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DANIEL 10 

Przekład interlinearny z hebrajskiego na polski 

 

1) W_roku trzecim *_Cyrusa, króla Persji, słowo zostało_objawione *_Danielowi, 
którego_nazwano imieniem_[jego] Belteszassar, a_prawdziwe (jest)_to_słowo i_wojna 
wielka. I_zrozumiał **_to_słowo, a_zrozumienie (zostało)_mu_(dane) w_widzeniu. 

א ְׁש֖מֹו  אל ֲאֶׁשר־ ִנְקָר֥ ִנֵּי֔ ה ְלָדֽ ס ָּדָב֙ר ִנְגָל֣ ֶל ָּפַר֔ ִּבְׁשַנ֣ת ָׁש֗לֹוׁש ְל֙כֹוֶרׁ֙ש ֶמ֣
ר וֶ  ה׃ֵּבְלְטַׁשאַּצ֑ יָנה ֖לֹו ַּבַּמְרֶאֽ ר ּוִב֥ א ָג֔דֹול ּוִבי֙ן ֶאת־ ַהָּדָב֔ ת ַהָּדָב֙ר ְוָצָב֣ ֱאֶמ֤  

 

2) W_dniach tych ja, Daniel, byłem pogrążonym_w_żałobie, (przez)_trzy tygodnie dni. 

ים׃ ים ָיִמֽ ה ָׁשֻבִע֖ ָׁש֥ ל ְׁש יִתי ִמְתַאֵּב֔ ִנֵּיא֙ל ָהִי֣ י ָדֽ ם ֲאִנ֤ ים ָהֵה֑  ַּבָּיִמ֖

 

3) Chleba wybornego nie jadłem, a_mięso i_wino nie_weszło do_ust_moich i_[namaścić] 
nie_namaszczałem_się, aż_do_wypełnienia_się trzech tygodni dni. 

ְכִּתי  י ְו֣סֹו לֹא־ ָס֑ א ֶאל־ ִּפ֖ ר ָוַי֛ ִין לֹא־ ָב֥ ְלִּתי ּוָבָׂש֥ א ָאַכ֗ ֹ֣ ֶחם ֲחֻמ֞דֹות ל ֶל֣
ים׃ פ ים ָיִמֽ ֶׁשת ָׁשֻבִע֖ ֥ את ְׁש ֹ֕  ַעד־ ְמל

 

4) A_w_dniu dwudziestym [i]_czwartym *_miesiąca pierwszego [i]_ja byłem nad brzegiem 
rzeki wielkiej, to_(jest) Tygrysu. 

ר ַהָּג֖דֹול  ל ַי֧ד ַהָּנָה֛ יִתי ַע֣ י ָהִי֛ ֶדׁש ָהִראׁ֑שֹון ַוֲאִנ֗ ה ַלֹח֣ ים ְוַאְרָּבָע֖ ּוְב֛יֹום ֶעְׂשִר֥
ֶקל׃  ֥הּוא ִחָּדֽ

 

5) I_podniosłem **_oczy_moje, i_patrzyłem, a_oto_(stał) mąż_jeden odziany lnem, 
a_biodra_jego (były)_przepasane *_złotem (z)_Ufaz. 

א ֶאת־ ֵעיַנ֙י ָואֵ֔  ים ָוֶאָּׂש֤ ים ּוָמְתָנ֥יו ֲחֻגִר֖ ד ָל֣בּוׁש ַּבִּד֑ ֶרא ְוִהֵּנ֥ה ִאיׁש־ ֶאָח֖
ז׃ ֶתם אּוָפֽ  ְּבֶכ֥
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6) A_ciało_jego (było)_jak_tarszisz, a_twarz_jego jak_wygląd błyskawicy, a_oczy_jego 
jak_pochodnie_ognia, a_ramiona_jego i_nogi_jego jak_błysk_brązu wypolerowanego, 
a_dźwięk słów_jego jak_głos tłumu. 

ֹעָתי֙ו  ׁש ּוְזֹרֽ יֵדי ֵא֔ ה ָבָר֙ק ְוֵעיָני֙ו ְּכַלִּפ֣ יו ְּכַמְרֵא֤ יׁש ּוָפָנ֞ ּוְגִוָּי֣תֹו ְכַתְרִׁש֗
ל ְו֥קֹול ְּדָבָר֖  ֶׁשת ָקָל֑ ין ְנֹח֣ יו ְּכֵע֖ ָת֔ יו ְּכ֥קֹול ָהֽמֹון׃ּוַמְרְּג  

 

7) I_zobaczyłem ja, Daniel *_sam, **_widzenie, a_mężowie, którzy byli ze_mną nie 
zobaczyli **_widzenia, ale strach wielki padł na_nich i_uciekli w_ukrycie. 

א ָר֖אּו  ֹ֥ י ל ר ָה֣יּו ִעִּמ֔ ה ְוָהֲאָנִׁשי֙ם ֲאֶׁש֣ י ָדִנֵּי֤אל ְלַבִּד֙י ֶאת־ ַהַּמְרָא֔ ְוָרִאיִת֩י ֲאִנ֨
ה ְגֹדָל֙ה ָנפְ  ל ֲחָרָד֤ ה ֲאָב֗ א׃ֶאת־ ַהַּמְרָא֑  ִּיְבְר֖חּו ְּבֵהָחֵבֽ ם ַוֽ ה ֲעֵליֶה֔ ָל֣  

 

8) A_ja zostałem *_sam i_widziałem **_widzenie wielkie to, lecz_nie została_we_mnie siła, 
a_dostojność_moja odwróciła_się ode_mnie ku_zniszczeniu, i_nie zachowałem_siły. 

ְרִּתי לְ  י ַוֲאִנ֙י ִנְׁשַא֣ א ִנְׁשַאר־ ִּב֖ ֹ֥ את ְול ֹ֔ ה ַהְּגֹדָל֙ה ַהּז ה ֶאת־ ַהַּמְרָא֤ ֶאְרֶא֗ י ָוֽ ַבִּד֔
ַח׃ ְרִּתי ֹּכֽ א ָעַצ֖ ֹ֥ ית ְול י ֶנְהַּפ֤ ָעַל֙י ְלַמְׁשִח֔ ח ְוהֹוִד֗  ֹּכ֑

 

9) I_słyszałem **_dźwięk słów_jego, a_gdy_słyszałem **_dźwięk słów_jego, [i_ja] [byłem] 
padłem_oszołomiony na_twarz_moją, a_twarz_moja (była_skierowana)_ku_ziemi.   

ם ַעל־  יִתי ִנְרָּד֥ י ָהִי֛ יו ַוֲאִנ֗ יו ּוְכָׁשְמִע֙י ֶאת־ ֣קֹול ְּדָבָר֔ ע ֶאת־ ֣קֹול ְּדָבָר֑ ָוֶאְׁשַמ֖
ְר  ָצה׃ָּפַנ֖י ּוָפַנ֥י ָאֽ  

 

10) A_oto_ręka dotknęła_mnie i_wprawiła_w_drżenie_mnie na_kolanach_moich i_dłoniach 
rąk_moich. 

י׃ י ְוַכּ֥פֹות ָיָדֽ ִני ַעל־ ִּבְרַּכ֖ י ַוְּתִניֵע֥  ְוִהֵּנה־ ָי֖ד ָנ֣ ְגָעה ִּב֑
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11) I_powiedział do_mnie: Danielu, mężu_umiłowany! Zrozum *_słowa, które ja mówię 
do_ciebie i_stań na_miejscu_gdzie_stoisz, bo teraz jestem_posłany do_ciebie. 
A_gdy_mówił_on do_mnie **_słowo to, powstałem drżący. 

 ֙ י ר ֵאֶל֨ י ֹדֵב֤ ים ֲאֶׁש֩ר ָאֹנִכ֨ ן ַּבְּדָבִר֜ ֻמדֹות ָהֵב֨ י ָּדִנֵּי֣אל ִאיׁש־ ֲח֠ אֶמר ֵאַל֡ ֹ֣ ַוּי
ְחִּתי  ה ֻׁשַּל֣ י ַעָּת֖ ד ַעל־ ָעְמֶד֔ ִּכ֥ ר ַהֶּז֖ה ַוֲעֹמ֣ י ֶאת־ ַהָּדָב֥ י ּוְבַדְּב֥רֹו ִעִּמ֛ ֵאֶל֑

יד׃ ְדִּתי ַמְרִעֽ  ָעַמ֥

 

12) I_powiedział do_mnie: Nie_bój_się, Danielu, bo od_dnia pierwszego, kiedy skierowałeś 

**_serce_twoje do_zrozumienia i_upokorzenia_się przed Bogiem_twoim, 
zostały_wysłuchane słowa_twoje, a_ja_przybyłem z_powodu_słów _twoich.  

ת־  ָּת ֶאֽ ר ָנַת֧ י ׀ ִמן־ ַהּ֣יֹום ָהִראׁ֗שֹון ֲאֶׁש֨ א ָדִנֵּיאל֒ ִּכ֣ אֶמר ֵאַל֮י ַאל־ ִּתיָר֣ ֹ֣ ַוּי
אתִ  י ַוֲאִני־ ָב֖ י ִנְׁשְמ֣עּו ְדָבֶר֑ ֶה֖ ין ּוְלִהְתַעּ֛נֹות ִלְפֵנ֥י ֱא ֛ ְלָהִב֧ י ִלְּב

׃ י  ִּבְדָבֶרֽ

 

13) Lecz książę królestwa Persji sprzeciwiał_się **_mi (przez)_dwadzieścia  [i]_jeden dni, 
a_oto Michał, jeden (z)_książąt pierwszych, przyszedł by pomóc mi, gdy_ja 
zostałem_pozostawiony, tam, przy królach Persji. 

ד  ל ַאַח֛ יָכֵא֗ ד ֔יֹום ְוִהֵּנ֣ה ִמֽ ים ְוֶאָח֣ ד ְלֶנְגִּד֙י ֶעְׂשִר֣ ס ֹעֵמ֤ ר ׀ ַמְל֣כּות ָּפַר֗ ְוַׂש֣
ים ּבָ֣  ים ָהִראֹׁשִנ֖ ס׃ַהָּׂשִר֥ י ָפָרֽ ֶצל ַמְלֵכ֥ ם ֵא֖ ְרִּתי ָׁש֔ ִני ַוֲאִנ֙י נֹוַת֣ א ְלָעְזֵר֑  

 

14) I_przybyłem udzielić_zrozumienia_tobie tego, co_spotka *_lud_twój na_końcu_dni, 
bo_jeszcze wizja (będzie)_o_tych_dniach.  

אִת֙י ַלֲהִב֣  ים ִּכי־ ֥עֹוד ָח֖זֹון ּוָב֙ ית ַהָּיִמ֑ ֖ ְּבַאֲחִר֣ ה ְלַעְּמ ת ֲאֶׁשר־ ִיְקָר֥ ֔ ֵא֛ יְנ
ים׃  ַלָּיִמֽ

 

15) A_gdy_mówił_on do_mnie *_słowa te, skierowałem twarz_moją ku_ziemi i_oniemiałem. 

ְמִּתי׃ ְרָצה ְוֶנֱאָלֽ ִּתי ָפַנ֛י ַא֖ ֶּלה ָנַת֧ ים ָהֵא֑ י ַּכְּדָבִר֖  ּוְבַדְּב֣רֹו ִעִּמ֔
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16) A_oto *_ktoś_podobny (do)_synów ludzkich dotknął *_warg_moich 
i_otworzyłem_usta_moje, i_przemówiłem, i_powiedziałem do_stojącego  *_przede_mną: 
Panie_mój! Od_tego_widzenia obróciły_się boleści_moje na_mnie i_nie zachowałem siły.  

ְמָר֙ה ֶאל־ י ָוֲאַדְּבָר֙ה ָוֹאֽ י ָוֶאְפַּתח־ ִּפ֗ ם ֹנֵגַ֖ע ַעל־ ְׂשָפָת֑ ה ִּכְדמּו֙ת ְּבֵנ֣י ָאָד֔  ְוִהֵּנ֗
ַח׃ ְרִּתי ֹּכֽ א ָעַצ֖ ֹ֥ י ְול י ַּבַּמְרָא֙ה ֶנֶהְפ֤כּו ִציַר֙י ָעַל֔ י ֲאֹדִנ֗ ד ְלֶנְגִּד֔  ָהֹעֵמ֣

 

17) Więc_jak może sługa pana_mojego taki *_rozmawiać z_panem_moim takim, gdy_[ja] 

*_teraz nie _ostała_się_we_mnie siła i_oddech nie pozostał_we_mnie? 

י  א־ ַיֲעָמד־ ִּב֣ ֹֽ ָּת֙ה ל י ֵמַע֙ ִני ֶז֑ה ַוֲאִנ֤ ר ִעם־ ֲאֹד֣ ה ְלַדֵּב֖ ֶבד ֲאֹדִנ֙י ֶז֔ ל ֶע֤ י יּוַכ֗ ְוֵה֣
י׃ א ִנְׁשֲאָרה־ ִבֽ ֹ֥ ה ל ַח ּוְנָׁשָמ֖  ֹכ֔

 

18) I_powtórnie [i]_dotknął_mnie (ten_ktoś)_o_wyglądzie człowieka i_wzmocnił_mnie.  

ִני׃  ְיַחְּזֵקֽ ם ַוֽ ה ָאָד֖ י ְּכַמְרֵא֥ ֶסף ַוִּיַּגע־ ִּב֛  ַוֹּי֧

 

19) I_powiedział: Nie_bój_się mężu_umiłowany! Pokój tobie! Bądź mocny, 
[i]_bądź_mocny! A_gdy_rozmawiał_on ze_mną nabrałem_mocy i_powiedziałem: 
Niech_mówi pan_mój, bo wzmocniłeś_mnie.  

א ִאיׁש־ ֲחֻמ֛דֹות ָׁש֥לֹום ָל֖ ֲחַז֣ק ַוֲחָז֑ק ּֽוְבַדְּב֤רֹו אֶמר ַאל־ ִּתיָר֧ ֹ֜ ִעִּמ֙י   ַוּי
ִני׃ִהְתַחּזַ֔  י ִחַּזְקָּתֽ י ִּכ֥ ר ֲאֹדִנ֖ ה ְיַדֵּב֥ ְמָר֛   ְקִּתי ָוֹאֽ

 

20) I_powiedział: Czy_wiesz dlaczego_przybyłem do_ciebie? A_teraz wracam, by_walczyć 
z_księciem Persji. Gdy_ja odejdę, to_[oto] książę_Grecji przybędzie. 

ס  ר ָּפָר֑ ם ִעם־ ַׂש֣ ה ָאׁ֔שּוב ְלִהָּלֵח֖ י ְוַעָּת֣ אִתי ֵאֶל֔ ְעָּת֙ ָלָּמה־ ָּב֣ אֶמר ֲהָיַד֙ ֹ֗ ַוּי
א׃  ן ָּבֽ א ְוִהֵּנ֥ה ַׂשר־ ָיָו֖ י יֹוֵצ֔  ַוֲאִנ֣
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21) Lecz oznajmię ci **_zapis w_piśmie prawdy. I_nie_ma (ani)_jednego wspomagającego 
mnie przeciw nim, poza *_Michałem, księciem waszym. 

ֶּלה  ד ִמְתַחֵּז֤ק ִעִּמ֙י ַעל־ ֵא֔ ין ֶאָח֜ ת ְוֵא֨ ב ֱאֶמ֑ ֔ ֶאת־ ָהָרׁ֥שּום ִּבְכָת֖ יד ְל ֲאָב֙ל ַאִּג֣
ם׃ פ ל ַׂשְרֶכֽ י ִאם־ ִמיָכֵא֖  ִּכ֥
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