
Abel

Dan
MAAKA,
ARAM-MAAKA

B a s z a nKabul (?)
Chacor Argob

GESZUR

B7 Królestwo Dawida
i Salomona

panowanie Dawida 1077-1038 p.n.e. panowanie Salomona 1037-998 p.n.e.
przymierze z Dawidem ok. 1070 p.n.e.

4000 p.n.e. 2000 p.n.e. p.n.e. / n.e. 2000 n.e.

królestwo Dawida

królestwo Salomona

import

eksport

Bet-Choron Dolne Bet-Choron Górne

Gezer Gibeon Geba

Kiriat-Jearim Gibea Anatot
BachurimNobBaal-PeracimEkron

Bet-Szemesz
Jerozolima źródło Gichon

studnia En-Rogel
Gat

DolinaEla

Azeka

Socho

Betlejem

Adullam

Keila Gilo

Tekoa

Pus
tkow

ie

Jud
zkie

cysterna Sira
Hebron

JeszimonZif
Choresz

Esztemoa
Karmel
Maon

Dor
DolinaJizreel

En-Dor Chelam

Megiddo
Gilboa

Lo-Debar
Rogelim

Bet-Szean Jabesz-Gilead (?)
Salcha

TobSukkot
MachanaimJoppado Tyru:

j�czmień,
pszenica,
wino, oliwa

Szilo G i l e a d
Rama
Cereda

Rabba
Gezer

Gilgal

AMMON

Ekron
Jerozolima Cheszbon

Gat Betlejem Medeba

FIL
IS

TE
A

Gaza Hebron
En-Gedi

Aroer

Ciklag Jattir Betel MOAB
Beer-Szeba

Ramot MicpeAroer
Dolina
Soli (?)

Potok Egipski N e g e b
Tamar miedź

Punon

EDOM
Pustkowie

Paran

z Egiptu:
konie, rydwany

A r a b i a

z Ofiru:
złoto, drewno,
kamienie szlachetne

z Arabii:
złoto, srebro

Ecjon-Geber Elot, Elat

0 mil 20

0 km 20



B8
´
Swi�tynia
Salomona

Elementy świ�tyni

Miejsce Najświ�tsze (1Kl 6:16, 20)
Miejsce

´
Swi�te (2Kn 5:9)

pokoje na dachu (1Kn 28:11)
pomieszczenia boczne (1Kl 6:5, 6, 10)
Jachin (1Kl 7:21; 2Kn 3:17)
Boaz (1Kl 7:21; 2Kn 3:17)
portyk (1Kl 6:3; 2Kn 3:4)
(wysokość niepewna)

miedziany ołtarz (2Kn 4:1)
miedziane podwyższenie (2Kn 6:13)
dziedziniec wewn�trzny (1Kl 6:36)
zbiornik zwany morzem (1Kl 7:23)
wózki (1Kl 7:27)
boczne wejście (1Kl 6:8)
jadalnie (1Kn 28:12)

oddanie do użytku 1026 p.n.e. zburzenie 607 p.n.e.

4000 p.n.e. 2000 p.n.e. p.n.e. / n.e. 2000 n.e.

1
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9
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2
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3 7

5

11

6

14

8

9
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8
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B9 Pot�gi światowe
przepowiedziane
przez Daniela

Babilon
Daniela 2:32, 36-38; 7:4
607 p.n.e.: Nabuchodonozor burzy Jerozolim�

Medo-Persja
Daniela 2:32, 39; 7:5
539 p.n.e.: zdobywa Babilon
537 p.n.e.: Cyrus wydaje dekret umożliwiaj�cy˙
Zydom powrót do Jerozolimy

Grecja
Daniela 2:32, 39; 7:6
331 p.n.e.: Aleksander Wielki podbija Persj�

Rzym
Daniela 2:33, 40; 7:7
63 p.n.e.: podporz�dkowuje sobie Izrael
70 n.e.: burzy Jerozolim�

Wielka Brytania i USA
Daniela 2:33, 41-43
1914-1918 n.e.: pot�ga anglo-amerykańska pojawia si�
na arenie dziejów w trakcie I wojny światowej

Babilon burzy Jerozolim� 607 p.n.e.

4000 p.n.e. 2000 p.n.e. p.n.e. / n.e. 2000 n.e.

Imperium
rzymskie

Rzym

Sardes

Jerozolima

Ekbatana

Babilon

Imperium
babilońskie

Tema

Suza

Persepolis

Imperium
medo-perskie

Imperium babilońskie
Imperium medo-perskie
obszarpokrywaniasi� terytoriów

Imperium greckie
Imperium rzymskie
obszarpokrywaniasi� terytoriów

Pella
Konstantynopol
(Bizancjum)

Aleksandria Jerozolima

Antiochia

Seleucja Imperium greckie



Sydon

A B I L E N A

Damaszek

Sarepta
Hermon

FE
N

IC
JA

Tyr Cezarea
Filipowa

I T U R E A

T R A C H O N

Ptolemaida
(Akko) G A L I L E A

Chorazyn BetsaidaKafarnaum
Kana Magadan Jezioro

Galilejskie

Gergeza
Rafana

Seforis Tyberiada Hippos
Dion

Nazaret
GADARA

Abila

Dor Nain Gadara

D E K A P O L
Cezarea Scytopolis

(Bet-Szean) Betania za Jordanem (?)
Pella

S A M A R I A Ainon
Salim

B10 Izrael w czasach
Jezusa

narodziny Jezusa 2 p.n.e.
śmierć Jezusa 33 n.e.

4000 p.n.e. 2000 p.n.e. p.n.e. / n.e. 2000 n.e.

terytorium pod rz�dami Heroda Archelausa,
a później rzymskiego namiestnika
Poncjusza Piłata

terytorium pod rz�dami Heroda Antypasa

terytorium pod rz�dami Filipa

miasta Dekapolu

Sebaste
(Samaria)

Geraza
Sychar

Garizim studnia Jakuba

Antypatris (Afek) P E R E A
Joppa

Sz
ar

on

Arymatea

Lidda
(Lod)

Efraim

Jo
rd

an

Filadelfia
(Rabba)

Jamnia
(Jabne)

Rama Jerycho

Emaus
Jerozolima Betfage

Aszdod,
Azotos Betlejem

Betania
Kumran

Askalon
(Aszkelon)

J U D E A

Herodion

Gaza Hebron

Pu
stk

ow
ie

Ju
de

jsk
ie

Morze
Słone

(Morze
Martwe)

Macheront

I D U M E A

Masada

Beer-Szeba

N A B A T E A

ARABIA

0 mil 20

0 km 20



B11 Wzgórze
´
Swi�tynne

w I wieku n.e.

Elementy świ�tyni

Miejsce Najświ�tsze
Miejsce

´
Swi�te

ołtarz całopalny
zbiornik zwany morzem
Dziedziniec Kapłanów
Dziedziniec Izraela

Dziedziniec Kobiet
Dziedziniec Pogan
przegroda (Soreg)
Kolumnada Królewska
Kolumnada Salomona
twierdza Antonia

położenie fundamentów
drugiej świ�tyni 536 p.n.e. zburzenie świ�tyni 70 n.e.

4000 p.n.e. 2000 p.n.e. p.n.e. / n.e. 2000 n.e.
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B12 Ostatni tydzień
ziemskiego
życia Jezusa

Jerozolima i okolice

świ�tynia
ogród Getsemani (?)
rezydencja namiestnika
dom Kajfasza (?)
pałac, w którym przebywał Herod Antypas (?)
sadzawka Betzata
sadzawka Siloam
sala Sanhedrynu (?)
Golgota (?)
Akeldama (?)

8 nisan (szabat)

śmierć Jezusa 33 n.e.

2000 p.n.e. p.n.e. / n.e. 2000 n.e.

1
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Dolina Hinnoma

Do
lin

a
Ki

dr
on

u

Góra
Oliwna

do Betfagei Betanii

do Betanii

ZACH
´

OD
SŁO

´
NCA

W żydowskiej
rachubie czasu

dzień zaczyna si�
i kończy

o zachodzie
słońca

WSCH
´

OD
SŁO

´
NCA

ZACH
´

OD
SŁO

´
NCA

˙ Jezus przybywa do Betanii
sześć dni przed Pasch�

Jana 11:55 do 12:1

9 nisan 10 nisan 11 nisan

˙ Posiłek w domu Szymona
Tr�dowatego

˙ Maria namaszcza Jezusa
nardem

˙
˙
Zydzi przychodz� zobaczyć
Jezusa i Łazarza

Mateusza 26:6-13
Marka 14:3-9

Jana 12:2-11

˙ Tryumfalny wjazd
do Jerozolimy

˙ Jezus naucza w świ�tyni 1

Mateusza 21:1-11, 14-17
Marka 11:1-11
Łukasza 19:29-44
Jana 12:12-19

˙ Jezus sp�dza noc w Betanii

˙ Rano idzie do Jerozolimy
˙ Oczyszcza świ�tyni�
˙ Jehowa przemawia z nieba

Mateusza 21:18, 19; 21:12, 13
Marka 11:12-19
Łukasza 19:45-48
Jana 12:20-50

˙ Jezus naucza w świ�tyni
za pomoc� przykładów

˙ Pot�pia faryzeuszy
˙ Zwraca uwag� na datek wdowy
˙ Na Górze Oliwnej zapowiada

upadek Jerozolimy i podaje
znak swojej przyszłej obecności

Mateusza 21:19 do 25:46
Marka 11:20 do 13:37
Łukasza 20:1 do 21:38



12 nisan 13 nisan 14 nisan

˙ Spokojny dzień w gronie
uczniów

˙ Judasz knuje zdrad�

Mateusza 26:1-5, 14-16
Marka 14:1, 2, 10, 11
Łukasza 22:1-6

˙ Piotr i Jan przygotowuj�
posiłek paschalny

˙ Jezus i pozostali apostołowie
przybywaj� późnym
popołudniem

Mateusza 26:17-19
Marka 14:12-16
Łukasza 22:7-13

15 nisan (szabat) 16 nisan

˙ Jezus je z apostołami
posiłek paschalny

˙ Myje apostołom nogi
˙ Odprawia Judasza
˙ Ustanawia Wieczerz� Pańsk�

Mateusza 26:20-35
Marka 14:17-31
Łukasza 22:14-38
Jana 13:1 do 17:26

˙ Zostaje zdradzony i aresztowa-
ny w ogrodzie Getsemani

˙ Apostołowie uciekaj�
˙ Staje przed Sanhedrynem

w domu Kajfasza
˙ Piotr zapiera si� Jezusa

2

4

Mateusza 26:36-75
Marka 14:32-72
Łukasza 22:39-65

Jana 18:1-27

˙ Jezus ponownie przed
Sanhedrynem

˙ Staje przed Piłatem,
Herodem
i znowu przed Piłatem

˙ Zostaje skazany na śmierć
i stracony na Golgocie

˙ Umiera ok. 3 po południu
˙ Jego ciało zostaje zdj�te

z pala i pochowane

8
3

5
3

9

Mateusza 27:1-61
Marka 15:1-47
Łukasza 22:66 do 23:56
Jana 18:28 do 19:42

˙ Piłat zgadza si� postawić
straż przy grobie Jezusa

Mateusza 27:62-66

˙ Zakup dodatkowych wonności

Marka 16:1

˙ Jezus zmartwychwstaje
˙ Ukazuje si� uczniom

Mateusza 28:1-15
Marka 16:2-8
Łukasza 24:1-49
Jana 20:1-25



Rzym
Trzy Gospody

Rynek Appiusza
Droga Apijska

Puteoli ITAL IA

Dyrrachium

Apollonia
Brundisium

IL IR IA
DALMACJA

MACEDONIA Neapolis
Filippi

Amfipolis
Tesalonika

Berea Apollonia

GRECJA
Nikopolis

Regium
Sycylia

Syrakuzy

Morze Adri i

Ateny
Korynt

KenchryAC
HAJA

Malta Kreta

Feniks
Kauda

Pi�kne Przystanie

Syrta

Cyrena

L IB IA

0 mil 150

0 km 150

M O R Z E
´

S R
´

O D Z I E M N E

B13 Rozwój
chrystianizmu

wylanie ducha świ�tego Pi�ćdziesi�tnica 33 n.e.

4000 p.n.e. 2000 p.n.e. p.n.e. / n.e. 2000 n.e.

Morze Czarne

Droga Egnatyjska

B I T Y N I A
P O N T

Samotraka

MIZJA
TroadaAdramyttion

Assos Pergamon
Mitylena Tiatyra FRYGIA

GALACJA

Chios Sardes AZJA KAPADOCJA

Smyrna Filadelfia Antiochia (Pizydyjska)

Samos
Efez Laodycea

Kolosy Listra
Ikonium

LIKAONIA

Patmos
Milet
Kos
Knidos

Rodos

Przyl�dek
Salmone

Patara
L ICJA

Mira

Attalia Perge
PIZYDIA

Derbe

PAMFILIA Tars
C Y L I C J A

Seleucja Antiochia
(Syryjska)

SYRIASalaminaCypr

Pafos

FENICJA
Sydon

DamaszekTyr
Ptolemaida

Cezarea
Antypatris Pella

Joppa
Aszdod Jerozolima

LiddaGazaAleksandria

EG IPT

ET IOPIA
NABATEA

ARABIA

Podróże Pawła
ok. 47-48 n.e. pierwsza podróż misjonarska
ok. 49-52 n.e. druga podróż misjonarska
ok. 52-56 n.e. trzecia podróż misjonarska
ok. 58-61 n.e. podróż do Rzymu

i pierwsze uwi�zienie

miasta wspomniane w Objawieniu

baza wyjściowa podróży misjonarskich



B14 Handel

Miary obj�tości płynów Miary obj�tości ciał sypkich

kor (10 batów / 60 hinów)
220 l

bat (6 hinów)
22 l

hin (12 logów)
3,67 l

log (1 ⁄12 hinu)
0,31 l

chomer (1 kor / 10 ef)
220 l

efa (3 see /
10 omerów)
22 l

sea (31 ⁄3 omera)
7,33 l

omer (14⁄5 kaba)
2,2 l

kab
1,22 l

kwarta
1,08 l

Miary długości

długa trzcina (6 długich łokci)
3,11 m

trzcina (6 łokci)
2,67 m

s�żeń
1,8 m

długi łokieć
(7 szerokości dłoni)
51,8 cm

łokieć (2 pi�dzi /
6 szerokości dłoni)
44,5 cm

krótki łokieć
38 cm

1 grubość palca
(1 ⁄4 szerokości dłoni)
1,85 cm

2 szerokość dłoni
(4 grubości palca)
7,4 cm

3 pi�dź
(3 szerokości dłoni)
22,2 cm

1

2

3

ło
ki

eć

mila rzymska
1479,5 m
stadium
(1 ⁄8 mili rzymskiej)
185 m



Pieni�dze i wagi
w Pismach Hebrajskich

Pieni�dze i wagi
w Chrześcijańskich Pismach Greckich

gera (1 ⁄ 20 sykla)
0,57 g
10 ger ˙ 1 beka

beka
5,7 g
2 beki ˙ 1 sykl

fim
7,8 g
1 fim ˙ ok. 2 ⁄3 sykla

sykl
11,4 g
50 syklów ˙ 1 mina

mina
570 g
60 min ˙ 1 talent

talent
34,2 kg

odważnik syklowy

darejek
(moneta perska, złoto)
8,4 g
Ezdrasza 8:27

lepton
(moneta żydowska,
miedź lub br�z)
1 ⁄2 kwadranta
Łukasza 21:2

kwadrant
(moneta rzymska,
miedź lub br�z)

2 leptony
Mateusza 5:26

assarion
(moneta bita w Rzymie
oraz w prowincjach,
miedź lub br�z)

4 kwadranty
Mateusza 10:29

denar
(moneta rzymska, srebro)

64 kwadranty
3,85 g
Mateusza 20:10

1 dniówka
(12 godzin)

2 dniówki

funt (rzymski)
327 g
Jana 12:3
„Funt pachn�cego olejku,
prawdziwego nardu”

mina
100 drachm
340 g
Łukasza 19:13
˙ ok. 100
dni pracy

talent
60 min
20,4 kg
Mateusza 18:24
Objawienie 16:21
˙ ok. 20 lat pracy

tetradrachma
antiocheńska

tetradrachma tyryjska
(srebrny sykl tyryjski)

drachma
(moneta grecka,
srebro)

3,4 g
Łukasza 15:8

didrachma
(moneta grecka, srebro)

2 drachmy
6,8 g
Mateusza 17:24

tetradrachma (stater)
(moneta grecka, srebro)

4 drachmy
13,6 g
Mateusza 17:27

3 dniówki 4 dniówki



B15 Kalendarz hebrajski
PRZECI�TNA TEMPERATURA

0°C 10°C 20°C 30°C

NISAN
(ABIB)

14 Pascha
15-21

´
Swi�to Przaśników

16 ofiarowywanie
pierwszych plonów

wskutek deszczów
i topnienia śniegu
wzbiera Jordan

j�czmień

KW
IECIE

´N IJAR
(ZIW)

14 późniejsza Pascha pocz�tek pory
suchej, niebo
zwykle bezchmurne

pszenica

MAJ SIWAN 6
´
Swi�to Tygodni

(Pi�ćdziesi�tnica)
letnie upały,
przejrzyste
powietrze

pszenica,
wczesne figi

CZERW
IEC TAMMUZ coraz wi�ksze
upały, miejscami
bardzo obfita rosa

pierwsze
winogrona

LIPIEC AB najwi�ksza
spiekota

owoce
letnie

SIERPIE
´N ELUL nadal upały daktyle,

winogrona,
figiW

RZESIE
´N TISZRI

(ETANIM)
1 d�cie w tr�by
10 Dzień Przebłagania
15-21

´
Swi�to Szałasów

22 uroczyste zgromadzenie

koniec lata,
pocz�tek
wczesnych
deszczów

orka

PA
´ZDZIERNIK

CHESZWAN
(BUL)

niewielkie opady oliwki

LISTOPAD KISLEW 25
´
Swi�to Poświ�cenia wi�ksze opady,

przymrozki,
w górach śnieg

trzody
sp�dzone
na zim�GRUDZIE

´N TEBET najzimniej,
obfite deszcze,
w górach śnieg

wschodzi
roślinność

STYCZE
´N SZEBAT stopniowe

ocieplenie,
nadal opady

zakwitaj�
migdałowce

LUTY ADAR 14, 15 Purim cz�ste burze
i grad

len

MARZEC WE-ADAR miesi�c przest�pny, dodawany
siedem razy w 19-letnim cyklu



Aby uzyskać wi�cej informacji, odwiedź stron� www.jw.org
lub napisz do

´
Swiadków Jehowy pod jednym z poniższych adresów.
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