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.

בִּ ְשׁנַ ֣ת שָׁ ֗לוֹשׁ לְ כ֙ ֶוֹרשׁ֙ ֶ ֣מ ֶל פּ ַ ָ֔רס דָּ בָ ר֙ ִנגְ ָל֣ה לְ ָ ֽדנִ ֵ֔יּאל אֲשֶׁ ר־ נִ קְ ָ ֥רא ְשׁ ֖מוֹ
וּבינָה ל֖ וֹ בַּ מַּ ְר ֶ ֽאה׃
֥ ִ אצּ֑ר ֶוא ֶ ֱ֤מת הַ דָּ בָ ר֙ וְ צָ ָב֣א ג ָ֔דוֹל וּבִ ין֙ אֶ ת־ הַ דָּ ֔ ָבר
ַ ַבֵּ לְ טְ שׁ
2) W_dniach tych ja, Daniel, byłem pogrążonym_w_żałobie, (przez)_trzy tygodnie dni.

֣יתי ִמ ְתאַ ֔ ֵבּל ְשׁ ָ ֥שׁה שָׁ ב ִ ֻ֖עים י ִ ָֽמים׃
ִ בַּ יּ ִ ָ֖מים הָ ֵה֑ם אֲנִ ֤י ָ ֽדנִ יֵּא ֙ל הָ ִי
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.

ֶל֣חֶ ם ֲחמֻד֞ וֹת ֣ל ֹא אָ ַ֗כלְ ִתּי וּבָ ָ ֥שׂר וָיַ ֛ יִן ל ֹא־ ָב֥א אֶ ל־ ִ ֖פּי וְ ֣סוֹ ל ֹא־ ָס֑כְ ִתּי
עַ ד־ ְמ ֕ל ֹאת ְשׁ ֥ שֶׁ ת שָׁ ב ִ ֻ֖עים י ִ ָֽמים׃ פ
4) A_w_dniu dwudziestym [i]_czwartym *_miesiąca pierwszego [i]_ja byłem nad brzegiem
rzeki wielkiej, to_(jest) Tygrysu.

֛יתי עַ ֣ל יַ ֧ד הַ נּ ָָה֛ר הַ גּ ָ֖דוֹל
ִ אשׁוֹן וַאֲ ֗ ִני הָ ִי
֑ וּבְ י֛ וֹם ע ְֶשׂ ִ ֥רים וְ אַ ְרבָּ ָע֖ה לַחֹ֣ דֶ שׁ הָ ִר
֥הוּא חִ ָ ֽדּקֶ ל׃
5) I_podniosłem **_oczy_moje, i_patrzyłem, a_oto_(stał) mąż_jeden odziany lnem,
a_biodra_jego (były)_przepasane *_złotem (z)_Ufaz.

וָאֶ ָ ֤שּׂא אֶ ת־ עֵינַי֙ ו ֔ ֵָא ֶרא וְ הִ נֵּ ֥ה ִאישׁ־ אֶ ָח֖ד ל ָ֣בוּשׁ בַּ ִ ֑דּים וּמָ ְתנָ ֥יו ֲחג ִ ֻ֖רים
אוּפז׃
ֽ ָ בְּ כֶ ֥תֶ ם
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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.

֙וּגְ וִ יּ ָ֣תוֹ כְ תַ ְר ֗ ִשׁישׁ וּ ָפ ֞ ָניו כְּ מַ ְר ֵ ֤אה בָ ָרק֙ וְ עֵינָיו֙ כְּ ל ִ ַ֣פּידֵ י ֔ ֵאשׁ וּז ְֽרֹ עֹ תָ יו
וּמַ ְרגְּ תָ֔ יו כְּ ֵע֖ין נְ חֹ֣ שֶׁ ת קָ לָ ֑ל וְ ֥קוֹל ְדּבָ ָ ֖ריו כְּ ֥קוֹל הָ ֽמוֹן׃
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.

אֲשׁר הָ י֣ וּ עִ ִ֔מּי ֥ל ֹא ָר ֖אוּ
֣ ֶ ֙ית ֩י ֲא ֨ ִני דָ נִ יֵּ ֤אל לְ בַ ִדּי֙ אֶ ת־ הַ מַּ ְר ֔ ָאה וְ הָ אֲ נ ִָשׁים
ִ וְ ָר ִא
אֲבל ח ֲָר ָ ֤דה גְ דֹ לָה֙ נָפְ לָ ֣ה ֲעלֵיהֶ֔ ם ַ ֽו יִּ בְ ְר ֖חוּ ְבּהֵ חָ ֵ ֽבא׃
ָ ֗ אֶ ת־ הַ מַּ ְר ָ ֑אה
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.

נִשׁ ַ ֣א ְר ִתּי לְ בַ ִ֔דּי ָוֽאֶ ְר ֗ ֶאה אֶ ת־ הַ מַּ ְר ָ ֤אה הַ גְּ דֹ לָה֙ הַ ֔זּ ֹאת וְ ֥ל ֹא נִ ְשׁאַ ר־ ִ ֖בּי
ְ ַ֙ו ֲא ִני
הוֹדי נֶהְ פַּ ֤ עָ לַי֙ לְ מַ ְשׁ ֔ ִחית וְ ֥ל ֹא ע ַָצ ְ֖ר ִתּי ֽ ֹכּחַ ׃
ִ֗ ְ֑ ֹכּח ו
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.

֛יתי נִ ְר ָ ֥דּם עַל־
ִ ִַאֲני הָ י
ִ ֗ וָאֶ ְשׁ ַ ֖מע אֶ ת־ ֣קוֹל ְדּבָ ָ ֑ריו וּכְ שָׁ ְמעִ י֙ אֶ ת־ ֣קוֹל ְדּבָ ָ ֔ריו ו
פָּנַ ֖י וּפָנַ ֥י ָ ֽא ְרצָ ה׃
10) A_oto_ręka dotknęła_mnie i_wprawiła_w_drżenie_mnie na_kolanach_moich i_dłoniach
rąk_moich.

יע֥נִ י עַל־ בִּ ְרכַּ ֖י וְ כַפּ֥ וֹת י ָ ָֽדי׃
ֵ ִוְ ִהנֵּה־ יָ ֖ד נָ ֣ גְ עָה ִ ֑בּי ו ְַתּנ
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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.

֙ ַו ֣יּ ֹאמֶ ר אֵ ַ֡לי דָּ נִ יֵּ ֣אל ִאישׁ־ ֠ ֲחמֻדוֹת הָ ֨ ֵבן בַּ ְדּבָ ִ ֜רים אֲשֶׁ ֩ר אָ נֹ ֨ ִכי דֹ ֵב֤ר אֵ ֶ֨לי
ַועֲמֹ֣ ד עַל־ ע ְָמ ֔ ֶד ִ ֥כּי ע ָ ַ֖תּה שֻׁ לַּ ֣חְ ִתּי אֵ לֶ ֑י וּבְ דַ ְבּ ֥רוֹ עִ ִ ֛מּי אֶ ת־ הַ דָּ ָב֥ר הַ זֶּ ֖ה
עָמ ְד ִתּי מַ ְר ִ ֽעיד׃
ַ֥
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.

אשׁוֹן אֲשֶׁ֨ ר נ ַ ָ֧תתָּ ֶ ֽאת־
֗ ירא דָ נִ יֵּאל ֒ ִ ֣כּי ׀ ִמן־ הַ יּ֣ וֹם הָ ִר
֣ ָ ַו ֣יּ ֹאמֶ ר אֵ לַי֮ אַ ל־ ִתּ
֖אתי
ִ לִ בְּ ֛ לְ הָ ִ ֧בין וּלְ הִ ְתעַנּ֛ וֹת לִ פְ נֵ ֥י ֱא ֶה֖י נִ ְשׁ ְמע֣ וּ ְדבָ ֶ ֑רי וַאֲ נִ י־ ָב
בִּ ְדבָ ֶ ֽרי ׃
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.

וְ ַ ֣שׂר ׀ מַ לְ ֣כוּת פּ ַ ָ֗רס עֹ ֵ ֤מד לְ נֶגְ ִדּי֙ ע ְֶשׂ ִ ֣רים וְ אֶ ָח֣ד י֔ וֹם וְ הִ נֵּ ֣ה ִ ֽמיכ ֗ ֵָאל אַ ַח֛ד
נוֹת ְר ִתּי שָׁ֔ ם ֵ ֖אצֶ ל מַ לְ כֵ ֥י ָפ ָ ֽרס׃
֣ ַ ֙הַ שָּׂ ִ ֥רים הָ ִראשֹׁ נִ ֖ים ָ ֣בּא לְ ָעז ֵ ְ֑ר ִני ַו ֲא ִני
14) I_przybyłem udzielić_zrozumienia_tobie tego, co_spotka *_lud_twój na_końcu_dni,
bo_jeszcze wizja (będzie)_o_tych_dniach.

אתי֙ ַלה ִ ֲ֣בי ְנ ֔ ֵ ֛את אֲשֶׁ ר־ יִ קְ ָ ֥רה לְ ע ְַמּ ֖ בְּ אַ ח ִ ֲ֣רית הַ יּ ִ ָ֑מים כִּ י־ ע֥ וֹד חָ ז֖ וֹן
ִ וּב
ָ֙
ַליּ ִ ָֽמים׃
15) A_gdy_mówił_on do_mnie *_słowa te, skierowałem twarz_moją ku_ziemi i_oniemiałem.

וּבדַ ְבּ ֣רוֹ עִ ִ֔מּי כּ ְַדּבָ ִ ֖רים הָ ֵ ֑אלֶּה נ ַ ָ֧ת ִתּי פָנַ ֛י ַ ֖א ְרצָ ה וְ ֶנא ָ ֱֽל ְמ ִתּי׃
ְ
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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.

וְ הִ ֵ֗נּה כִּ ְדמוּת֙ ְבּנֵ ֣י אָ ֔ ָדם נֹ גֵ ֖ ַע עַל־ ְשׂפ ָ ָ֑תי וָאֶ פְ תַּ ח־ ֗ ִפּי וָאֲדַ בְּ ָרה֙ וָאֹֽ ְמ ָרה֙ אֶ ל־
הָ עֹ ֵ ֣מד לְ נֶגְ ִ֔דּי ֲאדֹ ֗ ִני בַּ מַּ ְראָ ה֙ נֶהֶ פְ כ֤ וּ צִ ַירי֙ ָע ַ֔לי וְ ֥ל ֹא עָ ַצ ְ֖ר ִתּי ֽ ֹכּחַ ׃
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?

וְ ֵ ֣הי יוּ ַ֗כל ֶע֤בֶ ד אֲדֹ נִ י֙ ֶ֔זה לְ דַ ֵ ֖בּר עִ ם־ ֲאדֹ֣ נִ י זֶ ֑ה ַוא ֲִנ֤י מֵ ֙ ַעתָּ ה֙ ֽל ֹא־ ַיעֲמָ ד־ ִ ֣בּי
֔ ֹכחַ וּנְ שָׁ ָ ֖מה ֥ל ֹא נִ ְשׁא ֲָרה־ ִ ֽבי׃
18) I_powtórnie [i]_dotknął_mnie (ten_ktoś)_o_wyglądzie człowieka i_wzmocnił_mnie.

ו ַֹ֧יּסֶ ף וַיִּ גַּע־ ִ ֛בּי כְּ מַ ְר ֵ ֥אה אָ ָ ֖דם ַ ֽו ְיחַ זּ ֵ ְֽקנִ י׃
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.

֙ירא ִאישׁ־ ֲחמ ֻ֛דוֹת שָׁ ל֥ וֹם לָ ֖ חֲזַ ֣ק ַוחֲזָ ֑ק וּֽ בְ דַ ְבּ ֤רוֹ עִ ִמּי
֧ ָ ַו ֜יּ ֹאמֶ ר אַ ל־ ִתּ
הִ ְתחַ ַ֔זּקְ ִתּי וָאֹֽ ְמ ָ ֛רה יְ דַ ֵ ֥בּר אֲ דֹ ִנ֖י ִ ֥כּי חִ זַּקְ ָ ֽתּ ִני׃
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.

֣אתי אֵ ֶ֔לי וְ ע ָ ַ֣תּה אָ ֔שׁוּב לְ הִ לּ ֵ ָ֖חם עִ ם־ ַ ֣שׂר ָפּ ָ ֑רס
ִ ו ַ֗יּ ֹאמֶ ר ֲהי ַָ֙דעְ ָ֙תּ לָמָּ ה־ ָבּ
ַוא ֲִנ֣י יוֹצֵ֔ א וְ הִ נֵּ ֥ה שַׂ ר־ יָוָ ֖ ן ָ ֽבּא׃
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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.

אֲבָ ֙ל אַ ִ ֣גּיד לְ ֔ אֶ ת־ הָ ָר ֥שׁוּם ִבּכְ ָ ֖תב א ֶ ֱ֑מת וְ ֨ ֵאין אֶ חָ֜ ד ִמ ְתחַ זֵּ ֤ק עִ ִמּי֙ עַל־ ֔ ֵאלֶּה
ִ ֥כּי ִאם־ ִמיכ ֵ ָ֖אל שַׂ ְר ֶ ֽכם׃ פ
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